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Jak to ktoś powiedział, MORSOWANIE to narodowy sport Polaków w sezonie 2020/2021. Jak Polska długa i szeroka morsowali od Bałtyku do Tatr, 

od Szczecina do Białegostoku. A że zima w tym roku była taka jak powinna, to przeręble w lodzie powstawały jak grzyby po deszczu, ku strapieniu ły-

żwiarzy.

Już w ubiegłym roku zauważyliśmy duży wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną na świeżym powietrzu. Ludzie na potęgę zaczęli chodzić na spacery 

z kijkami nordic walking czy bez, biegać i pływać wpław czy na kajakach. Polacy w 2020 zakupili rekordową liczbę rowerów, a popyt na nie ciągle rośnie. 

Dlaczego tak się dzieje? Otóż tendencja od lat jest zwyżkowa, rośnie samoświadomość zdrowego trybu życia. Poza tym, każdy kto choć raz spróbował ak-

tywności długodystansowej to się przekonał na własnej skórze, ile daje ona frajdy. Nasz mózg zalewają wtedy endorfiny i inne tzw. hormony szczęścia, a to 

uzależnia! A o tym, że każdy chce sobie przy okazji podnieść odporność już chyba nie trzeba nikomu mówić.

Każdą z wymienionych aktywności rekreacyjno-sportowych da się uprawiać cały rok. Cały rok nie da się jednak MORSOWAĆ, czyli zanurzać ciała w lodo-

watej wodzie.

Czy z punktu widzenia dbania o zdrowie, tzw. morsowanie faktycznie ma sens czy to tylko fanaberia?

Jak najbardziej ma sens – odpowiada prof. dr hab. Ewa Ziemann, profesor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pracownik naukowy AWF Poznań. W literatu-

rze naukowej dobrze udokumentowane jest m.in. przeciwzapalne działanie zimna. Redukuje ono stan zapalny głównie w schorzeniach narządu ruchu, ale ma też wpływ  

na redukcję ogólnoustrojowego, tzw. niskiego przewlekłego stanu zapalnego wywołanego np. otyłością.

Wszystko jest dobre, kiedy robimy to z głową, po odpowiedniej rozgrzewce. Mało jest przeciwwskazań do morsowania, którego unikać powinny osoby z problemami 

kariologicznymi, ci, którzy cierpią na choroby układu krążenia, epileptycy, osoby z nadciśnieniem. Dodatkowo z morsowania nie powinny korzystać osoby z boreliozą.

Nic też dziwnego, że i w Skokach amatorów zimnej kąpieli w tym sezonie nie zabrakło. Jezior mamy sporo, a więc miejsc nie brakuje. Największa jednak grupa 

morsów spotykała się regularnie na plaży nad jeziorem Włókna w Potrzanowie. 



O tym jak powstały MORSY SKOKI rozmawiałam z jedną z osób, od której wszystko się zaczęło, czyli mieszkanką Potrzanowa Renatą Urbaniak:

Przygodę z morsowaniem rozpoczęłyśmy w sezonie 2017/2018. Pomysłodawczynią była Małgorzata Nogajewska, natomiast inspiratorką Ka-
mila Wojtkowiak. Pierwsze kąpiele odbywały się w Kłecku z tamtejszą grupą morsów. Tam poznałyśmy zasady morsowania. Wówczas nasza grupa 
składała się z czterech osób: Małgorzaty Nogajewskiej, Barbary Żołądkowskiej, Anny Ślósarczyk i mnie. Po zapoznaniu się z techniką morsowania posta-

nowiłyśmy stworzyć własną grupę i tak powstały „Morsy Skoki” – grupa licząca obecnie około 40 osób. Morsujemy w każdą niedzielę od października do 

marca.

Przełom 2020 i 2021 był dla nas wyjątkowy. Zaangażowaliśmy się w kilka akcji charytatywnych wspierając najmłodszych. W czerwcu ubiegłego roku 

wzięliśmy udział w #gaszynChallange dla małej Hani. Następnie morsowaliśmy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i zorganizowaliśmy morsowanie, 

podczas którego zbieraliśmy środki finansowe na leczenie małej Olgi Miśkiewicz z sąsiedniej gminy.

Pod koniec sezonu rozgrzewkę umilała nam grupa Beaty Druciarek Art&Active.

Przez cztery lata utworzyła się naprawdę ciekawa i wesoła grupa, z którą morsowanie to czysta przyjemność i świetna zabawa!

Zapraszam do naszego grona wszystkich tych, którzy chcą spróbować przygody z morsowaniem. Gwarantujemy, że warto! 

Na morsowanie musimy poczekać do zimy i oby była tak mroźna i śnieżna jak ostatnia. A tymczasem Jeździmy, Chodzimy, Biegamy w Skokach na 
Aktywność Fizyczną Stawiamy!

Karolina Stefaniak 
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XXV sesja Rady Miejskiej
4 lutego 2021 r., z udziałem 15 radnych, odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Rada obradowała pod przewodnictwem radnego  

Zbigniewa Kujawy, a rolę sekretarza obrad pełnił radny Mateusz Stajkowski.

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 12 następujących uchwał:

1. Uchwałę nr XXV/210/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

2. Uchwałę nr XXV/211/2021 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoki

3. Uchwałę nr XXV/212/2021 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2021 rok

4. Uchwałę nr XXV/213/2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2021 rok

5. Uchwałę nr XXV/214/2021 w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na działania służące zwiększeniu zasobów wodnych

6. Uchwałę nr XXV/215/2021 w sprawie zgłoszenia sołectw Bliżyce i Lechlin do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”    

7. Uchwałę nr XXV/216/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonych jako działki nr 44/40 oraz 44/41 położonych w Pawłowie 

Skockim – obręb Stawiany

8. Uchwałę nr XXV/217/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Sławicy, przy ulicy Jałowcowej, stanowiącej działkę 358, 

na rzecz użytkownika wieczystego

9. Uchwałę nr XXV/218/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wezwania Rady Miejskiej Gminy Skoki o podjęcie uchwały w zakresie równego trak-

towania oraz uzyskania pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek COVID- 19

10. Uchwałę nr XXV/219/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Teresę Garland – zaprzysiężonego Prezydenta Obywatelskiego Tymczaso-

wej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie uchwalenia uchwały Rady Gminy „w obronie prawa, godności i wolności 

człowieka”

11. Uchwałę nr XXV/220/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Międzynarodową Koalicję dla Odnowy Polskiej Wsi Stowarzyszenia Polska 

Wolna od GMO

12. Uchwałę nr XXV/221/2021 w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Zakładu  

Wodociągów i Kanalizacji w Skokach na lata 2021 – 2023.

XXVI sesja Rady Miejskiej
25 lutego 2021 z udziałem 14 Radnych odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej. Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa,  

a funkcję sekretarza obrad sprawował radny Andrzej Surdyk.

W rezultacie prowadzonych obrad i rozpatrywanych spraw Rada podjęła 7 następujących uchwał:

1 Uchwałę nr XXVI/222/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

2. Uchwałę nr XXVI/223/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2021 – 

2036

3. Uchwałę nr XXVI/224/2021 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowymi zasobami Gminy Skoki na lata 2021 – 2025

4. Uchwałę nr XXVI/225/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 17, położoną w Roszkówku

5. Uchwałę nr XXVI/226/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obej-

mującego część miejscowości Brzeźno

6. Uchwałę nr XXVI/227/2021 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony, nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 

działka numer 630/24 w Skokach 

7. Uchwałę nr XXVI/228/2021 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Miasta i Gminy Skoki na 2022 rok

Wszystkie podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy. Wszystkie też wraz z protokołami sesji wraz z załącz-

nikami znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, na stanowisku ds. obsługi Rady i jej organów. Obraz i dźwięk sesji, protokoły 

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

Informacje z działalności Rady Miejskiej Gminy Skoki

Redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,  
tel. 61 8925 800. Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora,  
Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78.  
Opracowanie graficzne i skład: Fireball Sp. z o.o.

„WIADOMOŚCI SKOCKIE”  
Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki   
Redaguje Kolegium w składzie:  
Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pracownicy Urzędu Gminy  
i jednostek organizacyjnych gminy Skoki. 
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Ruszył OBOWIĄZKOWY Narodowy Spis Powszechny
 

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Spis ludności i mieszkań jest badaniem obowiązkowym, realizowanym co 10 lat w oparciu o przepisy ustawy, a także zgodnie z zaleceniami i standarda-

mi organizacji międzynarodowych. Jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie statystyczne podejmowane nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane umożliwią analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w kraju w dowolnych prze-

krojach terytorialnych.

 Spisem objęte są:

• osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach  

             niebędących mieszkaniami, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania,

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Zakres zbieranych danych:

• charakterystyka demograficzna osób,

• aktywność ekonomiczna osób,

• poziom wykształcenia,

• niepełnosprawność,

• migracje wewnętrzne i zagraniczne,

• charakterystyka etniczno-kulturowa,

• stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Szczegółowy zakres informacji zbieranych w NSP 2021 dostępny jest na stronie internetowej https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto wbrew obowiązkowi odmawia  wykonania  obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie po-

wszechnym, podlega grzywnie (art. 57 Ustawy o statystyce publicznej).

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o staty-

styce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą 

statystyczną, a osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do jej przestrzegania. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie 

tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień 

i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Metody zbierania danych

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy w ramach NSP będzie obowiązkowy. Jeżeli (np. ze względu na zaawanso-

wany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) realizacja samospisu będzie niemożliwa, badanie przeprowadzą rachmistrze – bezpośrednio bądź telefo-

nicznie.

Metoda obowiązkowa:

• samospis internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej od 1 kwietnia na stronie internetowej spis.gov.pl.  

W ramach tej metody Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnią wymagane dane. Respondent może także skorzystać 

ze specjalnie przygotowanego stanowiska do samospisu w urzędzie gminy bądź z możliwości „Spisu na żądanie” przeprowadzanego przez infolinię spisową 

(22 279 99 99) w kanale „Spisz się przez telefon”.

Wejdź na https://spis.gov.pl/ i spisz się! 

Możesz też skorzystać z infolinii i wypełnić obowiązek spisowy przez telefon – zadzwoń pod nr 22 279 99 99.

Stanowisko do samospisu

W siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach zostało uruchomione stanowisko do samospisu internetowego. Ze stanowiska do samospisu można skorzy-

stać w godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu daty i godziny przybycia z Gminnym Biurem Spisowym (tel. 61 8925 815).

Metody uzupełniające:

• wywiad telefoniczny – przeprowadzany od 16 kwietnia wspierany programem komputerowym,

• wywiad bezpośredni – przeprowadzany od 16 kwietnia przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

 

Weryfikacja tożsamości rachmistrza spisowego.

Rachmistrz spisowy, przy wykonywaniu czynności 

w ramach bezpośredniego wywiadu, posługiwać się będzie 

umieszczonym na widocznym miejscu identyfikatorem, za-

wierającym m.in.: imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza 

spisowego oraz numer identyfikatora. Jego tożsamość moż-

na będzie zweryfikować przez kontakt telefoniczny z infoli-

nią spisową GUS: 22 279 99 99, a także w aplikacji „Sprawdź 

rachmistrza” na stronie spis.gov.pl oraz stronie internetowej 

urzędu statystycznego.

W przypadku pojawienia się pytań dotyczących Spisu, 

prosimy o kontakt z Gminnym Biurem Spisowym pod nr 

61 8925 815.

Weronka Saukens

Urząd
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STRUKTURA DEMOGRAFICZNA

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w Mieście i Gminie Skoki zamiesz-

kiwało 9 612 osób, w tym 9 501 zameldowanych na pobyt stały oraz 111 

zameldowanych na pobyt czasowy. Spośród ogółu mieszkańców, 4 352 

osoby zamieszkiwały w mieście, a 5 260 na terenie wiejskim. 4 851 spo-

śród nas stanowiły kobiety, a 4 761 mężczyźni. 

Dla porównania, w dniu 31.12.2019 r. w Mieście i Gminie Skoki zamiesz-

kiwało łącznie 9 570 osób, w tym 9 419 stanowiły osoby zameldowane na 

pobyt stały, a 151 zameldowane na pobyt czasowy. 

W roku 2020 na terenie Gminy zawarto 58 związków małżeńskich. 

Urodziło się 124 młodych skoczan, w tym 75 dziewczynek i 49 chłopców. 

Zmarło 114 spośród nas, w tym 48 kobiet i 66 mężczyzn.

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31.12.2020 r., 166 

naszych mieszkańców pozostawało zarejestrowanych jako poszukujący 

pracy, w tym 133 bez prawa do zasiłku. Rok wcześniej, tj. 31.12.2019 licz-

by te wynosiły odpowiednio: 111 i 51.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dniu 31.12.2020 r. do przedszkoli na terenie Gminy uczęszczało łącz-

nie 421 dzieci, spośród których:

- 175 korzystało z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka 

w Skokach,

- 82 z Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrzanowie,  

- 108 z Przedszkola Publicznego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” 

w Jabłkowie, z filiami w Łosińcu i w Rejowcu, 

- 56 z Niepublicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” 

w Skokach. 

Rok wcześniej, tj. 31.12.2019 r. łączna liczba dzieci objętych nauką 

przedszkolną wynosiła 405, spośród których do Przedszkola Samorządo-

wego w Skokach uczęszczało 175 dzieci, do Przedszkola w Potrzanowie 79 

i do Przedszkola „Tęcza” w Jabłkowie 114 oraz do Niepublicznego Przed-

szkola Językowego Akademia Rozwoju w Skokach 37.

Obowiązkiem szkolnym na poziomie szkoły podstawowej wg stanu na 

dzień 31.12. 2020 r. objętych było łącznie 885 uczniów, w tym:

- 705 uczniów w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach,

- 180 uczniów w Szkole Podstawowej w Jabłkowie, z filiami w Lechlinie, 

Pawłowie Skockim i w Rejowcu, dla której organem prowadzącym jest Sto-

warzyszenie Edukacyjne „Tęcza”. 

Dla porównania, w dniu 31.12.2019 r. mieliśmy łącznie 879 uczniów, 

w tym 684 uczęszczających do Szkoły im. Adama Mickiewicza w Skokach 

oraz 195 do Szkoły Stowarzyszenia w Jabłkowie. 

POMOC SPOŁECZNA

W roku 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach na realizację  

zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkował kwotę 

1 614 138,00 zł, w tym na:

- zasiłki stałe dla 45 osób – 253 595,00 zł

- zasiłki okresowe dla 49 osób – 70 799,00 zł

- zasiłki celowe dla 720 osób – 204 566,00 zł

- opłatę za usługi opiekuńcze dla 41 osób – 544 725,00 zł

- opłatę za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 16 osób – 

540 452,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił 203 dzieciom dożywianie  

w placówkach oświatowych.

Na realizację świadczeń rodzinnych wydatkowano 3  580 350,00 zł,  

z tego na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 322 rodzin – 1 339 489,00 zł

- zasiłki pielęgnacyjne dla 262 osób - 771 503,00 zł

- świadczenia pielęgnacyjne dla 55 osób – 1 196 098,00 zł

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 88 osób – 

88 000,00 zł            

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 15 osób – 115 720,00 zł

- zasiłek dla opiekuna dla 3 osób – 22 320,00 zł

- świadczenia rodzicielskie dla 27 osób – 318 712,00 zł.

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego w roku 2020 wydat-

kowano kwotę 318 711,00 zł, a na wypłatę świadczeń wychowawczych 

(program Rodzina 500+) dla 1 313 rodzin kwotę 12 392 553,00 zł.

Łączna suma wypłaconych w roku 2020 dodatków mieszkaniowych dla 

68 uprawnionych rodzin wyniosła 110 393,00 zł - w roku 2019 dla 72 ro-

dzin wypłacono 146 083,54 zł. 

KULTURA

Biblioteka Miasta i Gminy w Skokach na dzień 31.12.2020 r. posiada-

ła 1 175 sztuk materiałów audiowizualnych i 26 755 woluminów, z czego 

1 382 egzemplarze za sumę 35 934,15 zł zakupiono w roku 2020. Na dzień 

31.12.2020 r. w Bibliotece zapisanych było 1 207 czytelników, a liczba wy-

pożyczonych w 2020 r. książek wyniosła 28 167 egz. W czytelni skorzysta-

no z 1 257 pozycji.

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Według danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Wągrowcu, w roku 2020 na terenie Miasta i Gminy Skoki Ochotnicza 

Straż Pożarna alarmowana była 170 razy. Na sumę tych alarmów składa-

ło się: 41 wyjazdów do pożarów i 126 do miejscowych zagrożeń, w tym 

17 wyjazdów związanych z wypadkami drogowymi i 21 z usuwaniem po-

walonych wskutek huraganów drzew oraz 82 do innych zdarzeń, m.in. do 

usuwania owadów, zabezpieczenia lądowiska do LPR, udzielenia pomocy 

pogotowiu ratunkowemu oraz do pompowania wody. 3 wyjazdy spowodo-

wane były alarmami fałszywymi, gdy interwencja straży nie była koniecz-

na. Poza teren Gminy druhowie byli dysponowani 2 razy. 

