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Serca na nakrętki – łatwo pomagać
Czerwone pojemniki w kształcie serca przeznaczone do zbierania plastikowych nakrętek stanęły 19 maja na terenie Skoków.
Każdy, kto będzie chciał wesprzeć osoby potrzebujące w pozyskaniu środków na leczenie czy rehabilitację będzie mógł wrzucić nakrętki
do metalowego serduszka, znajdującego się przy dworcu PKP, Bibliotece Publicznej oraz na targowisku w Skokach.
Zachęcamy mieszkańców do uczestnictwa w tej inicjatywie.
Aleksandra Frankowska

Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021
10 porad spisowych dla seniorów
1.

Jeśli nie możesz spisać się samodzielnie przez Internet, zadzwoń na Infolinię
spisową 22 279 99 99 i wybierz bezpieczny spis przez telefon.

2.

Chcąc skorzystać ze stanowiska do samospisu w gminie, pamiętaj o pandemii
i aktualnych obostrzeniach. Zadzwoń i sprawdź, na jakich zasadach działa punkt
spisowy.

3.

Podczas wypełniania formularza na stronie spis.gov.pl, uważnie i bez pośpiechu
czytaj pytania i odpowiedzi.

4.

Sprawdź zaznaczone odpowiedzi i wpisane informacje, zanim przejdziesz na
kolejną stronę formularza.

5.

Zastanów się, czy na pewno spisałeś współmieszkańców – zwłaszcza dzieci
i osoby przebywające za granicą, ale nadal zameldowane pod Twoim adresem.

6.

Osoby pełnoletnie, których nie spisałeś będą mogły zrobić to same.
Poinformuj je o tym.

7.

Jeśli zostałeś spisany przez współmieszkańca (małżonka), nie musisz logować
się już do aplikacji spisowej – Twoje dane są już w systemie.

8.

Pamiętaj! Jeśli na końcu spisu potwierdzisz poprawność przekazanych
danych, po zamknięciu aplikacji nie masz możliwości ich poprawienia.

9.

Jeśli wśród Twoich bliskich, sąsiadów, znajomych są osoby starsze, które
nie posiadają komputera, pomóż im bezpiecznie zrealizować obowiązek
spisowy.

10. Jeśli spisałeś się przez Internet (w domu lub punkcie spisowym)
albo poprzez Infolinię spisową, zrealizowałeś tym samym swój
obowiązek udziału w spisie i nikt nie ma prawa do Ciebie
zadzwonić w tej sprawie.

Spis trwa do 30 września!

Urząd
Informacje z działalności Rady Miejskiej Gminy Skoki
XXVII sesja Rady Miejskiej
15 kwietnia 2021 roku, z udziałem pełnego składu - 15 radnych - na swej XXVII sesji, obradowała Rada Miejska Gminy Skoki.
Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza obrad pełniła radna Wiesława Surdyk Fertsch.
Przed rozpoczęciem obrad, na wniosek przewodniczącego Rady, uczestnicy sesji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych w miesiącu
kwietniu br.:
- Śp. Romana Witka – radnego Rady Miejskiej Gminy Skoki w latach 1994 – 2018;
- Śp. Ryszarda Jasińskiego – radnego Rady Miejskiej Gminy Skoki w latach 2002 – 2010.
Następnie, w rezultacie prowadzonych zgodnie z porządkiem obrad i rozpatrywanych spraw, Rada podjęła 15 następujących
uchwał:
1. Uchwałę nr XXVII/229/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
2. Uchwałę nr XXVII/230/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2021 –
2036.
3. Uchwałę nr XXVII/231/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych
i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skoki, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i
wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
4. Uchwałę nr XXVII/232/2021 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki
obejmującego obszar działek nr 3/7, 3/8, 3/9 i 3/10 w Sławie Wlkp.
5. Uchwałę nr XXVII/233/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.
6. Uchwałę nr XXVII/234/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie zabudowanych nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako
działki numer 23/3 i 23/6, położonych w Budziszewicach.
7. Uchwałę nr XXVII/235/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5/42,
położoną w Sławicy.
8. Uchwałę nr XXVII/236/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rościnnie, stanowiącej działkę
ewidencyjną nr 87/3.
9. Uchwałę nr XXVII/237/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Brzoskwiniowej,
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 858/142.
10. Uchwałę nr XXVII/238/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Rakojedzkiej,
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 63.
11. Uchwałę nr XXVII/239/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Skokach
przy ulicy Malinowej i Jana Pawła II.
12. Uchwałę nr XXVII/240/2021 w sprawie wprowadzenia zmiany uchwały nr XXII/193/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia
29 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Rozbudowa ulicy
Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”.
13. Uchwałę nr XXVII/241/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Teresę Garland w sprawie opinii Rady Miejskiej Gminy
Skoki w zakresie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
14. Uchwałę nr XXVII/242/2021 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO.
15. Uchwałę nr XXVII/243/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie o poparcie Rady Miejskiej Gminy Skoki Rządu Tymczasowej
Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