Rok wcześniej Ochotnicza Straż Pożarna alarmowana była 143 razy, 

z czego 9 alarmów okazało się alarmami fałszywymi. Spośród pozostałych 

wyjazdów, 36 wiązało się z likwidacją pożarów, a pozostałe 98 z likwidacją 

miejscowych zagrożeń.

 

BUDOWNICTWO

W roku 2020 potencjalni inwestorzy uzyskali 33 decyzje o lokaliza-

cji inwestycji celu publicznego oraz 166 decyzji o warunkach zabudowy. 

Równocześnie inwestorzy podejmujący na terenie Gminy budowę nowych 

i rozbudowę istniejących obiektów (budynków i budowli) uzyskali łącznie 

193 pozwolenia na budowę, spośród których 83 dotyczyło budowy no-

wych, 7 rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, a 55 wykonania 

wewnętrznych instalacji gazowych w istniejących budynkach mieszkal-

nych. 

W okresie tym oddano do użytku 52 obiekty, w tym 52 budynki miesz-

kalne mieszczące 86 lokali mieszkalnych oraz 8 garaży i 6 budynków letni-

skowych. Do sieci gazowej podłączono 40 nieruchomości - 58 mieszkań.

MIASTO I GMINA SKOKI W STATYSTYCE! (31.12.2020 r.)
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BUDŻET GMINY

Budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2020 w chwili uchwalenia wynosił 

53 943 588,00 zł po stronie dochodów i 56 550 871,91 zł po stronie wy-

datków.

W rezultacie zmian i korekt wprowadzonych przez Radę Miejską i Bur-

mistrza w ciągu roku, na dzień 31 grudnia 2020 r. ostatecznie plan docho-

dów budżetu wynosił 59 786 586,78 zł, a plan wydatków 63 111 811,74 zł. 

Jego faktyczne wykonanie wyniosło 59 291 173,19 zł, po stronie docho-

dów i 58 691 441,15 zł po stronie wydatków.

Budżet na rok 2021 zgodnie z uchwałą budżetową Rady Miejskiej wy-

nosi 56 318 777,00 zł po stronie dochodów i 60 380 255,37 zł po stronie 

wydatków.

Edmund Lubawy

Stypendia i zasiłki szkolne
Referat Oświaty przypomina, iż uczniom zamieszkałym na terenie 

Miasta i Gminy Skoki przysługuje pomoc materialna w formie stypen-

dium i zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sy-

tuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny 

dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł net-

to) W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne, wysokość do-

chodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składane są w Urzędzie 

Miasta i Gminy Skoki w terminie do 15 września danego roku szkolnego. 

Jeżeli chodzi o zasiłek szkolny to może być on przyznany uczniowi znaj-

dującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarze-

nia losowego. Ten rodzaj pomocy materialnej może być przyznany raz lub 

kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, 

którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska ży-

wiołowa, śmierć lub choroba w rodzinie ucznia). Wnioski o przyznanie za-

siłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wy-

stąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zachęcamy do skorzystania z tych form pomocy przez osoby uprawnio-

ne.        

     Beata Nowak-Szmyra

Punkt badania krwi i moczu 
w Skokach

 

Przypominamy, od 1 lutego 2021 r. w budynku przy ulicy Kościelnej 9c, 

zlokalizowanym na placu targowo-parkingowym w Skokach, funkcjo-

nuje ogólnodostępny Punkt Pobrań.

Czynny jest w godzinach 7:00 – 11:00 od poniedziałku do piątku.

Sobota od 7:00 – do 10:00

Placówka prowadzona jest przez Laboratorium Medyczne sieci Diagno-

styka – największą, ogólnopolska sieć medycznych laboratoriów diagno-

stycznych.

Klienci indywidualni mają w DIAGNOSTYCE łatwy i natychmiastowy do-

stęp do wszelkich, również najnowocześniejszych, badań diagnostycznych.  

Urząd
Zarówno pacjenci, jak placówki medyczne mają możliwość sprawdzania 

wyników badań przez Internet, także wyników archiwalnych. Oferta DIA-

GNOSTYKI obejmuje ok. 2500 rodzajów badań.

Pełną informacje o Grupie DIAGNOSTYKA znajdą Państwo na stronie 

internetowej www.diagnostyka.pl

Adrianna Urbaniak

To już nie niechlujstwo  
– to planowe przestępstwo!

Nadal, nie tylko puszki i butelki po piwie i opakowania po różnego 

rodzaju smakołykach pozostawione przez „niechlujnych” spacerowiczów 

i osoby szukające wytchnienia i wypoczynku po trudach dnia codziennego, 

spotykamy każdego dnia w lesie. 

Dzieje się tak mimo licznych apeli o poszanowanie tego naszego wspól-

nego dobra, jakim pozostają lasy oraz mimo licznych akcji sprzątania Gmi-

ny i „Świata”. Zjawisko to, chociaż godne potępienia, możemy tłumaczyć 

brakiem poczucia estetyki i nawyków do porządku lub niechlujnością nie-

których osób spośród nas.

Jednak nie o niechlujstwie i zapomnieniu, lecz o planowym, zorganizo-

wanym działaniu i o przekroczeniu wszelkich norm prawnych i moralnych 

należy mówić w przypadku osoby, która las wykorzystuje do pozbycia się 

zużytych opon bądź części samochodowych. Z taką oceną zgadza się każdy 

trzeźwo myślący człowiek. Jednak mimo tego, mimo powszechnego potę-

pienia takiego postępowania, nadal znajdują się „osobniki”, które las wyko-

rzystują do pozbycia się tego rodzaju „zbędnych dóbr.”

Na ślad działania takiej osoby, a konkretnie na utrwalone na załączonym 

zdjęciu opony porzucone w Roszkówku, po prawej stronie drogi leśnej pro-

wadzącej od drogi wojewódzkiej 196 - przy dawnej barace - w kierunku 

byłego Ośrodka Wypoczynkowego ZNTK, natrafiłem wraz z dwoma kole-

gami w trakcie spaceru w środę 10 marca br. I nie było to jedyne „godne 

znalezisko” tego dnia - około 50 m dalej, w kierunku ZNTK, uzupełniły je 

dwa wyjątkowo duże wiadra „składowane” dla odmiany po lewej drogi.

Postępowanie naszego „osobnika” staje się tym bardziej niezrozumiałe, 

że zarówno my, jak i pozostała prasa oraz Urząd Miasta i Gminy niejedno-

krotnie informowaliśmy o możliwości bezpłatnej dostawy zużytych opon 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Rogo-

zińskiej w Skokach.

        

 Edmund Lubawy
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Ruszyły wiosenne prace  
remontowe na drogach  
gminnych

Po zimowym okresie eksploatacji dróg Gmina Skoki rozpoczęła ich 

planowe remonty. Przeprowadzone na przełomie miesiąca stycznia 

i lutego br. postępowania przetargowe pozwoliły na wybranie wyko-

nawców świadczących prace remontowe.  

W pierwszej kolejności wybrano dostawcę kruszywa z recyklingu, którą 

została firma KOWALSKI BUDOWNICTWO ze Żnina. Koszt zakupu 1 to-

ny kruszywa betonowego z transportem na plac składowy przy ul. Dwor-

cowej został wyceniony na kwotę 45,51 zł/tonę. Kruszywem będą uzu-

pełniane doraźne ubytki w drogach o nawierzchni gruntowej. Łączna ilość 

zakupionego kruszywa w br. wyniesie 2 000 ton.

Firma KRECIK ze Skoków złożyła najkorzystniejszą ofertę na świadcze-

nie usługi załadunku, rozgarnięcia i transportu kruszywa na wybrane do 

naprawy odcinki dróg na terenie gminy. Transport 1 tony kruszywa z placu 

składowego na teren gminy, niezależnie od punktu wbudowania kruszy-

wa pojazdem ciężarowym o ładowności 12 ton został wyceniony na kwotę 

8,61 zł, a pojazdem o ładowności 26 ton na kwotę 7,38 zł. Usługa zwią-

zana z załadunkiem i rozgarnięciem kruszywa koparko-ładowarką, została 

wyceniona w złożonej ofercie na kwotę 92,25 zł za godz. pracy sprzętu. 

Kruszywem naprawiono już wiele ubytków w nawierzchniach gruntowych 

dróg na terenie miasta i gminy.

Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg. Usługę 

świadczyła Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” z Gniezna. Na drogach bi-

tumicznych załatano dziury, które pojawiły się w zimowym okresie eksplo-

atacji na powierzchni 315 m2. Koszt naprawy 1 m2 nawierzchni masą asfal-

tową wynosi 72,94 zł. W miarę pojawiania się ubytków w nawierzchniach 

asfaltowych będą one systematycznie naprawiane.

Od miejscowości Sławica rozpoczęto w br. wykonanie usługi równania 

i wałowania dróg o nawierzchni gruntowej. W dalszej kolejności zostaną 

wyrównane drogi na terenie miasta, jeżeli warunki pogodowe pozwolą na 

kontynuację tej usługi. Prace świadczy firma KRECIK, że Skoków, która za 

kwotę 71 179,00 zł wyrówna drogi na długości 98 km w okresie wiosen-

nym i 30 km w sezonie jesiennym.

        

 Adam Zdanowski

Zmiany w Programach  
rolno-środowiskowo-klima-
tycznych, rolnictwie  
ekologicznym i Dobrostanie 
zwierząt w 2021 r. 

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich 

w kampanii 2021 r. oraz działań takich jak:

• rolnictwo ekologiczne,

• dobrostan zwierząt,

• działania rolno-środowiskowo-klimatyczne.

Działanie Dobrostan zwierząt w PROW 2014-2020.
Od roku 2020 rolnicy posiadający krowy (mleczne, mięsne) i świnie (lo-

chy, tuczniki) mogli ubiegać się o wsparcie za realizację wymogów, które 

wykraczają ponad standardy wynikające z obowiązującego powszechnie 

prawa i powszechnie stosowane praktyki.

Działanie to w roku 2021 zostaje rozszerzone o wsparcie dla owiec Do-

brostan owiec zwiększona powierzchnia w pomieszczeniach. 

   W działaniu w pakiecie 1.1 Dobrostan loch zwiększona powierzch-

nia w budynkach, nastąpiło odstępstwo od całkowitego zakazu utrzyma-

nia loch w systemie jarzmowym. Przepisy przewidują czasowe utrzyma-

nie loch w systemie jarzmowym w okresie okołoporodowym ale nie dłużej 

niż 8 dni. 

Wprowadzono degresywność płatności dla krów mlecznych i tak 100% 

za każdą sztukę krowy mlecznej od 1 sztuki do 100 sztuk, 75% płatności za 

każdą sztukę krowy mlecznej od 101 do 150 sztuk i 50 % płatności za każ-

dą sztukę krowy mlecznej powyżej 150 sztuk. 

Określony został termin zgłoszenia zmian w przypadku krów w typie 

użytkowym kombinowanym, zmianę użytkowania należy dokonać przed 

upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosku 

o przyznanie płatności bezpośrednich. 

Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne.
W Działaniu tym zmieniono długość zobowiązań w poszczególnych pa-

kietach i tak nowe zobowiązania podejmowane od 15 marca 2021 roku 

w ramach:

Pakietu 2. Ochrona gleb i wód,

Pakietu 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych,

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów gatunków roślin w rolnic-

twie,

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt 

w rolnictwie, będą podejmowane na okres 2 lat (poprzednio był to okres 

5-cio letni).

Nowe zobowiązania w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, 

Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Na-

tura 2000 oraz Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 

podejmowane od 2021 r., a także zobowiązania kontynuacyjne tj. podjęte 

przed 15 marca 2021 r. w ramach wszystkich pakietów będą realizowa-

ne przez okres 5 lat.

Planuje się wprowadzenie w drugiej połowie 2021 roku zmian w rozpo-

rządzeniu rolno-środowiskowo-klimatycznym, które będą miały zastoso-

wanie w kampanii naboru 2021 rok. Zmiany te mają dotyczyć aktualizacji 

stawek płatności oraz zniesienie degresywności w pakiecie 4. Cenne sie-

dliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000. Przykłado-

we proponowane zmiany stawek to:
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Urząd
- Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone stawka obecna to 486 zł/ha a proponowana ma wynosić 552 zł/ha,

- Pakiet Ochrona gleb i wód (międzyplony) stawka obecna 650 zł/ha a proponowana ma wynosić 883 zł/ha (podane są tutaj pakiety, które cieszą się 

największym zainteresowaniem wśród rolników, zaznaczyć trzeba, że są to stawki planowane).

Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.
    W 2021 roku zmiany dotyczące tego działania to skrócenie do 3 lat nowo podjętych zobowiązań (do tej pory było to 5 lat). Podwyższono również 

stawki średnio o 27% dla pakietów/ wariantów działania. Zmiany w rolnictwie ekologicznym dotyczą również uprawy pomidorów, które należy uprawiać 

tylko z rozsady w ilości 20 tys. szt/ha.

Opracowała: Beata Mączyńska WODR w Poznaniu.

Program „Czyste Powietrze” w gminie Skoki
Przypominamy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach funkcjonuje stanowisko doradcy programu „Czyste Powietrze”. Doradca - pan Stani-

sław Kida przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 9:00 do 13:00 i w środy od 8:00 do 13:00. Wszystkim zainteresowanym poprawą jakości 

powietrza oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych udziela informacji i porad, pomaga wypełnić odpowiednie wnioski, a także weryfikuje 

te już wypełnione. 

Na indywidualne konsultacje proponujemy umawiać się telefoniczne w wyżej wymienionych dniach, pod numerem tel. 61 8 925 800.

Od końca sierpnia 2019 r. do lutego 2021 roku dzięki utworzonemu stanowisku udało się wypełnić i zweryfikować 58 wniosków właścicieli nierucho-

mości z terenu gminy Skoki o udzielenie dotacji w ramach przedmiotowego programu.

Przypominamy:

• Dla kogo program „Czyste powietrze”?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych 

z wyodrębnioną księgą wieczystą.

• Zakres wsparcia

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz prze-

prowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

• Kwota dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000,00 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000,00 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Aleksandra Frankowska

Diamentowe Gody 
państwa Kutznerów

 

4 marca Burmistrz Tadeusz Kłos odwiedził w ich do-

mu państwo Dorotę i Stanisława Kutznerów, którzy 

właśnie tego dnia obchodzili  60. rocznicę zawarcia 

związku małżeńskiego.

Z tej okazji Jubilatom złożono najlepsze życzenia po-

myślności oraz wręczono bukiet kwiatów i drobny upo-

minek.

Szanownym Jubilatom serdecznie gratulujemy piękne-

go Jubileuszu i życzymy zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej 

pomyślności na następne długie lata życia.

Joanna Wolicka – Przywarty 
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W marcu Burmistrz Tadeusz Kłos odwiedził w miejscu zamieszkania 

17 par małżeńskich, które w roku 2020 obchodziły Złote Jubileusze Mał-
żeństwa i udekorował Jubilatów przyznanymi „Im” z tego tytułu przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Medalami „Za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Momentowi dekoracji towarzyszyły 

też osobiste gratulacje i słowa życzeń pod adresem Jubilatów. 

Obecni nasi Jubilaci w roku 1970 znajdowali się wśród wielu młodych 

ludzi, którzy w różnych częściach Polski i poza jej granicami, zdecydowali 

się zawrzeć związki małżeńskie i założyć rodziny. Obecnie, po ponad 50 

latach od tych dni, wszyscy są mieszkańcami Miasta i Gminy Skoki i należą 

już do tych nielicznych, którym udało się pokonać różnego rodzaju trudno-

ści dnia codziennego i w swych związkach przeżywać „Złote Gody”. Wszy-

scy też swe uroczystości rocznicowe świętowali już w odpowiednim czasie 

wśród rodziny i przyjaciół, a zgodnie z utrwaloną w naszej Gminie tradycją, 

ich uwieńczeniem miało stać się uroczyste spotkanie, w trakcie którego 

Burmistrz, z upoważnienia Prezydenta, dokona Ich dekoracji przyznanymi 

z tego tytułu Medalami. Jednak z uwagi na wprowadzone w związku z pan-

demią ograniczenia w zgromadzeniach, zorganizowanie takiego spotkania 

stało się niemożliwe. Dlatego też Burmistrz zdecydował się nie odsuwać 

dekoracji w czasie i dokonać jej w trakcie wizyty w domach Jubilatów.    

Dekoracji Medalami dostąpili:

- Mieszkańcy Glinna, Jan i Halina z d. Matuszak Kaczkowscy. Ślubo-

wali 10 października 1970 r. w Skokach. Pan Jan wykonywał zawód kie-

rowcy, najpierw w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Skokach, 

a następnie w Przedsiębiorstwie Państwowych Gospodarstw Rolnych 

w Popowie Kościelnym, a pani Halina pracowała w prowadzonym przez to 

Przedsiębiorstwo przedszkolu w Glinnie. Państwo Kaczkowscy wychowali 

2 córki i 3 synów oraz szczęśliwie doczekali się 6 wnuczek i 6 wnuczków 

oraz 1 prawnuczki i 2 prawnuczków.

 

- Mieszkańcy Rościnna, Edmund i Maria z d. Dembińska Geblerowie. 

Ślubowali 16 czerwca 1970 r. w Skokach. Pan Edmund życie zawodowe 

związał z pracą w Zakładach HCP w Skokach, do których pani Maria prze-

szła też po pracy w Gminnej Służbie Rolnej. Państwo Geblerowie wycho-

wali córkę i syna oraz cieszą się posiadaniem 2 wnuków oraz prawnuczki 

i prawnuczka.   

 

- Mieszkańcy Rakojad, Mirosław i Jadwiga z d. Maciejewska Guzko-

wie. Ślubowali 24 października 1970 r. w Skokach. Pan Mirosław i pani Ja-

dwiga zawodowo związali się z pracą w rolnictwie uspołecznionym – oboje 

pracowali w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rakojadach i w Lechli-

nie. Państwo Guzkowie wychowali córkę i syna i są szczęśliwymi dziadkami 

wnuczki i wnuczka oraz 3 prawnuczek. 

50 LAT NA DOBRE I NA ZŁE
czyli

„ZŁOTE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE”
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- Mieszkańcy Jabłkowa, Waldemar i Nina z d. Brażnik Nackowscy. 

Ślubowali 3 stycznia 1970 roku w Moskwie. Pan Waldemar pracował w Za-

kładach im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, a pani Nina w Domu Książki 

w Poznaniu.  

- Mieszkańcy Skoków, Stanisław i Danuta z d. Guzik Grzegorzew-

scy. Ślubowali 12 września 1970 roku w Kiszkowie. Pan Stanisław pra-

cował w Poznańskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym „TA-

SKOMONT”, a pani Danuta w Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym 

w Skokach. Państwo Grzegorzewscy wychowali córkę i 2 synów i są dumni 

z posiadania 4 wnuków.

 

- Mieszkańcy Skoków, Bogdan i Gabriela z d. Purczyńska Gajewscy. 

Ślubowali 25 października 1970 roku w Margoninie. Państwo Gajewscy 

działalność zawodową związali z pracą w placówkach Polskich Kolei Pań-

stwowych. Wychowali 2 córki i 2 synów i cieszą się z posiadania 1 wnuczki 

i 7 wnuczków.

- Mieszkańcy Skoków Marian i Urszula z d. Koczorowska Orchowi-

czowie. Ślubowali 13 czerwca 1970 roku w Skokach. Pan Marian praco-

wał w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Skokach oraz w Rejonie Dróg Pu-

blicznych w Obornikach a pani Urszula w Gminnej Spółdzielni Samopomoc 

Chłopska w Skokach. Państwo Orchowiczowie wychowali 3 córki i syna 

i szczycą się posiadaniem 3 wnuczek i 3 wnuczków oraz 2 prawnuczków.

- Mieszkańcy Skoków Andrzej i Aurelia z d. Weber Ludzkowscy. Ślu-

bowali 12 września 1970 roku w Skokach. Małżonkowie pracą zawodową 

związali się z zakładami Polskich Kolei Państwowych w Wągrowcu. Wy-

chowali córkę i 2 synów i są szczęśliwymi dziadkami 4 wnuczek i wnuczka.

Urząd
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- Mieszkańcy Łosińca Hieronim i Stanisława z d. Kłosińska Ćwiert-

niakowie. Ślubowali 7 lutego 1970 r. w Skokach. Po ślubie prowadzili i na-

dal prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne. Wychowali 5 córek i 3 sy-

nów i cieszą się z posiadania 7 wnuczek i 13 wnuczków oraz 3 prawnuczek 

i prawnuczka. 

 

- Mieszkańcy Potrzanowa Stefan i Halina z d. Handke Kubiakowie. 

Ślubowali 29 marca 1970 roku w Jarocinie. Pan Kubiak swe życie związał 

z „Lasami Państwowymi” - pracował w Leśnictwach Nadleśnictw: Piaski, 

Antonin i Łopuchówko, a pani Halina prowadziła dom i wychowywała dzie-

ci. Państwo Kubiakowie wychowali córkę i 2 synów i są dumni z posiadania 

3 wnuczek i 2 wnuczków.

- Mieszkańcy Potrzanowa Marian i Bronisława z d. Czepik Olejnicza-

kowie. Ślubowali 24 lipca 1970 roku w Poznaniu. Pan Marian pracował 

w Zakładach HCP w Poznaniu a pani Bronisława w Instytucie Turystyki  

Oddział w Poznaniu. Państwo Olejniczakowie wychowali 2 córki i syna 

i szczycą się posiadaniem 4 wnuczek i 2 wnuczków.

- Mieszkańcy Potrzanowa Czesław i Czesława z d. Futro Kawczyń-

scy. Ślubowali 7 listopada 1970 roku w Skokach. Pan Czesław pracował 

w Przedsiębiorstwie Handlu Chemikaliami „Chemia” w Poznaniu, a pani 

Czesława prowadziła indywidualne gospodarstwo rolne. Państwo Kaw-

czyńscy wychowali córkę i syna i są dumni z posiadania wnuczki i 3 wnucz-

ków.  

 

- Mieszkańcy Sławicy Remigiusz i Małgorzata z d. Kamińska Flory-

siakowie. Ślubowali 23 kwietnia 1970 roku w Poznaniu. Pan Remigiusz 

pracował w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Poznaniu, a pani Małgorzata w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin 

Zielonych w Poznaniu. Państwo Florysiakowie wychowali córkę i syna i są 

szczęśliwymi dziadkami 2 wnuczek i 3 wnuczków.
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Urząd

- Mieszkańcy Rejowca Bernard i Helena z d. Nowicka Rozmiarkowie. 

Ślubowali 24 października 1970 roku w Wągrowcu. Pan Bernard praco-

wał w Zakładach GOZAMET w Wągrowcu, a pani Helena w Bazie CPN 

w Rejowcu. Państwo Rozmiarkowie wychowali córkę i 2 synów i szczycą 

się posiadaniem 4 wnuczek i wnuczka.

 

- Mieszkańcy Skoków Jerzy i Barbara z d. Michel Nowakowscy. Ślu-

bowali 14 listopada 1970 roku w Skokach. Pan Jerzy pracował w Zakła-

dzie HCP w Skokach a pani Barbara zajmowała się wychowaniem dzieci 

i prowadzeniem domu. Państwo Nowakowscy wychowali 2 córki i 2 synów 

i doczekali się 2 wnuczek i 3 wnuczków oraz prawnuczki i prawnuczka.

- Mieszkańcy Potrzanowa Andrzej i Janina z d. Wybiera Kopydłow-

scy. Ślubowali 18 kwietnia 1970 roku w Murowanej Goślinie. Pan Andrzej 

pracował w Zakładach CPN a pani Janina była nauczycielem i wychowaw-

cą w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach. Państwo Ko-

pydłowscy wychowali 2 synów i doczekali się 5 wnuczek i wnuczka.

 

- Mieszkańcy Niedźwiedzin Kazimierz i Krystyna z d. Białożyńska 

Łęcowie. Ślubowali 6 czerwca 1970 roku w Skokach. Pan Kazimierz pra-

cował w Kółku Rolniczym w Bliżycach a następnie wraz z żoną Krystyną 

prowadził indywidualne gospodarstwo rolne w Niedźwiedzinach. Państwo 

Łęcowie wychowali córkę i 2 synów i cieszą się z posiadania 6 wnuczek 

oraz wnuczka i prawnuczka.     

Przyłączając się do życzeń składanych Jubilatom w imieniu Redakcji „Wiadomości Skockich” oraz współmieszkańców,  
życzymy „Im” wiele lat szczęśliwego życia w miłej i serdecznej atmosferze oraz cieszenia się szczęściem swych najbliższych.

 Edmund Lubawy

zdjęcia Karolina Stefaniak



Oświata

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 
IM. KUBUSIA PUCHATKA
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Podsumowanie konkursu plastycznego  
„Moja maska karnawałowa”

 

Od 13 do 25 stycznia br. dzieci z naszego przedszko-

la wzięły udział w konkursie plastycznym „Moja maska 

karnawałowa”, który był zorganizowany przez Przed-

szkole w Zespole Szkół im. VII Pułku Strzelców Konnych 

Wlkp. w Biedrusku.

Celem konkursu było: rozwijanie kreatywności i wrażli-

wości artystycznej dzieci, inspirowanie do pracy twórczej, 

kultywowanie tradycji karnawałowych oraz rozwijanie 

różnych form i technik plastycznych. W konkursie wzięło 

udział 9 przedszkolaków, którzy wykazali się zaskakującą 

pomysłowością i zaangażowaniem.

Dzieci, które wzięły udział w konkursie, otrzymały upo-

minki oraz dyplomy.

Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za udział 

w konkursie i życzymy dalszych sukcesów.

 

Spotkanie z malarką
 

9 lutego dzieci z grupy Króliczki I miały zaszczyt gościć Pa-

nią Małgorzatę Zaganiaczyk – malarkę z wielką pasją i zami-

łowaniem. Pani Małgorzata z wielką przyjemnością pokaza-

ła dzieciom swoje dzieła. Opowiedziała również o technikach 

malarskich, pokazała narzędzia malarskie oraz różne rodzaje 

farb. Przedszkolaki bardzo chętnie słuchały opowieści o ma-

lowaniu. Wspólnie oglądały i podziwiały galerie prac malarki. 

Wiele radości sprawiło dzieciom również wykonanie prac pla-

stycznych zgodnie ze wskazówkami oraz pod czujnym okiem 

fachowca.

Serdecznie dziękujemy Pani Małgosi za przekazanie cennej 

wiedzy, ciepły uśmiech oraz pozytywną energię.

Spotkanie  
z jaszczurką

 

22 lutego nasze przedszkole odwiedziła Pani fo-

tograf z jaszczurką. Dzieci mogły poznać zwyczaje 

i sposób odżywiania się jaszczurki. Mogły ją pogła-

skać, obserwować jak je. Była to niezwykle ciekawa 

wizyta. Po zakończonym spotkaniu wszystkie dzieci 

miały wykonane pamiątkowe zdjęcia.



Oświata
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Powitanie wiosny

22 marca dzieci z grupy Sowy II wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie ,,pożegnania zimy - powitania wiosny”. Powitanie wiosny to dla każdego 

przedszkolaka wyjątkowe wydarzenie. Ogromne emocje wśród naszych przedszkolaków wzbudziły już same przygotowania. Dzieci z wielkim zaangażowa-

niem pomagały w wykonaniu kukły Marzanny oraz kolorowych opasek na głowę. Kiedy wszystko było już gotowe wokół przedszkola ruszył barwny korowód. 

Dzieci radośnie śpiewały piosenki i skandowały hasła Żegnaj Zimo, Witaj Wiosno. Na zakończenie pochodu powitano wiosnę radosnym tańcem. Tego dnia 

towarzyszyła nam piękna, słoneczna pogoda. Dzieci stwierdziły zgodnie, że wiosna już przybyła i mamy nadzieję, że zagości u nas na dobre.

Dzień Kobiet
 

8 marca to wyjątkowy dzień w roku. 

Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie 

kobiety, zarówno te duże, jak i te małe.  

W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy 

składali życzenia dziewczynkom i swoim pa-

niom. Nie obyło się bez słodkości, upomin-

ków i kwiatów... Z dziewczęcych buź uśmiech 

nie schodził przez calutki dzień, a chłopcy za-

chowywali się jak prawdziwi gentelmeni, byli 

przemili, uczynni i sympatyczni.

 Buon Appetito
Pizza – to strzał w dziesiątkę, bo większość z nas uwielbia pizzę.

Przygotowanie jej nie jest trudne, a dostarcza wyśmienitej zabawy. Przedszkolaki 

z grupy Sowy II wcieliły się w rolę włoskich kucharzy i przygotowały własnoręcznie 

zrobioną pizzę. Dzieci poradziły sobie świetnie. Powstały zdrowe i kolorowe pro-

pozycje włoskiego przysmaku. Zapach pizzy unosił się w całym przedszkolu. Było 

pysznie.
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Światowy Dzień Zespołu Downa
 

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa, który ustanowiony 

został w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Do-

wna. Data 21 marca – nie jest przypadkowa. Osoby z ZD charakteryzuje bowiem 

istnienie dodatkowego – 3 chromosomu bądź jego fragmentu w 21 parze chro-

mosomów. Każdy z nas jest indywidualnością, ma własne pragnienia, zaintereso-

wania, upodobania. Różnorodność jest rzeczą naturalną i bez względu na wiek, 

płeć, czy różnicę w zapisie DNA, każdy z nas ma prawo do realizowania swoich 

planów i marzeń. Dzieci z grupy Sowy II przyłączyły się do akcji i założyły dodat-

kową skarpetkę, niepasującą do kompletu. Znak ten jest wyrazem tolerancji i jed-

nocześnie symbolizuje solidaryzowanie się z osobami z Zespołem Downa, które 

mimo różnic genotypowych są radosnymi i pełnymi życia osobami. Dowiedzieli-

śmy się, że różni nas tak niewiele – jeden dodatkowy chromosom – tak jak nasza 

dodatkowa, niepasująca skarpetka.

 

Zabawy z chustą  
animacyją

Wielobarwna tkanina przyciąga wzrok i zachęca do wspól-

nej zabawy. Chusta edukacyjna zaskakuje swą wszechstron-

nością. Można ją podrzucać, chować się pod nią, fantastycznie 

faluje, można po niej przetaczać różne przedmioty, a także tań-

czyć z nią. Liczba sposobów jej wykorzystania jest ograniczona 

tylko przez naszą wyobraźnię. Zabawy z chustą dają poczucie od-

prężenia i relaksu oraz pozwalają pozytywnie spożytkować ener-

gię. Przedszkolaki były zachwycone, a okrzyki „jeszcze raz, jesz-

cze raz” słychać było podczas całych zajęć. 

 
Eksperymenty  
z żywiołami

  

W pierwszym tygodniu marca dzieci z grupy 5/6 latków ekspery-

mentowały z żywiołami. Wspólnie z wychowawcą obejrzały film 

o niszczycielskiej sile żywiołów oraz wykonały kilka doświad-

czeń, które pozwoliły im poznać odpowiedzi na takie pytania jak: 

Jak powstaje lawa w wulkanie? Czy w butelce jest powietrze? Czy 

potrzebne jest powietrze do tego, by palił się ogień? Do ostatniego 

z doświadczeń wykorzystano: dwie świeczki i jeden słoik. Dzieci 

bardzo szybko zwróciły uwagę na fakt iż świeczka w słoiku przestała 

się palić z powodu braku powietrza. Podczas zajęć dzieci miały rów-

nież okazję poprzez własne działanie dowiedzieć się jak powstaje 

wiatr, który wytworzyły podczas zabaw z balonem, samodzielnie 

wykonanymi wachlarzami i chustą animacyjną, a także zobaczyć, jak 

powstaje deszcz i co rozpuszcza się w wodzie, a co nie. Te doświad-

czenia na długo pozostaną w ich pamięci a żywioły nie będą im obce. 

                                                                                      Wiesława Paczyńska
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Akcja Serce - Lechlin
 

 Lechlińskie serca dla dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka dziś również wyruszyły do Warszawy. Uczniowie z Lechlina przyłączyli się do udziału 

w Akcji Serce, organizowanej przez Poradnię Alergologiczną. Dzieci przygotowały serduszka, które ozdobią korytarz Poradni Alergologicznej. Uczniowie 

podjęli inicjatywę i wykazali się wrażliwością na cierpienie innych. Prace z pewnością wywołają uśmiech i choć na chwilę odwrócą uwagę pacjentów.

Jagoda Nowak

 
Bal karnawałowy

  

 Karnawał to czas przepełniony zabawą, muzyką. To też w naszej 

szkole, jak co roku dnia 16 lutego, odbył się Bal karnawałowy pod hasłem „W 

krainie bajek”. Nasi uczniowie przebrani byli za bohaterów znanych i lubianych 

bajek. Wystrój sali wprowadzał wszystkich w radosny nastrój. Dzieci świetnie 

się bawiły uczestnicząc w konkursach i zabawach. Jedną z atrakcji był też kon-

kurs plastyczny pt. „Moja ulubiona bajka”. 

 Wszystkie prace były ciekawe i kreatywne, za co uczniowie otrzymali 

wspaniałe nagrody. Był to dzień, który dostarczył wszystkim mnóstwo pozytyw-

nej energii, wspaniałych przeżyć i radości.

 

Magdalena Słodkiewicz

 
Pasowanie  
na Przedszkolaka

 

Każdego roku w naszym przedszkolu w Łosińcu dzieci czekają na 

ten dzień, w którym mogą założyć stroje swoich ulubionych po-

staci z bajek. Jest to Balik Karnawałowy, który odbył się wczoraj 

28.01.2021 r. Dzieciom towarzyszyła świetna zabawa. Dzieci brały 

udział w wielu konkursach i zabawach, które wywołały niesamowity 

uśmiech na ich twarzach. Korzystając z okazji podczas Baliku odbyło 

się również Pasowanie na Przedszkolaka. Podczas pasowania pani dy-

rektor przy użyciu magicznego ołówka pasowała dzieci na pełnopraw-

nych przedszkolaków. Dzieci otrzymały dyplomy i upominki.

Kinga Karczewska

Dzień babci i dziadka
 

Dzień babci i dziadka to święta, które każdego roku obchodzimy w styczniu. 

To właśnie ten miesiąc w naszej szkole jest głównie poświęcony naszym kocha-

nym babciom i dziadkom. Wykonaliśmy obrazki, pięknie ozdobione kolorowymi 

kamykami oraz portrety dziadków malowane dmuchaniem. Zabawy w kodowa-

nie, to kolejny element naszej styczniowej pracy. Był to świetny sposób na łagodny 

i przyjemny sposób wprowadzający naszych uczniów w świat, który uczy logiczne-

go myślenia. Pracowaliśmy pilnie więc musimy wspomnieć też o instrumencie mu-

zycznym wykonanym ze słomek. Każdy uczeń wykonał swój własny, aby móc ćwi-

czyć aparat mowy mając przy tym mnóstwo radości.

Weronika Grab-Bejma

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO TĘCZA

Oświata



Dzień Dinozaura
 

26 lutego obchodziliśmy w naszym przedszkolu 

„Dzień Dinozaura”. Tego dnia nasze dzieci przeniosły 

się na chwilę w czasy prehistoryczne. Dzieci obejrza-

ły prezentację multimedialną, z której dowiedziały 

się wielu ciekawostek z życia dinozaurów. Następnie 

same mogły się wcielić w rolę tych ogromnych ga-

dów, co sprawiło im ogromną radość. Podczas zabawy 

dydaktycznej podopieczni poznali budowę dinozaura 

i dowiedzieli się jak odróżnić dinozaury mięsożerne od 

roślinożernych a także na czym polega praca paleonto-

loga. Na zakończenie zajęć dzieci z wcześniej wykona-

nych prac plastycznych ułożyły sylwetkę dinozaura. 

 

Mikołajczak Ewa

 
Dzień kota

 

 Światowy Dzień Kota obchodziły dzieci  

z Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka”  

w Rejowcu.

 

Agata Zielińska

Dzień pizzy w Lechlinie
 

9 lutego uznany jest za Międzynarodowy Dzień Pizzy.  

Tego dnia szkoła zamieniła się w prawdziwą pizzerię. Dzie-

ci utrwaliły słownictwo związane z żywnością w języku angiel-

skim, śpiewały piosenki i cieszyły się z wspólnie przygotowanej 

pizzy. 

 

J. Nowak i M. Zielińska
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Dziewczęca bohaterka 
literacka

Dziewczęca bohaterka literacka - pod takim hasłem od-

były się kolejne zajęcia biblioteczne, które nawiązywały 

do Dnia Kobiet. Dziewczynki z klas 1-3 dyskutowały o naj-

ważniejszych kobietach w ich życiu, o zawodach jakie wy-

konują i o atrybutach prawdziwej kobiety. Uczennice miały 

okazję poznać ciekawe pozycje książkowe, w których główną 

bohaterką jest dziewczynka i stworzyć portrety dziewczynek, 

dziewczyn, kobiet i pań.

Joanna Tomczak

Informatyka się liczy
W ramach projektu „Informatyka się liczy” uczniowie 

z Jabłkowa i Rejowca odkrywają świat programowania przy 

użyciu programu Scottiego oraz Ozobotów. Uczestnicząc 

w zajęciach Zakoduj to! w ramach projektu „Informatyka się 

liczy” dofinansowanego ze środków EFS w ramach Wielkopol-

skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020.

Joanna Michalska

Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA
Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem, w trakcie którego dokonuje się oceny dotychczasowych osiągnieć oraz wyznacza się nowe 

cele i zadania. Jubileusz skłania także do refleksji, wspomnień i przemyśleń. Właśnie mija dziesięć lat od kiedy grupa pełnych zapału ludzi powołała do 

życia Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA, które jest organem prowadzącym zarówno dla Szkoły Podstawowej w Jabłkowie z filiami w Lechlinie i w Rejowcu 

oraz Oddziału dla Dzieci Niepełnosprawnych w Pawłowie Skockim, jak i dla Publicznego Przedszkola „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie z oddziałami w Rejowcu 

i Łosińcu. 

Przez ten okres udało się stworzyć naszym przedszkolakom, uczniom oraz mieszkańcom miejsce do nauki, zabawy, uroczystości, spędzania wolnego czasu, 

rozwijania zainteresowań i pasji. Od początku funkcjonowania Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Urzędem Miasta i Gminy Skoki oraz różnymi instytucja-

mi na rzecz wspierania i podejmowania inicjatyw w zakresie wychowania i edukacji dzieci, rozwoju kultury fizycznej, promowania aktywnego wypoczynku 

oraz działania na rzecz ochrony środowiska. 

Budując swoje doświadczenie w osiąganiu celów, Stowarzyszenie ma na swoim 

koncie sukcesy z zakresu realizacji zadań publicznych skierowanych do dzieci i mło-

dzieży oraz mieszkańców naszego powiatu. Ponadto realizuje szereg przedsięwzięć 

oraz organizuje i koordynuje aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej w dzia-

łania o charakterze społecznym, promując i organizując wolontariat.  

Prowadzi także działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych, mające na celu wy-

równywanie szans edukacyjnych, wspomaganie rozwoju oraz wspieranie ich rodzin. 

Zajmuje się także organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych, nie tylko dla na-

szych uczniów, ale także dla społeczności lokalnej. Stawia na rodzinną integrację, 

organizując każdego roku festyny i pikniki rodzinne, rajdy rowerowe, zabawy łączą-

ce pokolenia, kiermasze i jarmarki. Oprócz pracy dydaktyczno-wychowawczej orga-

nizuje liczne wycieczki, a także wyjazdy na zielone szkoły i półkolonie, które cieszyły 

się dużym zainteresowaniem, gdyż były przygotowane z pasją, z zaangażowaniem 

i wieloma atrakcjami. 

Oświata
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Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA to miejsce, które ciągle się rozwija: stosuje programy autorskie, aktywne metody pracy, ma bogatą bazę multime-

dialną, nauczycieli nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i chętnych do doskonalenia i dzielenia się swoimi kwalifikacjami. Stwarza warunki 

i udziela dziecku i jego rodzinie pomocy, aby mogło uczyć się tego co niezbędne oraz tego, czego uczyć by się chciało. Organizuje życie szkolne tak, by dawało 

dzieciom możliwość wszechstronnego rozwoju osobowościowego i fizycznego. 

Z każdym rokiem systematycznie wzbogaca bazę sprzętową w celu podniesienia efektywności oraz atrakcyjności prowadzonych w szkole zajęć. Swój po-

tencjał wykorzystuje i rozwija także w pracy z dorosłymi, podejmując różnorodne działania aktywizujące. To dzięki Pani Prezes Sławce Kędziora i osobom, 

które skupiła wokół siebie, działalność Stowarzyszenia przyjmuje tak wiele ciekawych form i niezwykle twórczych działań oraz tworzy przyjazne miejsce 

codziennej pracy i życia nauczycieli, uczniów i ich rodziców oraz mieszkańców. Oby kolejne dekady w Stowarzyszeniu Edukacyjnym TĘCZA były tak bogate 

i pomyślne jak ten Jubileusz! 

Joanna Tomczak

Karnawał
  

Jak to zwykle w karnawale, 

wszyscy bawią się wspaniale! 

Dzieci z Przedszkola Publicz-

nego „Tęczowa Łąka” w Rejow-

cu uczciły karnawał walentyn-

kową zabawą. Dzień upłynął 

nam tanecznym krokiem, pi-

niata „stawiała” opór, a pomy-

słowe stroje zachwycały!

 

Agata Zielińska

Szaleństwa walentynkowo-karnawałowe
  

   Szkolne święto zabawy, radości, szczęścia, miłości 

i przyjaźni odbyło się w piątek, 12 lutego. W tym roku 

połączyliśmy Walentynki z zabawą karnawałową. Dzień 

rozpoczęliśmy miłosnym konkursem czytelniczym, słod-

kimi upominkami przygotowanymi przez SU oraz piecze-

niem serduszkowych ciasteczek. Następnie bawiliśmy się 

przy skocznych rytmach, przy znanych tanecznych utwo-

rach. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały rów-

nież uczennice koła tanecznego, dając popis przed spo-

łecznością szkolną. 

Kolejnym punktem była poczta walentynkowa, której 

celem było przekazanie walentynkowych wyznań ulubio-

nym kolegom, koleżankom i nauczycielom, zgromadzo-

ne karty walentynkowe trafiły do adresatów, sprawiając 

im mnóstwo radości. Podczas zabawy nie zabrakło także 

wspólnych zabaw i konkurencji, można było także skorzy-

stać z fotobudki i zrobić sobie zdjęcie w serduszkowej sce-

nerii. Całości dopełniały przepiękne przebrania, dominują-

cy czerwony kolor i radosny śmiech uczestników.

 

Joanna Tomczak
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Omnibus 2021
Tradycją w naszej szkole jest organizacja konkursu dla uczniów klas 1 - 3 o ty-

tuł Omnibusa. W związku z sytuacją pandemiczną w tym roku każda z filii orga-

nizuje konkurs w swojej placówce. 26 lutego odbył się w Lechlinie. W konkursie 

udział wzięli zwycięzcy eliminacji klasowych. Podczas finału uczniowie pisali test, 

odpowiadali na pytania oraz nazywali przedmioty wylosowane z „magicznego pu-

dełka”. Dzieci wykazały się dużą wiedzą, a tytuł Omnibusa zdobyli:

Franek Korczak - klasa 1

Kinga Muszyńska - klasa 2

Jagoda Grygiel - klasa 3.

Zwycięzcom gratulujemy! Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały 

nagrody i upominki. Kolejny konkurs za rok!

Justyna Graczyk

Pasowanie na czytelnika
Z okazji Dnia Języka Ojczystego, który przypada 21 lutego, w le-

chlińskiej bibliotece odbyło się Pasowanie na Czytelnika uczniów 

klasy I. Przyjęcie pierwszoklasistów w poczet czytelników to dla nich 

ważne wydarzenie, dlatego nadaliśmy mu szczególną oprawę przygo-

towując przedstawienie pacynkowe i układ taneczny. 

 

Przedstawienie pełne mądrości i humoru, wartości płynących z czyta-

nia książek oraz zasad jak dbać o książki, dostarczyło oglądającym wie-

le pozytywnych emocji. Po przedstawieniu i owacjach na stojąco miało 

miejsce składanie przyrzeczenia czytelniczego i uczniowie zostali paso-

wani na czytelnika, otrzymując pamiątkowy dyplom i upominki. Niestety 

rodzice pierwszaków nie mogli uczestniczyć w tej ważnej uroczystości, 

ale przygotowali wspaniałą niespodziankę – zakupili do biblioteki szkol-

nej nowości wydawnicze, które wzbogaciły nasz księgozbiór. 

Dzięki tego typu przedsięwzięciom biblioteka kojarzy się naszym 

uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie dzieci 

są zawsze mile widziane.

Joanna Tomczak

Dzieci z Przedszkola Publicznego 
„Tęczowa Łąka” w Rejowcu obcho-
dziły Międzynarodowy Dzień Pizzy.

Nie mogliśmy pominąć takiego święta, gdyż dzieci uwielbiają ten przysmak pochodzący 

z Włoch. 

 Zanim zaczęliśmy przygotowywać pizzę, dowiedzieliśmy się trochę o jej historii: skąd po-

chodzi, jakie są jej rodzaje, jakich produktów trzeba użyć, żeby upiec pyszną pizzę. Podczas 

zajęć dowiedzieliśmy się również, że najpopularniejszym rodzajem serowego przysmaku jest 

margherita, która swoją nazwę zawdzięcza królowej Włoch - Marghericie Sabaudzkiej.

Agata Zielińska

Oświata
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Powitanie Wiosny
Od wielu lat w naszej szkole, zgodnie z tradycją, uroczyście świętujemy na-

dejście Wiosny. Atrakcji było sporo, najpierw wykonanie kolorowych pisanek, 

następnie wiosenne i zdrowe kanapki, później kwiatowe kapelusze i tańce in-

tegracyjne. 

 

Kolejnym punktem był barwny korowód i radosny pochód w celu pożegnania 

zimy poprzez spalenie Marzanny. Po powrocie do szkoły podsumowaliśmy nasze 

działania, które miały formę konkursową, laureatami konkursów zostali:

Zielona kanapka: Amelia Sygnecka, Nikola Dziechciar i Marcelina Rakocy

Wiosenny kapelusz: Oliwia Muszyńska, Kinga Muszyńska i Amelia Sygnecka

Joanna Tomczak

Powitanie wiosny
Mimo bardzo kapryśnej aury za oknem Przedszkolaki z Ło-

sińca powitały Panią Wiosnę.

W tym roku Królową zieleni powitaliśmy mnóstwem kolorów, 

wiosennym quizem oraz lekkim, wiosennym deserem. Nie zabra-

kło również wykonania tradycyjnej postaci Marzanny. 

Wiosno prosimy, rozgość się u Nas na dobre.

Kinga Karczewska

Podróż na Antarktydę
 

Uczniowie klas drugich naszych tęczowych szkół poznawa-

li odległy i niezwykle mroźny kontynent-Antarktydę. Bar-

dzo pomogła im w tym lektura napisana przez Alinę i Cze-

sława Centkiewiczów pt. „Zaczarowana zagroda”. Uczniom 

spodobał się zabawny i sprytny Elegancik. Na jego przykła-

dzie poznali cechy charakterystyczne pingwinów. Następnie 

analizowali treść lektury, wypowiadali się na temat zawodu ba-

dacza-naukowca. Na koniec stworzyli piękne prace plastyczne 

i techniczne. Podczas omawiania lektury i wykonywania prac 

było wiele zabawy. Wszystkim bardzo podobała się omawiana 

książka. Polecamy każdemu zapoznać się z przygodami pingwi-

nów.

Justyna Graczyk, Małgorzata Hinc i Paulina Słomian
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Tłusty Czwartek
 

Kulinaria w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa 

Łąka” oddział w Rejowcu.

Agata Zielińska

Święto Miłości  
w przedszkolu w Łosińcu

,,Mam serduszko, wielkie serce, spójrz jakie czerwone.

Kogo kocham, kogo lubię, rzucę w jego stronę.

Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie pocałuję.

A czerwone dziś serduszko, wszystkim podaruję”

 

Kinga Karczewska

Walentynki z wierszami Jana Brzechwy
W celu popularyzowania czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów, 

biblioteka szkolna zorganizowała dla uczniów klas I-III konkurs czytelni-

czy o miłości na wesoło. 

Organizator wybrał i dostarczył uczestnikom konkursu teksty poetyckie. 

Uczniowie samodzielnie, z rodzicami, z wychowawcą zapoznawali się z na-

stępującym zestawem wierszy: Na straganie, Hipopotam, Konik polny i boża 

krówka, Żuk, Szpak i sowa, Żuraw i czapla, Lis i jaskółka, Rzepa i miód, Osioł 

i róża, Tulipan i róża, Pomidor, Rozmawiała gęś z prosięciem, Wielbłąd i hie-

na, Babulej i Babulejka. Konkurs przeprowadzono 12 lutego, podczas którego 

uczniowie rozwiązywali zadania samodzielnie. Znawcami bohaterów popu-

larnych wierszy Jana Brzechwy okazali się:

I miejsce – Gracjan Konieczny, klasa 1

II miejsce – Maja Osiecka, klasa 2

III miejsce – Nikola Dziechciar, klasa 2

Wyróżnienia otrzymali: 

Adam Zaranek – klasa 3, 

Oliwia Muszyńska – klasa 2, 

Gracjan Rakocy – klasa 1

Gratulujemy!

Joanna Tomczak

Oświata
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1 marca – Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
Społeczność Szkoły im. Adama Mickiewicza uczciła Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Już znacznie wcześniej uczniowie klas ósmych przygo-

towywali prezentacje przedstawiające żołnierzy niezłomnych. Następnie cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z przesłanymi prezentacjami, 

krótkim tekstem przypominającym kim byli bohaterowie tego święta oraz obejrzeć wyjątkowy koncert pt.: Młodzi Niezłomnym. Koncert ten w szcze-

gólny sposób upamiętniał żołnierzy niezwyciężonych, którzy stawiali opór władzom komunistycznym.

To widowisko było niesamowitym wydarzeniem emocjonalnym, kulturalnym, a także wspaniałą lekcją historii. Poprzez zamieszczone cytaty żołnierza wy-

klętego, Łukasza Cieplińskiego, ps. Pług poznaliśmy jego motto życiowe i wspaniałe słowa, które w listach kierował do synka. Natomiast piosenki śpiewane 

przez zespół Soul Sanok prowadziły widzów ścieżkami żołnierzy wyklętych. Umiłowanie ojczyzny, polskość, patriotyzm, wolność - to słowa, które doskonale 

znali wydobyci z niepamięci polscy żołnierze niezłomni, ale te słowa powinny towarzyszyć również młodym ludziom we współczesnych czasach.

Barbara Surdyk

Amelia i Wanda najlepszymi 
znawczyniami Wielkopolski

 

Rok szkolny 2019/ 2020 to był niezwykły czas dla uczniów i szkoły. 

Zatrzymanie w domach, zdalna nauka, odwołane zawody i konkursy 

nie przerwały jednak przygotowań uczniów Szkoły Podstawowej im. A. 

Mickiewicza w Skokach do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wiel-

kopolsce. I choć ostatni etap rozegrano dopiero 27 października ubiegłe-

go roku, to przygotowanie prowadzone przez Barbarę i Andrzeja Surdy-

ków w ramach kółka historycznego Amelii Jeske i Wandy Surdyk okazało 

się perfekcyjne, ponieważ uczennice uzyskały tytuł laureatek I miejsca. 

I choć dyplomy i nagrody dziewczęta odebrały dopiero teraz, to należą się 

im nie mniejsze gratulacje.

Opiekunowie

Geometria w wersji „lapbook’owej”
 

Sprawdzian z matematyki wcale nie musi być stresujący i „groźny”. Przekonali się o tym uczniowie z klasy IV c. Po zrealizowaniu tematów związa-

nych z działem „Geometria”, dzieci otrzymały nietypowe zadanie. Miały opisać wszystkie pojęcia oraz własności figur, które były omawiane na matematy-

ce i przygotować swój „Lapbook”, czyli interaktywną przestrzeń, na której uczniowie przedstawiają informacje na dany temat. To wszystko jest umieszczone 

na kolorowych karteczkach, kopertach, czy w kieszonkach, w formie wa-

chlarzy lub harmonijek. Jest to uporządkowanie informacji według po-

mysłu i inwencji autora.

Celem tego zadania było pobudzenie kreatywności wśród dzieci, 

a także pomoc w pogłębieniu i w usystematyzowaniu wiedzy. Przygo-

towanie takiej tematycznej teczki uczy dzieci organizacji pracy i cierpli-

wości. Jest atrakcyjną formą nauki. Lapbooki można rozbudowywać lub 

wracać do umieszczonych w nich treści.

Czwartoklasiści wywiązali się wzorowo z powierzonego im zadania. 

Przesłane prace były bardzo ciekawe i twórcze. Niektórzy uczniowie za-

prezentowali swoje dzieła w nagranych filmikach. Była to oryginalna for-

ma powtórki dla dzieci.

Natalia Klimas

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKOKACH



Lekcja regionalna
  

Jednym z założeń planu wychowawczego była wycieczka do Opatówki - Muzeum 

Regionalnego w Wągrowcu. Na razie nie możemy zorganizować wycieczki, ale 

skorzystaliśmy z zajęć on-line, które zostały przygotowane dla dzieci. Prowadziła 

je pani Wiesława Gruchała. Na godzinie wychowawczej uczniowie z zainteresowa-

niem obejrzeli prezentację stroju pałuckiego. Dowiedzieli się, że kobiety nosiły na so-

bie piekielnicę, dyrdok oraz tzw. gacie z klapką. Podczas kolejnych zajęć dzieci mia-

ły okazję samodzielnie wykonać astry, kwiaty, które bardzo często zdobiły pałuckie 

domy. Efekty ich pracy prezentujemy na zdjęciach na szkolnej stronie internetowej. 

Mam nadzieję, że ciekawa formuła zajęć przybliżyła uczniom historię i tradycje Pa-

łuk.

Renata Hamulczyk

Mała książka – wielki człowiek
Czytanie pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju dziecka – po-

budza wyobraźnię, uczy samodzielnego myślenia, ćwiczy pa-

mięć i koncentrację. W szkole każdego dnia uczniowie są zachę-

cani i motywowani do rozwijania zainteresowań czytelniczych. 

Nauczyciele starają się, aby miłość do książek oraz pasja czy-

tania stała się codziennością dla każdego dziecka. Nasi pierw-

szoklasiści już od kilku miesięcy zgłębiają tajniki polskiego al-

fabetu. Z ogromnym zapałem rozwijają i doskonalą umiejętność 

płynnego czytania. W marcu przystąpili do ogólnopolskiego 

projektu „Mała książka – wielki człowiek”, który jest realizowa-

ny ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecz-

nika Praw Dziecka. Głównym celem kampanii jest popularyza-

cja czytelnictwa wśród najmłodszych.

W ramach realizacji zadań projektu pierwszaki odwiedziły szkol-

ną bibliotekę, gdzie zapoznały się z bogatym księgozbiorem i pracą 

pani bibliotekarki. Dzieci mogły wypożyczyć interesujące je lektu-

ry. W klasach organizowane były wystawy najciekawszych i naj-

piękniejszych książek dla dzieci. Uczniowie prezentowali lektury, które samodzielnie czytali oraz takie, które czytali im rodzice. Dzieci z pasją opowiadały 

o przygodach bohaterów swoich ulubionych książek, wykonywały zakładki oraz piękne ilustracje do wysłuchanych bajek i baśni czytanych przez nauczycieli. 

Jednak ogromną kreatywnością i pomysłowością uczniowie wykazali się samodzielnie projektując i tworząc własne książeczki. Podsumowaniem i zakończe-

niem projektu było wręczenie wszystkim dzieciom Wyprawki Czytelniczej. Wyprawka Czytelnicza to materiały edukacyjne dla rodziców „Książką połączeni, 

czyli uczymy się czytać razem”, kreatywny alfabet, który wspomaga naukę czytania oraz książka „Pierwsze abecadło”, która jest antologią tekstów najlepszych 

polskich autorów dziecięcych.

Wioletta Molińska

Jak one pięknie mówią
27 lutego 2021 r. to bardzo szczęśliwy dzień dla społeczności Szkoły Podstawowej w Skokach, bo to uczennice naszej szkoły wystąpiły w między-

wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Samo wystąpienie w okręgowym etapie konkursu to już wielki sukces, ale dla 

reprezentantek Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza: Gabrieli Andrzejewskiej, Jagny Kaliskiej-Bui i Olgi Kujawy okazało się to za mało. Postanowiły 

walczyć, godziny przygotowań tekstów na temat „Wojna nie ma zwycięzców” - pod opieką nauczycieli historii Barbary i Andrzeja Surdyków. Potem długie go-

dziny opanowywania pięciominutowego wystąpienia na pamięć. Następnie ćwiczenie dykcji i odpowiedniego tonu. Wątpliwości rodziły przemyślenia, czy to 

na pewno to słowo i czy tak powinno być wypowiedziane, bo komisja oceniająca wystąpienia bierze pod uwagę wartość merytoryczną mów, jak i sposób prze-

mawiania. Ten trud uczennic i opiekunów się opłacił, ponieważ dziewczyny swoimi wystąpieniami wzniosły się na wyżyny, a nawet zdobyły szczyty. Choć for-

ma zdalna przynosiła dodatkowy stres (czy na pewno uda się zalogować, czy nie przerwie połączenia) jednak wszystko się udało. Wszyscy uczestnicy zapre-

zentowali swoje wystąpienia na bardzo wysokim poziomie, ale Jagna Kaliska-Bui zrobiła to najlepiej, dzięki czemu zdobyła pierwsze miejsce i to ona będzie 

reprezentować cały region północno-zachodni na Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym w Katowicach już 5 marca 2021 r. Jednak to nie jedyny sukces, 

bo Olga Kujawa uzyskała wyróżnienie i drugą nagrodę publiczności. A występ Gabrysi również został zauważony i wysoko oceniony. Wszystkim uczestnicz-

kom gratulujemy, a za Jagnę trzymamy kciuki.

                                                                                                                Barbara Surdyk
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Szkolny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
16 lutego 2021 r. w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy  

o powstaniu wielkopolskim. Datę tę organizatorzy wybrali nie-

przypadkowo, ponieważ to rocznica podpisania rozejmu w Tre-

wirze, który miał kończyć działania zbrojne w Wielkopolsce. Test, 

który uczestnicy wypełniali zdalnie liczył 40 pytań, były to pytania 

zarówno zamknięte (należało wybrać z proponowanych odpowiedzi 

prawidłową), jak i otwarte, gdzie uczniowie sami wpisywali odpowie-

dzi. Uczniowie przygotowywali się korzystając z materiałów na stro-

nie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego. A niektórzy 

dodatkowo wykorzystali informacje, które pozyskali w czasie konfe-

rencji organizowanej 27 grudnia, czyli w rocznicę wybuchu powsta-

nia. Jeszcze inni bazowali pewnie na wiadomościach zdobytych na 

kółku historycznym.

W konkursie wzięły udział 32 osoby. Uczniowie zaprezentowali 

naprawdę bardzo wysoki poziom. Nagrody organizatorzy przyznali 

w dwóch kategoriach. Pierwsza to uczniowie klas 4-6. W tej kategorii 

pierwsze miejsce zdobył Marceli Jarzębowski z kl. 6e, drugie uzyskał Szymon Kmieć z 6e i trzecie miejsce zdobyli: Igor Laskowski z kl. 4c i Zuzanna Tyll z kl. 

6b. Druga to uczniowie klas 7-8. Z kolei w tej kategorii pierwsze miejsce zdobył Krzysztof Stefan z kl. 8b, drugie Szymon Serba z kl. 8c a trzecie Marcin An-

drzejewski z kl. 7d. Przyznano również wyróżnienie dla najmłodszego uczestnika Radosława Serby z kl. III b.                                                           

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

                                 Organizatorzy Barbara i Andrzej Surdykowie

Światowy Dzień Chorego
 

11 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, którego hasłem były 

słowa zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: „Jeden jest wasz Nauczyciel, 

a wy wszyscy braćmi jesteście”. Celem tego Dnia jest uwrażliwienie insty-

tucji, dorosłych, dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych i cierpiących. 

Cel ten nabrał szczególnego znaczenia w czasie obecnie panującej na całym 

świecie pandemii, którą dotkniętych zostało wiele osób.

Z tej okazji uczniowie klasy II b postanowili aktywnie włączyć się w to Świę-

to poprzez przesłanie własnoręcznie zrobionych kartek w kształcie serca z ży-

czeniami dla pacjentów i podziękowaniami dla całego personelu Hospicjum Mi-

łosiernego Samarytanina w Wągrowcu. Ogromne serce zostało przekazane na 

ręce kierownictwa. Dzieci za swój dar serca otrzymały podziękowanie, które zo-

stało zamieszczone w artykule na stronie internetowej placówki.

Mamy nadzieję, że to pierwszy, ale nie ostatni raz, kiedy drugoklasiści aktyw-

nie włączają się w niesienie pomocy dobrym słowem i gestem osobom, które 

najbardziej tego potrzebują.

Elżbieta Chojnacka

W poszukiwaniu wiosny
 

W ostatnim dniu stacjonarnej nauki klasa 1a wybrała się na wyprawę do lasu w poszukiwaniu oznak wiosny. Zadanie okazało się niebywale trudne, 

ponieważ zaczął prószyć śnieg i było dość zimno. Jednak pierwszaki nie poddawały się i dzielnie poszukiwały małych pączków na drzewach i krze-

wach, zielonej trawki oraz pierwszych wiosennych kwiatów. Wypatrywali i nadsłuchiwali również ptaków, które by zwiastowały szybkie nadejście 

wiosny. Poszukiwania nie trwały jednak długo, bo dzieciom marzły ręce i uszy. Dzieci 

wróciły do sali lekcyjnej.

Tam dziewczynki w pięknych wiankach i kolorowych, kwiecistych sukienkach próbo-

wały przepędzić zimę, natomiast chłopcy wspierali działania swoich koleżanek. Pierw-

szoklasiści śpiewali wiosenne piosenki, rozwiązywali zagadki i rebusy, rysowali i koloro-

wali wiosenne kwiatki. Wzięli również udział w konkursie plastycznym na najpiękniejszą 

wiosenną pracę. Wszyscy uczestnicy bardzo się starali, a główne nagrody zdobyły: Laura 

Napierała, Laura Stiller, Ita Kołodziejczak, Sara Czekańska oraz Konstancja Kantorska. 

Dzień upływał w miłej, radosnej i wesołej atmosferze. Dzieci bawiły się i cieszyły zajada-

jąc słodkie przekąski. Teraz z niecierpliwością czekają na prawdziwą, ciepłą i kolorową 

wiosnę.

Wioletta Molińska
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XXV Wojewódzki Konkurs 
Wiedzy o Wielkopolsce

10 marca br. odbył się powiatowy etap XXV Wojewódzkiego Kon-

kursu Wiedzy o Wielkopolsce. Uczniowie do konkursu przygotowy-

wali się na zajęciach kółek historycznych, realizując treści regionalne. 

Poznali historię regionu, walory przyrodnicze, architektoniczne oraz naj-

piękniejsze i najciekawsze miejsca Wielkopolski. Pod opieką nauczycielek: 

Renaty Hamulczyk i Małgorzaty Zrobczyńskiej przygotowywały się: Kaja 

Sękowska, Katarzyna Stefańska i Natasza Widzińska. Natomiast pod opie-

ką Barbary i Andrzeja Surdyków Małą Ojczyznę poznawali: Zuzanna Jeske, 

Laura Fertsch i Radosław Serba z kl. 3, Mateusz Milibrand, Igor Laskowski 

i Alicja Brzykcy z kl. 4 Julia Fredrych i Szymon Kmieć z kl. 6, Marcin Andrze-

jewski, Amelia Jeske i Wanda Surdyk z kl. 7 oraz Olga Kujawa, Krzysztof 

Stefan i Szymon Serba z kl. 8. Wszyscy uczniowie przygotowali się wspa-

niale i przeszli do następnego etapu, który odbędzie się 14 kwietnia. Gra-

tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Surdyk

Bajanie na ekranie

By podążyć za nowoczesnym światem ucznia, w którym urządzenia 

mobilne są chętniej wybierane niż książki – kontynuujemy projekt BA-

JANIE NA EKRANIE, który prezentowałyśmy na szkolnym Facebook’u 

w okresie okołoświątecznym. Nie od dziś wiadomo, że czytanie dzie-

ciom pobudza do myślenia i zaprasza do wspaniałego świata, które 

dziecko wzbogaca siłą własnego intelektu. Wyobraźnia, którą czytanie 

rozwija, jest niezbędnym życiowym wyposażeniem człowieka. Mamy 

nadzieję, że dzięki bajaniu i animowanym obrazom nasze dzieci chętniej 

zagłębią się w bajkowy świat, w którym wszystko staje się wyjątkowe. Ale 

nie wystarczy wymagać, trzeba najpierw pokazać, że nam, dorosłym, ten 

świat również jest bliski, a czytanie sprawia przyjemność.

Wpojenie dziecku miłości do książek staje się coraz trudniejsze w me-

dialnym świecie kolorowych obrazów. Marzeniem chyba wszystkich 

nauczycieli i rodziców jest to, by słuchanie, a potem samodzielne czy-

tanie, pomagało dzieciom w nabywaniu wrażliwości i empatii, uczyło, 

jak rozwiązywać problemy. Co więcej, zależy nam na wzbogacaniu ich 

słownictwa, kształtowaniu stylu ich wypowiedzi, uczeniu wyrażania myśli 

oraz kształtowaniu nawyku sięgania po lekturę.

Zapraszamy na kolejne odsłony online, tym razem z udziałem naszych 

zaczytanych uczniów. Wpisz: bajanie na ekranie Szkoła Podstawowa Skoki.

 

Renata Stróżewska i Julita Dziekan

Żywe obrazy
 

W tym roku szkolnym, w ramach lekcji języka polskiego, klasa 7d 

miała w planie wizytę w Muzeum Narodowym w Poznaniu i żywe spo-

tkanie ze sztuką. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany.

Uczniowie postanowili wybrać się więc w wirtualną podróż do muzeum. 

Celem tej wizyty było wyszukanie ciekawego dla ucznia obrazu, a następ-

nie wykonanie jego żywej kopii. Żywy obraz, czyli tableau vivant - to rekon-

strukcja dzieła malarstwa lub rzeźby tworzona przy udziale ludzi, przed-

stawiających postawą, ubiorem, mimiką daną scenę.

Do projektu przystąpiła zdecydowana część klasy. Rozpoczęły się prze-

bieranki, tworzenie scenografii z domowych rekwizytów, a nawet wyjście 

w plener, w końcu fotografowanie, a na finiszu obrabianie zdjęć. W rezulta-

cie powstały wspaniałe „żywe obrazy”. Praca nad nimi okazała się nie tylko 

dobrą zabawą, ale również odskocznią od podręczników i ciekawą podróżą 

w świat malarstwa.

Z nadzieją na przyszły, realny kontakt ze sztuką, uczniowie zapraszają 

do obejrzenia stworzonych przez nich, „żywych obrazów”.

Elżbieta Berendt

Oświata
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Kino, poczytajka i …tulipan
 

Filmy dla małych kobietek i dorosłych 

pań, kawiarnia bez kawy, ale z dobrą książ-

ką, serwowaną w bibliotecznej poczytaj-

ce. Na deser zaś muzyczna uczta dla duszy 

w wykonaniu Katarzyny Fornal i Filipa Le-

wandowskiego. Tradycja została zachowa-

na. Z okazji swojego święta, wszystkie pa-

nie mogły skorzystać z kulturalnej oferty. 

Wręczane przez Karola Kłosa żółte tulipa-

ny podkreśliły rangę dnia, a nawet dni /akcja 

trwała do 10 marca/. 

Drogie Panie, bądźcie zdrowe i szczęśliwe!

Elżbieta Skrzypczak

Kino-statystycznie
Powszechnie przyjęło się, że większość z nas nie lubi matematyki, ale w tym wypadku cyferki nam się bardzo podobają…

Nieskromnie musimy powiedzieć, że „lockdown’owe okienko” wykorzystaliśmy w 100%, a to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo!

Tylko od 12 lutego do 19 marca odwiedziło nas aż 439 osób.

Wyświetliliśmy 32 seanse, w tym 3 w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Wynajęliśmy na życzenie salę 9 razy!

Zaprosiliśmy na nasz ekran za pomocą Zoom’a Michała Rusinka.

Zorganizowaliśmy Walentynki, Dzień Kobiet – wydarzenia, z których nikt nie wyszedł z pustymi rękami.

Plany i pomysły na zagospodarowanie sali na kolejne dni już zapełniały nasz kalendarz, jednak jak wszyscy wiemy potoczyło się to troszkę inaczej. Nie 

dajemy się i głęboko wierzymy, że już wkrótce znowu się zobaczymy na żywo, bo za niczym innym tak bardzo nie tęsknimy jak za spotkaniami z Wami! 

Filip Lewandowski

Czternasty …online
 

Z oklaskami przez internet, z publicznością 

na zdjęciach, z samotnym na scenie artystą.

Pierwszy taki Koncert Noworoczny, po trzyna-

stu tradycyjnych.

I choć podany Państwu wirtualnie, to nadal 

z charakterystycznym wdziękiem artystycznym.

Zaśpiewał Bartosz Kuczyk. W trudnej sytuacji, 

pandemii, nieco przygnębiony, przygaszony, ale 

z wielką nadzieją na powrót dobrych czasów. Tej-

że nadziei życzył Państwu trzykrotnie.

Tęsknimy za fizyczną obecnością widz-artysta 

i zdajemy sobie sprawę, że forma przekazu onli-

ne, zaledwie w części zaspokaja Państwa potrze-

by. Niemniej dziękujemy za obecność przed ekra-

nami 172 widzom z rodzinami. 

Do zobaczenia

Elżbieta Skrzypczak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
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Przerwa na wspólne czytanie
 

Akcja Kinder - przerwa na wspólne czytanie, dobiegła końca... dziękuje-

my wszystkim, którzy zechcieli podzielić się z nami wieloma wartościowy-

mi książkami, skierowanymi dla dzieci i młodzieży. Razem z Kinder pomo-

gliśmy małym bibliotekom w gromadzeniu zbiorów, które będą teraz służyć 

tysiącom czytelników!

W ramach podziękowania Biblioteka otrzymała od organizatorów zestaw 

książek oraz pufy - to również dzięki Wam wzbogacił się nasz wystrój i księ-

gozbiór.

Monika Sierschuła

„Zero zahamowani” Michała Rusinka
 

Co nam mówią utwory disco polo, co radzą poradniki, jak unikać pypciów 

i innych niefortunności językowych: w życiu codziennym, w bestsellerowej 

literaturze oraz w „literaturze” tekstów popularnych piosenek.

Gościem skockiej BiblioMuzy, 18 marca 2021 r., był Michał Rusinek, litera-

turoznawca, tłumacz, pisarz, felietonista. Były sekretarz Wisławy Szymbor-

skiej. Autor książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Pan Michał prezentował liczne niebezpieczeństwa czyhające na użytkowni-

ków języka, omawiał przykłady tychże i odpowiadał na pytania publiczności. 

Była to niecodzienna lekcja języka polskiego połączona z literacką przygodą. 

Spotkanie odbyło się w formie online, w czasie rzeczywistym, poprzez apli-

kację ZOOM. 

Wszystkim, którzy w nim uczestniczyli, serdecznie dziękujemy. 

Elżbieta Skrzypczak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki

WALENTYNKI na warunkowym
Biblioteka zaprosiła na weekend pełen miłości. Można było umówić się na randkę z książką 

albo z filmem. Spośród nowości wydawniczych „w ciemno”, czytelnicy wypożyczyli 423 pozycje 

literackie. Do BiblioMuzy przybyło 72 widzów. Od piątku do niedzieli odświętna biblioteka wita-

ła swoich użytkowników muzyką i atrakcjami, które pozwolono nam zaoferować „luzując” obostrze-

nia. Choć wznowiona działalność kulturalno-rozrywkowa trwała zaledwie kilka tygodni, cieszymy się, 

że niektórym z Państwa udało się nas odwiedzić. Z serca dziękujemy za romantyczny czas spędzony 

wśród regałów i przed dużym ekranem. 

Elżbieta Skrzypczak
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Najlepsi Skoccy Górale 2020 
 

W ubiegłym roku na stronie internetowej Gminy Skoki oraz na łamach 

„Wiadomości Skockich” zainaugurowana została rywalizacja o najlep-

szego „Górala” ze Skoków. Regulamin był i jest prosty. Należy odbyć wy-

cieczki w polskie góry lub pasma przygraniczne, uzyskać potwierdzenie 

przebytych tras i poddać je weryfikacji wg regulaminu Górskiej Odznaki Tury-

stycznej GOT. W regulaminie tym 1 punkt przyznaje się za każde 100 m podejścia 

i 1 punkt za każdy przebyty kilometr.

 

Sytuacja pandemiczna nie sprzyjała wyjazdom, ale wielu Skoczanom udało się 

pospacerować po górskich szlakach. Weryfikacji poddało się 37 turystów, którzy 

łącznie zdobyli 6 272 punkty. 

Ostatecznie rywalizacja zakończyła się następująco:

• I miejsce – Amelia Jeske – 393 pkt

• II miejsce – Andrzej Surdyk – 359 pkt

• III miejsce – Edward Surdyk – 320 pkt

• IV miejsce – Sergiusz Widziński – 271 pkt

• V miejsce – Wanda Surdyk – 265 pkt

• VI miejsce – Jacek Śrama – 259 pkt

• VII miejsce – Juliusz Wrzesiński – 255 pkt

Przy okazji wielu zdobyło też odznaki turystyki kwalifikowanej, np. Amelka małą, złotą GOT. Zwyciężczyni gratulujemy i życzymy w tym roku wielu nieza-

pomnianych i bezpiecznych przeżyć na górskich szlakach. Mieszkańców zaś, którzy ten rok przespali, zapraszam na szlaki, oczywiście z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa.

Andrzej Surdyk

Przodownik Turystyki Górskiej

32

Sport

Kolejka Termin
Miejsce 

spotkania

Rywal 

WEŁNY Skoki

18 6 marca Czarnków NOTEĆ Czarnków

19 13 marca Skoki 1922 LECHIA Kostrzyn

20 20-21 marca Wronki BŁĘKITNI Wronki

21 27-28 marca Złotów SPARTA Złotów

22 2-3 kwietnia Szamotuły SPARTA Szamotuły

23 10-11 kwietnia Oborniki SPARTA Oborniki

24 17-18 kwietnia Skoki POLONIA Chodzież

25 24-25 kwietnia Łobżenica POGOŃ Łobżenica

26 1-2 maja Skoki HURAGAN Pobiedziska

27 8-9 maja Śmiłowo ORKAN Śmiłowo

28 15-16 maja Gołańcz ZAMEK Gołańcz

29 22-23 maja Margonin LEŚNIK Margonin

30 29-30 maja Skoki LECHITA Kłecko

31 3 czerwca Połajewo PŁOMIEŃ Połajewo

32 5-6 czerwca Skoki GLKS Wysoka

33 12-13 czerwca Czerniejewo CZARNI Czerniejewo

34 19-20 czerwca Skoki CONCORDIA Murowana Goślina

WEŁNA na boiskach 
V Ligi

Po perturbacjach związanych z pandemią piłkarze powrócili 

na boiska. Zawodnicy WEŁNY obecną rundę rozpoczęli na wy-

jeździe 6 marca spotkaniem rewanżowym z NOTECIĄ Czarnków.

Spotkanie to przyniosło zwycięstwo Wełnie, a wynik na 2:3 za-

pewnili strzelcy bramek: B. Gebler - 2 i J. Ślósarczyk - 1.

Po tym spotkaniu, będącym 18 meczem sezonu, skocka dru-

żyna z 29 punktami, po 9 meczach wygranych, 2 zremisowanych 

oraz 7 przegranych oraz 48 bramkach zdobytych i 37 straconych 

plasowała się na 7. miejscu Tabeli. Wyprzedzał nas ZAMEK Go-

łańcz, a na 8. miejscu lokowali się BŁĘKITNI Wronki. 

Ostatni rywal naszych zawodników – NOTEĆ Czarnków, z któ-

rym przegranym meczem z wynikiem 2:3 na boisku przy ul. Par-

kowej 31 lipca 2020 r., WEŁNA zainaugurowała rundę jesienną, 

aktualnie zajmuje 4. miejsce w Tabeli.     

Kolejnym rywalem WEŁNY 13 marca w meczu rozegranym go-

ścinnie w Wągrowcu byli zawodnicy LECHII Kostrzyn. Mecz za-

kończył się zwycięstwem WEŁNY z rezultatem 4:2, a strzelcami 

bramek dla skoczan byli: R. Modlibowski, A. Dereżyński, B. Ra-

jewski i M. Zachwyc. Mimo tego dobrego rezultatu WEŁNA prze-

sunęła się o jedno miejsce w dół i zajmuje 8. miejsce w Tabeli. 

W następnym tygodniu - rywalami WEŁNY mieli być piłkarze 

BŁĘKITNYCH Wronki. Niestety z uwagi na pandemię wszystkie 

mecze 20 kolejki zostały przesunięte na 3 maja, a ostateczny ter-

min kolejnych spotkań będzie ustalany przez Zarząd Okręgowy 

PZPN w Pile po zniesieniu obecnych ograniczeń sanitarnych.

Poniżej przedstawiamy Terminarz gry i rywali WEŁNY w run-

dzie wiosennej sezonu 2020- 2021. Z uwagi na to, że OZPN w Pile 

termin każdego meczu ustala krótko przed jego odbyciem poda-

jemy dwie możliwe daty każdego spotkania - sobota lub niedziela
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Skoczanie oddawali krew 

W niedzielę 21 marca na Targowisku w Skokach odbyła się pierwsza Akcja Krwiodawstwa w tym roku. Cieszyła się ona sporym zainteresowaniem 

mieszkańców, którzy okazali ogromne serce, dzieląc się darem krwi. 

Na akcję zgłosiło się 25 osób, po wstępnej kwalifikacji 14 osób oddało krew, z czego aż 6 osób po raz pierwszy. Dało to 4,9 litra bezcennego płynu.

Jedna osoba zgłosiła się do Banku Szpiku Kostnego.

Akcję zorganizował ponownie Kryspin Drecher wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. 

Kolejna zbiórka krwi w Skokach planowana jest 9 maja, ale to jeszcze musi zostać ostatecznie potwierdzone. Jeśli chcesz być na bieżąco to zapraszamy do 

śledzenia profilu na Facebook Krwiodawcy Skoki.

Karolina Stefaniak 

Katarzyna Majchrzak dołączyła do grona 
„Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”

W marcu br. Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Czerwonego Krzyża Jan Maćkowiak, Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” odznaczył 

grono honorowych dawców krwi, wśród których – o czym z przyjemnością informujemy - znalazła się też współmieszkanka naszej Gminy Katarzyna 

Majchrzak.

Przy okazji informujemy, że tytuł „Honorowego Dawcy Krwi” przysługuje odpowiednio: kobiecie po oddaniu 5-ciu, a mężczyźnie po oddaniu 6-ciu litrów 

tego bezcennego i często niezbędnego dla ratowania życie daru.

Informujemy też, że honorowym dawcą krwi może zostać osoba zdrowa, w wieku od 18 do 65 roku życia i wadze powyżej 50 kg. Osobie oddającej krew 

w czasie pandemii przysługują 2 dni wolnego, a także przyjęcie poza kolejnością do placówek służby zdrowia i aptek, które mają podpisany kontrakt z Naro-

dowym Funduszem Zdrowia oraz ulgi przy zakupie leków według wykazu Ministra Zdrowia. 

Pani Katarzynie gratulujemy wyróżnienia i życzymy wiele zdrowia, które pozwoli jej kontynuować to szlachetne przedsięwzięcie.

       Edmund Lubawy

   

  

Stowarzyszenia



WSPOMNIENIE

Zmarł Roman Witek
 

   6 kwietnia 2021 w wieku 87 lat zmarł Pan Roman Witek (1934-2021), mieszkaniec Pomarzanek w gmi-

nie Skoki.

Był przedstawicielem nielicznej grupy społeczników, przedkładających pracę na rzecz mieszkańców ponad 

własne interesy, własne gospodarstwo. Nigdy nie odmawiał pomocy i zawsze - nawet w okresie nasilenia prac 

agrotechnicznych - służył pomocą. Praca społeczna była jego pasją.

Pan Roman Witek sprawował wiele funkcji, z których za najważniejszą można uznać pracę w Radzie Miejskiej 

Gminy Skoki. Radnym był przez 5 kadencji, to jest od 1994 do 2018 r. z jedną przerwą. Był także Sołtysem wsi 

Pomarzanki przez blisko 30 lat, tj. nieprzerwanie do 1991 do 2018 r.

Był działaczem związku Solidarność RI oraz pomysłodawcą i jednym z realizatorów procesu wystąpienia 

Gminnej Spółki Wodnej w Skokach z wojewódzkiego związku i usamodzielnienia się jednostki. Później skutecz-

nie prezesował Spółce przez blisko dwie dekady.    

W 2019 r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa został nagrodzony Nagrodą Herbu 

Powiatu Wągrowieckiego.

Zmarł Ryszard Jasiński
 

12 kwietnia w wieku 62 lat (1959 – 2021) zmarł mieszkaniec Lechlińskich Hub 

pan Ryszard Jasiński.

Przez 2 kadencje w latach 2002 – 2010 był Radnym Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Od „Harfy” przez „Syrenę” do „BiblioMuzy” 
 

   Po trzydziestu dwóch latach od ostatniego seansu filmowego w naszym mieście rozpoczęło działalność nowe kino, funkcjonujące w ramach sieci  

„Kino za Rogiem”. Stało się to dzięki pomysłowi dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach Elżbiety Skrzypczak, która zdecydowała się zgłosić Biblio-

tekę do projektu o nazwie: „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Zadanie to, dzięki 

dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy Gminy Skoki, zostało pomyślnie zrealizowane jesienią ubiegłego roku, ale pandemia – nie-

stety - opóźniła inauguracyjny seans. 

Nowe kino z uwagi na miejsce, w którym się znajduje zostało na-

zwane „BiblioMuzą” i zaprasza kilka razy w tygodniu, co spotkało się z 

dużym zainteresowaniem. 

Wydarzenie to w naturalny sposób przywołało wspomnienia 

przybytków X muzy, które w Skokach były i pamiętają je nie tylko 

najstarsi skoczanie. Proponuję Państwu przeniesienie się w czasie 

i zapoznanie się z dziejami tych placówek, które z sentymentem na  

moją prośbę wspomnieli dawni pracownicy i widzowie.

Kino „Harfa” (ok. 1952 – 1976)

 

Dokładna data powstania pierwszego kina w Skokach nie jest znana. 

Wiadomo jednak, że prawdopodobnie od roku 1952 filmy wyświetla-

ne były w sali przedwojennego „Hotelu pod Białym Orłem” na rogu 

dzisiejszych ulic Kazimierza Wielkiego i Łąkowej. W 1976 r. strawił ją 

pożar. Dzisiaj w tym miejscu jest podwórze i warsztat samochodowy 

Jerzego Rosina. 

Nie ma też pewności czy już na początku lat 50. XX wieku skockie ki-

no nosiło nazwę „Harfa”. Natomiast na pewno wiadomo, że było to kino 

objazdowe, tzn. poza salą w Skokach filmy wyświetlano w klasach nie-

których wiejskich szkół z terenu ówczesnej gromady Skoki. Pierwszą 

kierowniczką była Maria Górna, którą później zastąpiła Maria Rosin. 
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Budynek z czasów, kiedy w jego sali od strony ul. Łąkowej funkcjonowało 
kino „Harfa” (kolekcja J. Rosina)



Rysunek wykonany w 1945 r. przez artystę plastyka Roma-
na Machowiaka. Przedstawia budynek „Hotelu pod Białym 
Orłem” widziany niejako od strony podwórza, czyli od ulicy 
Łąkowej. Na pierwszym planie przybudówka z wejściem do 
sali i oknami od magazynku i toalety. Z prawej strony jedno 
z dwóch dużych okien należących do widowni. (kolekcja J. Ro-
sina)

W początkowym okresie działalności kina kinooperatorem był 

Leon Pacholski. W rozmowie z jego synem, Alojzym, dowiedziałam 

się, że: jako drugi kinooperator pracował wtedy Franciszek Jarzembow-

ski, a później Kornel Lisiecki. Widzowie siedzieli na drewnianych krze-

słach, które listwami były połączone ze sobą po kilka, co zapobiegało 

przesuwaniu. Kino posiadało około 300 miejsc, ale szczególnie w pierw-

szych latach, w przypadku bardzo atrakcyjnych tytułów widzowie przy-

chodzili z własnymi krzesłami. Charakterystycznie terkoczący aparat 

do wyświetlania filmów na taśmie 16 mm stał na stole ustawionym na 

środku sali pośród widzów. Kiedy kończyła się jedna rolka filmu trzeba 

było zrobić przerwę w projekcji, włączyć światła i założyć nową rolkę. 

W repertuarze były filmy dla dorosłych i dla dzieci. Wszystkie wtedy 

czarno-białe. 

Pod koniec lat 50. XX w. kino „Harfa” przeszło kapitalny remont. 

Tak zwaną lamperię, czyli około półtorametrowy pas ściany malo-

wany od dołu farbą olejną, wygłuszono i zastąpiono drewniany-

mi płytami. Górną przestrzeń łącznie z sufitem wygłuszono watą 

szklaną i perforowanymi płytami. Ściany pokryto tkaniną w kolorze beżowym w drobny deseń. O ile dobrze pamiętam wzór mógł przypominać stylizowanego 

Pegaza. Wszystko to znacznie poprawiło akustykę sali. Krzesła wymieniono na typowe wówczas drewniane kinowe fotele łączone listwami. Zamontowano 

nowy, ruchomy ekran, który w razie występów teatralnych można było przesuwać pod boczną ścianę oraz olinowanie umożliwiające zmianę dekoracji po-

trzebnych do występów zespołów teatralnych i estradowych. Zawieszono też nową kurtynę w kolorze bordowym. „Przestawiono”, czyli wyremontowano trzy 

istniejące w sali piece kaflowe. Odświeżono drewniany parkiet. Przede wszystkim jednak w tylnej części sali wybudowano kabinę operatorską i wyposażono 

ją w nowoczesną aparaturę. Były to jeszcze przenośne a później stacjonarne projektory na taśmy filmowe 35 mm, ze zmiennymi obiektywami, które pracując 

naprzemiennie, poprawiły komfort odbioru – pracowały w miarę cicho, 

w odrębnym pomieszczeniu i wyeliminowały przerwę w trakcie projek-

cji. W kabinie znajdowało się też urządzenie do automatycznej regulacji 

wielkości ekranu – oprócz zwykłych filmów pojawiało się coraz więcej 

tzw. panoramicznych. Były też: wzmacniacze, adapter, stół i przewijarka 

do przewijania taśmy filmowej. Ponadto w budynku znajdowała się kasa, 

dwie toalety, korytarz, pomieszczenie gospodarcze, dwie garderoby te-

atralne - w jednej z nich na co dzień urządzono biuro kierowniczki kina. 

W drugiej przez jakiś czas mieszkała kinooperatorka. Kino miało do dys-

pozycji telefon o numerze 54 i prenumeratę ilustrowanego miesięcznika 

„Wiadomości Filmowe”.

Kierowniczką „Harfy” była wówczas Aniela Winkowska. W charak-

terze kinooperatora pracowała Gertruda Skidan, w pewnym okresie jej 

pomocnikiem był Marian Lasek, a po nim Edmund Lubawy, który po kur-

sie i egzaminie na długie lata został głównym kinooperatorem. Razem 

z nim pracowali m.in. Stanisław Pospychała i Leszek Jankowski. Bileter-

ką była Maria Szewczyńska, a palaczem Irena Pajączek.

Edmund Lubawy, kinooperator w latach 1961-1975, wspomina tam-

te czasy następująco:

Kino oficjalnie – planowo działało 6 dni w tygodniu - oprócz poniedziałku, 

lecz gdy były zamówienia ze szkół czy przedszkoli również w tym dniu. W każ-

dą niedzielę seanse były o godzinie 13:30 – bajki lub filmy dla najmłodszych, 

o 15:00 dla dzieci i młodzieży oraz o 19:00 dla dorosłych. W razie atrakcyj-

nych tytułów był dodatkowy seans o 17:00. Co niedzielę o 15:00 przybywa-

ły też pod opieką wychowawców grupy młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie. W pozostałe dni tygodnia dla dorosłych gra-

liśmy o 19:00, a w środy lub czwartki również w godzinach popołudniowych 

16:00 lub 17:00 - dla dzieci. W przypadku ekranizacji lektur zdarzały się wy-

świetlania grupowe dla szkół w godzinach przedpołudniowych.
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Tymi drzwiami, znajdującymi się w tylnej ścianie kina, wchodzili 
artyści. Tędy też wnoszono teatralne dekoracje i rekwizyty oraz 
nagłośnienie.  (kolekcja J. Rosina)



Filmy przychodziły wg oficjalnego programu i marszruty ustalanej przez Wojewódzki Zarząd Kin. Jednak fakt, że Kierownik Kina, pani Winkowska, wcześniej praco-

wała w dyrekcji – w Zarządzie Kin i dobre jej stosunki z tą instytucją, jak i wypracowana dobra opinia o skockiej placówce pozwalały na dodatkowe sprowadzanie poza 

tym programem wiele atrakcyjnych tytułów i nowości, które w tym czasie były wyświetlane w kinach wyższej kategorii. Były to filmy produkcji radzieckiej: komedie – 

np. „Świat się śmieje”, filmy wojenne oraz o tematyce rewolucyjnej, obyczajowe – wiele propagujących styl życia w tamtejszym systemie, ale również cieszące się dużym 

uznaniem i popularnością filmy przygodowe i podróżnicze np. na podstawie powieści Juliusza Verne i w miarę rozwoju kinematografii wszystkie polskie. Było też wiele 

filmów Krajów Demokracji Ludowej - tutaj wielkim powodzeniem cieszyły się efekty współpracy NRD i Jugosławii - filmy z serii przygód Winnetou oraz filmy jugosło-

wiańskie, ukazujące walki partyzanckie oddziałów Tito z Niemcami, np. „Bitwa nad Neretwą”. W pierwszym okresie było też wiele znanych i ambitnych filmów produkcji 

włoskiej i francuskiej np. „Złodzieje rowerów” z Toto, „La Strada”- z Giuliettą Masiną, a następnie wiele filmów z popularnymi w tamtym okresie gwiazdami kina wło-

skiego i francuskiego. Wielką popularnością cieszył się „Fan Fan Tulipan” z Gerardem Philip i Lollobrigidą oraz filmy z Fernandelem i z Luisem de Fines. Trafiały też filmy 

innych krajów, np. szwedzki „Czarownica”, czy duńskie z Gangiem Olsena oraz meksykańskie - „Prawda przeciw prawdzie”, bądź też japońska „Godzilla”.

W późniejszym okresie pojawiły się filmy amerykańskie np. „Bulwar zachodzącego słońca”, które od początku zawładnęły publicznością, a wiele z nich – np. „Przemi-

nęło z wiatrem”, czy „Rio brawo”, wymagało kilku dodatkowych seansów, tak jak w przypadku filmów produkcji zachodnioniemieckiej. Wielkim powodzeniem cieszyły 

się westerny. W tym czasie filmy radzieckie ustąpiły miejsca filmom polskim i zachodnioeuropejskim.

W miarę rozwoju polskiej kinematografii do kina trafiały też wszystkie filmy trafiające do obiegu. Pojawienie się na afiszu filmu „Faraon” czy „Lalka” lub innych tytu-

łów opartych na adaptacji dzieł literackich, powodowało uruchomienie seansów dodatkowych. Podobny wzrost powodowały pierwsze filmy kolorowe i panoramiczne. 

Filmy docierały do naszego kina według harmonogramu ustalanego przez Wojewódzki Zarząd Kin. Był zmieniany. W pewnym okresie przychodziły pociągiem z Miło-

sławia, Czempinia i Odolanowa. Wysyłane były między innymi do Margonina czy Szamocina. Ze stacji PKP odbierał i odwoził je dwukołowym wózkiem w specjalnych 

skrzynkach pomocnik kinooperatora lub kinooperator. Filmy na dodatkowe seanse były odbierane bezpośrednio z Poznania z Centrali Wynajmu Filmów – z budynku, 

w którym był Wojewódzki Zarząd Kin, lub wg wskazania z kina, które je posiadało w obiegu - jeśli była sprawa pilna, na dodatkowe zamówienie. Wtedy kinooperator 

sam musiał przywieźć i odwieźć je pociągiem. Często dodatkowo na jeden dzień filmy były ściągane tym sposobem z Murowanej Gośliny - była w innym obiegu dystry-

bucyjnym. Pomocnikami kinooperatora byli wówczas m.in.: Władysław Szymaś, Leszek Jankowski, Zdzisław Sadowski. Po mnie, o ile dobrze pamiętam, kinooperatorem 

był Józef Gronowski.

Kino było ważną instytucją kultury. Odbywały się tu również występy teatralne i estradowe i podobnie jak seanse filmowe cieszyły się – szczególnie w pierwszym 

okresie dużym powodzeniem. Były one stosunkowo częste, bywało, że raz w miesiąc, a nawet częściej, przyjeżdżały zespoły Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, Es-

trady Poznańskiej, rzadziej inne Estrady i Teatry – z Kalisza, Gorzowa Wielkopolskiego, Teatr Lalek z Poznania. Byli: Marta Mirska, Maria Koterbska, Karin Stanek, Kasia 

Sobczyk, Mieczysław Fogg, Cygański Zespół Pieśni i Tańca „Roma”, „Tercet Egzotyczny”, zespoły iluzjonistów, również zespoły nieprofesjonalne np. w czasie marszów na 

orientację Armii Zaprzyjaźnionych, którego uczestnicy byli zakwaterowani w Ośrodku ZNTK- Zespół Pieśni i Tańca z Płowdiw w Bułgarii.

 

Odbywały się tu akademie i uroczystości z okazji świąt państwowych, zjazdy i zebrania organizacji partyjnych i społecznych oraz walne zebra-

nia zakładów pracy m.in. GSSCH, SKR, Banku - do czasu po-

wstania sali OSP, a następnie Banku Spółdzielczego, SKR 

i ZNTK, była to jedyna taka sala w mieście.

 

Duże zaangażowanie osobiste pani Winkowskiej i współpraca ze 

szkołami i instytucjami powodowało, że Kino należało po przodujących 

placówek, nie tylko w swej kategorii.

Frekwencja była różna, od niemal pełnej sali na każdym filmie nie-

zależnie od tematyki w pierwszych latach, zmniejszała się stopniowo 

w miarę rozwoju oraz rozpowszechniania się i dostępności oraz atrak-

cyjności telewizji. Wówczas zdarzały się seanse, na których było jedynie 

kilku lub kilkunastu widzów, a niektóre – pojedyncze nawet musiały być 

odwołane.

Funkcjonowanie kina „Harfa” brutalnie przerwał pożar, który 

wybuchł w nocy 28 marca 1976 roku i dotkliwie je zniszczył. Tajem-

nicą poliszynela było, że zarzewie ognia powstało w bezpośrednio 

sąsiadującej z kinem szopce. Była ona schowkiem na m.in. moto-

cykl i kanistry z paliwem miejscowego posterunku Milicji Obywa-

telskiej, który znajdował się w tym samym budynku z wejściem od 

strony ulicy Dworcowej, dziś Kazimierza Wielkiego. Śledztwo pro-

wadzone w tej sprawie umorzono. 

Okres po pożarze Edmund Lubawy wspomina następująco:  

Po pożarze w wyniku ogromnych starań pani Winkowskiej i ówczesne-

go Naczelnika Miasta i Gminy Józefa Wołkowa, mimo oporów Zarządu 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach, na kino adaptowano salę OSP przy ulicy Parkowej, nadając mu na życzenie Straży nazwę „Syrena”. 
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Zorganizowana grupa osób zmierza do sali kinowej na okolicznościową 
uroczystość. (kolekcja J.Rosina)



Kino „Syrena” (1978 – 1989)

Pieczątka kina (kolekcja I. Migasiewicz)

Kino „Syrena” rozpoczęło swoją działalność 15 stycznia 

1978 r. Kierowniczką nadal była Aniela Winkowska, kinoope-

ratorem Józef Gronowski, jego pomocnikiem Leszek Jankow-

ski i bileterką Maria Szweczyńska, a następnie Zofia Witkow-

ska. Irena Pajączek sprzątała kino i paliła w dwóch piecach 

kaflowych. 

Poniżej przytaczam wspomnienia niektórych z nich.

Henryk Szwankowski, kinooperator w latach 1979-1981. 

Pracowałem jako kinooperator w kinie „Syrena”. Znajdowało się 

ono w sali OSP przy ulicy Parkowej, ale wejście było od strony rzeki, 

czyli od strony ul. Strumykowej. Znajdowało się tam prawdopodob-

nie 14 rzędów po 12-13 foteli. Były to tradycyjne fotele kinowe, ta-

picerowane z obalanymi siedzeniami w kolorze czerwonym. Ściany 

pomalowane były na zielono, a kurtyna na ekranie oraz zasłony na 

oknach brązowe. Sala kinowa ogrzewana była dwoma piecami kaflo-

wymi, a kabina operatora akumulacyjnym piecem elektrycznym. Na 

czas pracy kasy włączano tam malutki grzejnik elektryczny tzw. „słoneczko”. Do kina należały też dwie ubikacje i pomieszczenie na opał. Wyposażenie kabiny to dwa 

projektory na taśmy 35 mm z 1956 roku produkcji, urządzenia nagłaśniające, wzmacniacze, sterowanie kurtyną na ekranie i oświetleniem na sali, ściemniacze, stoły 

montażowe z przewijarką. 

Do moich obowiązków należało przygotowywanie taśmy filmowej i obsługa aparatury podczas projekcji. Filmy otrzymywaliśmy koleją z kina w Murowanej Goślinie 

i odsyłaliśmy je do kina w Wągrowcu lub Janowcu. Filmy czwartkowe, wypożyczone na jeden seans, przyjeżdżały pociągiem z kina w Poznaniu i tam wracały. Do obo-

wiązków pomocnika operatora należało m.in. właśnie przewożenie taśmy filmowej z dworca PKP. Przez kilka miesięcy w tym charakterze pracowała moja żona Teresa. 

Graliśmy trzy razy w tygodniu. W czwartki o godzinie 19:00 - jeden seans. W soboty - dwa seanse, godzina 16:00 i 18:00. oraz w niedziele - trzy seanse: o 10:00 poranki 

dla dzieci, filmy dla młodzieży o 16:00 i dla dorosłych o18:00. Zdarzały się też seanse specjalne z filmami dla szkół w innych terminach. Frekwencja wynosiła 80-100%. 

Początkowo plan widzów w każdym miesiącu był przekroczony.

Jednostką nadrzędną było Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechnione Filmów (OPRF) w Poznaniu ul. Chełmońskiego 21. Dyrektorem był wówczas Stanisław 

Filipiak. Pamiętam, że były plany, aby zwrócić OSP salę i kino ,,Syrena’’ przenieść do sali przy UMIG Skoki, ale sala ta nie spełniała warunków z powodu braku kabiny 

operatora.

Tadeusz Jacek Jerzak, kinooperator w latach 1981-1984.

W kinie „Syrena” pracowałem po ukończeniu kursu dla kinooperatorów, który organizowało Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania Filmów w Poznaniu. 

Razem ze mną pracowali wówczas Henryk Szwankowski i później Józef Kapusta. Dla wszystkich kinooperatorów pracujących w skockich kinach to była zawsze druga, 

dodatkowa praca na pół etatu. Kierowniczką była pani Aniela Winkowska, a bileterką pani Maria Szewczyńska. 

Sala kinowa znajdowała się w budynku OSP w Skokach. Do kina wchodziło się od strony rzeki, a wychodziło klatką schodową wychodzącą na ulicę Parkową.

Do moich obowiązków należało przywiezienie wózkiem skrzynek z taśmą ze stacji kolejowej i odwiezienie po projekcji. Filmy otrzymywaliśmy z kina w Wągrowcu, 

a odsyłaliśmy do Murowanej Gośliny. Następnie przygotowywałem taśmy i wyświetlałem czarno-białą „Polską Kronikę Filmową” i zaraz po niej film. Wtedy były to już 

zawsze filmy kolorowe. W kabinie operatorskiej mieliśmy dwa aparaty typu AP-3, na taśmy 35 mm, które ocalały z pożaru kina „Harfa”. Poza tym urządzenia nagłaśnia-

jące i sterujące oświetleniem. Przed seansem zawsze w sali kinowej rozbrzmiewała muzyka puszczana z magnetofonu. Sam nagrywałem ją na taśmę magnetofonową. 

Kino działało trzy dni w tygodniu: w czwartki i poniedziałki - seans dla dorosłych o godzinie 19:00, w niedzielę o 15:00 – składanka bajek dla dzieci, o 17:30 dla 

młodzieży i o 19:00 dla dorosłych. Repertuar wynikał z rozdzielnika. Graliśmy filmy dla trzech kategorii wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Pamiętam, że ogromnym 

zainteresowaniem cieszył się w tamtym okresie film „Wejście smoka”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”. Graliśmy je po kilka razy. 

Józef Kapusta, kinooperator w latach 1981 – 1984

W kinie jako pomocnik kinooperatora pracowałem trzy i pół roku. Było to kino „Syrena”. Razem ze mną pracował Jacek Jerzak. Kierowniczką była pani Aniela Win-

kowska, a bileterką pani Maria Szewczyńska. W tamtym czasie filmy graliśmy w soboty i niedziele, czasami też we wtorki. Dostarczane do Skoków były koleją z Poznania. 

Odsyłaliśmy je pociągiem do kina w Wągrowcu. Teraz już nie pamiętam tytułów, ale jednego filmu na pewno nie zapomnę nigdy – „Wejście smoka”. Ten film wyświetliłem 

23 razy! Pani Winkowska dbała o kino, jak o swoje. Była bardzo obowiązkowa i wymagająca. Pamiętała o imieninach pracowników i w ten dzień zawsze przynosiła nam 

coś słodkiego. 
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 Zdjęcie planu widowni kina „Syrena” (kolekcja I. Migasiewicz)



Leszek Jankowski, kinooperator 

Początkowo pracowałem w kinie „Harfa” jako pomocnik operatora Edmunda Lubawego. Po odbyciu służby wojskowej zostałem zatrudniony w kinie „Syrena”. Jak 

każdy operator przygotowywałem taśmę, wyświetlałem filmy, które wcześniej musiałem odebrać ze schowka należącego do stacji PKP. Była to metalowa szafa stojąca 

przy ulicy naprzeciwko budynku dworca. Metalowe okrągłe kasety z rolkami filmów zapakowane były w skrzyni, którą pakowałem na wózek i wiozłem do kina, a po pro-

jekcji z powrotem do schowka. W tamtym czasie filmy otrzymywaliśmy bezpośrednio z Okręgowego Przedsiębiorstwa Rozpowszechniania Filmów w Poznaniu i tam je 

zwracaliśmy. Tytuły, o które kierowniczka wystarała się dodatkowo, odsyłaliśmy do wskazanego przez OPRF kina. Przed każdym filmem była „Polska Kronika Filmowa” 

i zwiastuny nowych filmów. Dodatkowym moim obowiązkiem było rozwieszanie afiszy i fotosów w trzech gablotach w mieście. Z tego co pamiętam największa frekwen-

cja była na „Krzyżakach” i „Trędowatej”. Graliśmy po kilka seansów dziennie. Po bilety ustawiały się kolejki. Kiedy brakowało miejsc, widzowie siedzieli na dostawkach, 

a gdy i tych było mało, przychodzili z własnymi krzesłami. 

O swoim repertuarze kino informowało widzów poprzez afisze wywieszane w gablotkach. W okresie działalności „Harfy” jedna zawieszona była na ścianie 

w kinowym korytarzu. Druga stała w bliskim sąsiedztwie kina, przy skrzyżowaniu ulic Armii Czerwonej (dziś: Jana Pawła II) i Marcelego Nowotki (dziś: Wągro-

wieckiej). Po jakimś czasie na narożnikowym budynku przy ulicach Armii Czerwonej i Parkowej zamontowano trzecią. Po zmianie lokalizacji kina informacje 

o seansach wieszano w gablotce na budynku OSP oraz przy istniejącym wówczas kiosku „Ruchu” w pobliżu stacji transformatorowej przy moście. 

Nie zawsze to były oryginalne kolorowe afisze i plakaty. Kino otrzymywało je najczęściej po jednym egzemplarzu. W takiej sytuacji kierowniczka kina wła-

snoręcznie wypisywała na odwrocie starych afiszy podstawowe informacje dotyczące danego filmu: tytuł, rodzaj filmu, kraj produkcji, daty seansów, ograni-

czenie wiekowe i cenę biletów. Fotosów ze scenami z filmów też było jak na lekarstwo. Należało o nie szczególnie dbać, ponieważ musiały być przekazane do 

kolejnego kina. Ponadto, kiedy na ekranie miała pojawić się ekranizacja znanej powieści czy lektury szkolnej wówczas kierowniczka telefonicznie informo-

wała o tym szkoły, przedszkole i sołectwa.

Z czasem dość znacznie zaczęło maleć zainteresowanie kinem. Niewątpliwy wpływ miała na to atrakcyjność programów telewizyjnych. Nie ma to oczy-

wiście żadnego porównania z dzisiejszą ofertą, bo w opisywanych tu latach istniały tylko dwa kanały telewizyjne, ale proponowały wiele ambitnych filmów, 

seriali i programów gromadzących przed ekranami telewizorów rzesze widzów. XI muza po prostu zawładnęła światem. Kryzys ekonomiczny tamtych lat po-

wodował, że kino bywało niedogrzane z powodu reglamentacji opału. Taśma filmowa, która docierała do małomiasteczkowych kin była tak mocno wyeksplo-

atowana, że zrywała się w trakcie projekcji. Wygoda oglądania filmu w domu brała górę nad wyjściem do kina. Poza tym OSP też miała swoje plany dotyczące 

użytkowania sali.

Pod koniec lat osiemdziesiątych rozpoczęła się w kinematografii nowa era. W wielu domach pojawiły się magnetowidy - urządzenia do odtwarzania pełno-

metrażowych filmów z kaset wideo. Początkowo były to nielegalne kopie filmów kupowane od handlujących na targowiskach. Z czasem można było wypoży-

czyć je w wyrastających jak grzyby po deszczu wypożyczalniach. Dużym powodzeniem cieszyły się wtedy tzw. filmy dla dorosłych. W końcu licencjonowaną 

dystrybucją zajęły się również księgarnie. Z powodu niskiej lub nawet przynoszącej straty kondycji kin zmieniła się polityka kulturalna państwa i nastąpiła 

likwidacja kin w małych miejscowościach.
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Historia

Gablota z afiszami i fotosami z okresu działalności kina „Harfa” 
(zdjęcie z kolekcji J.Rosina)

Na budynku u zbiegu ulic Armii Czerwonej (dziś: Jana Pawła II) 
i Parkowej widoczna gablota kinowa. (Zdjęcie z roku 1970, kolek-
cja I. Migasiewicz)



Wspomnienia byłych widzów

Alojzy Pacholski

Pierwszy kolorowy film, który widziałem to legenda pt. „Warszawska syrenka”. Było to chyba w 1957 roku już po remoncie kina „Harfa”. Bilet na film dla dzieci koszto-

wał 1 zł i 5 gr, a dla dorosłych 2 zł i 10 gr. Często się zdarzało, że jako dzieciaki szukaliśmy w mieście, po podwórkach pustych butelek po wódce. W skupie za jedną pła-

cili wtedy złotówkę. Jak miałem szczęście i ją znalazłem, to i tak musiałem jeszcze u matki wybeczeć te brakujące 5 groszy. Dla porównania podam, że dwukilogramowy 

bochenek chleba kosztował wtedy 6 zł, a kilogram cukru 10 zł. W soboty w sali kina często odbywały się zabawy taneczne. Wówczas wszystkie krzesła były przesuwane 

pod ściany, a aparat schowany w garderobie. Do kina „Syrena” chodziłem już rzadko, bo po prostu nie miałem na to czasu, ale na pewno byłem na filmie „The Beatles”. 

Dobrze to pamiętam, bo na widowni był taki szał, że widzowie łamali krzesła. 

Jerzy Rosin

Dom, w którym kiedyś był dom handlowy i hotel „Pod Białym Orłem”, a później kino „Harfa” jest moim domem rodzinnym. Należał do mojego dziadka Franciszka 

Glinkiewicza. W czasie okupacji hitlerowskiej dziadek już nie żył, a hotel prowadziła babcia Pelagia Glinkiewicz. Niemcy odebrali jej tę własność, którą wraz z kilkorgiem 

dzieci musiała opuścić. Cały budynek przejęła jakaś niemiecka organizacja kulturalna, urządzając w nim rodzaj domu kultury. W 1943 r. znacznie rozbudowano istnie-

jącą, przedwojenną salę. Od tej chwili liczyła około trzystu miejsc, wyposażona była w scenę i obsługujące ją urządzenia oraz dwie garderoby dla wykonawców. Nad salą 

był potężny strych, na którym razem z braćmi chętnie się bawiliśmy. W latach pięćdziesiątych w kinie „Harfa” jako kierowniczka pracowała moja mama. Było to wtedy 

kino objazdowe. Kierowcą był pan Popielski. Po jakimś czasie mamę zastąpiła pani Winkowska. Chętnie pomagaliśmy z bratem w przewijaniu filmów na przewijarce albo 

w przywożeniu ich z dworca. Pani Winkowska pozwalała nam na to i w zamian za darmo wpuszczała na bajki. Kiedy wybuchł pożar, cała moja rodzina musiała natych-

miast opuścić dom, który na szczęście nie ucierpiał, ale kino spaliło się doszczętnie.

Barbara Gasińska 

O czasach, kiedy w Skokach działało kino – najpierw „Harfa”, później „Syrena”- mogę powiedzieć, że to były piękne dni. Sala zawsze pełna, a na ekranie filmy, których 

się nie zapomina: „Duch”, „Winnetou”, Dzieci kapitana Granta”, „Love story”, „Jeremi”, „Wejście smoka”, „Seksmisja” i wiele innych. Kocham kino do dziś. 

Antoni Wiśniewski

Do kina w młodości chodziłem często. Bardzo lubiłem chodzić do kina „Harfa”. Mniej lubiłem kino „Syrena”. Jako młody organizm w pamięci utkwiły mi takie filmy 

jak: „Krzyżacy”, „Awantura o Basię”, „Hrabia Monte Christo”, „W pustyni i w puszczy”, „Katarynka”. Przepadałem za komediami z Luisem de Funes oraz Flipem i Flapem. 

Musiała być „Polska Kronika Filmowa”, bo jak nie, to były gwizdy.

Kino „Harfa” to nie tylko filmy, ale spektakle teatralne z Gniezna i Kalisza. Odbywały się też koncerty, np. „Niebiesko-Czarnych”, „Zielono-Czarnych”, Marty Mirskiej, 

Mieczysława Fogga, Karin Stanek czy Krzysztofa Krawczyka. Nie można zapomnieć o imprezach okolicznościowych z okazji 1 Maja, 22 Lipca, rocznicy Rewolucji Paź-

dziernikowej w wykonaniu dzieci SP w Skokach. Śpiewała także w „Harfie” powstała w 1967 r. „Harfa” – zespół pod dyrekcją śp. Janusza Wiśniewskiego. 

Nielubianym był moment, kiedy na seans filmowy przychodzili „młodzieńcy” z Zakładu Wychowawczego w Antoniewie – był wtedy hałas i ogromny zgiełk.

Nadmienić należy, iż rytuałem po zakupie biletów była wycieczka do źródełka celem skosztowania źródlanej wody (miejsce obecnej stacji wodociągowej za bankiem 

PKO). Tyle pamiętam.

Karolina Stefaniak

Byłam dzieckiem, kiedy w naszym mieście funkcjonowało kino. Mieściło się ono w obecnej strażnicy OSP w Skokach. Nie pamiętam jak często tam chodziłam, ale na 

pewno kilkanaście razy w roku. W tamtych latach kino w Skokach nie było kinem, które miało nowości filmowe tak jak to teraz w każdym z kin w Polsce. Pamiętam, że 

nowość na tamte czasy np. „Akademia Pana Kleksa” była u nas pokazana ponad rok od premiery. Do kina chodziło się na to, co akurat było i często te same filmy były 

pokazywane wielokrotnie. Nie przestrzegano specjalnie limitu wieku, czyli można było wejść na wszystko, Z filmów, które były ciągle wałkowane pamiętam np.: „Klasztor 

Shaolin”, „Och, Karol”, różne odcinki „Gwiezdnych wojen”, „Kosmiczne jaja”, „Gremliny rozrabiają”, „Critters”, „Akademia pana Kleksa”, „Rodzina Leśniewskich”. 

I na koniec kilka moich wspomnień.

Kino było dla mnie już wtedy jedną z najbardziej ulubionych form spędzania wolnego czasu i okazją do spotkań z przyjaciółmi. Pierwszy film fabularny, który pamię-

tam to „101 dalmatyńczyków”. Później przyszedł czas na niezapomniane filmy dla młodzieży np. „Dzieci kapitana Granta”, „W pustyni i w puszczy”, „Polyanna”, „Motyle”, 

„Jezioro osobliwości”, „Con amore”.

Kino miałam okazję znać również z innej strony, ponieważ Aniela Winkowska była moją bliską krewną. Widziałam jej operatywność i zaangażowanie w codziennej 

pracy, której przez 35 lat oddana była bez reszty, co jeszcze teraz, po tylu latach podkreślali w rozmowie ze mną wszyscy byli pracownicy. Patrzyłam też na jej rozpacz 

po pożarze „Harfy” i determinację, z jaką dążyła do ponownego uruchomienia kina. W kinie „Syrena” pracowała do 77 roku życia z żalem obserwując jego schyłek i likwi-

dację. Te parantele miały jednak też skutki uboczne. Kiedy już jako nastolatka wybrałam się na seans, nie jak zwykle z koleżankami, lecz z kolegą, ciocia niemal natych-

miast poinformowała o tym moich rodziców.

Przed nami nowa odsłona przybytku X muzy w Skokach. W historii skockiej kinematografii i w kalendarzach kinomanów zapisaliśmy nową datę: 12 lutego 

2021 r. – inauguracyjny seans w „Kinie za Rogiem” czyli w naszej lokalnej „BiblioMuzie”.  

Wszystkim Państwu, którzy poświęcili mi swój czas i zechcieli podzielić się wspomnieniami o miejscach, których już nie ma a także udostępnili archiwalne 

zdjęcia bardzo serdecznie dziękuję. 

Iwona Migasiewicz

PS. 

Poza wspomnianymi w artykule osobami, pracowało jeszcze kilkoro znanych mi osób, z którymi nie udało mi się, niestety, skontaktować.

Z uwagi na wymogi RODO z przykrością nie publikuję ich nazwisk.
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WRZUCAMY:

opakowania z papieru i tektury 
gazety, czasopisma i ulotki 
zeszyty, kartony
papier biurowy

NIE WRZUCAMY:

odpadów higienicznych
kartonów po mleku i napojach
papieru lakierowanego  
i powlekanego folią 
papierowych worków po nawozach  
i materiałach budowlanych

PAPIER

Recykling (odzyskiwanie)
1 tony makulatury oszczędza 65% energii, 

potrzebnej do wytworzenia papieru 
z włókien pierwotnych, redukuje również 

zanieczyszczenie wody o 35% 
i powietrza o 74%

4000 kWh energii
czyli rocznie zużycie energii
4 domów jednorodzinnych

5m3 powierzchni 
składowiska odpadów 
czyli jeden samochód

26 000 litrów wody 
czyli jedną cysternę

ODZYSKANIE 1 TONY MAKULATURY OSZCZĘDZA:

PRODUKTY ODZYSKIWANE Z PAPIERU
papier pakowy, papier gazetowy, papier toaletowy i ręczniki papierowe, 

papier do druku i pisania, tektury pudełkowe


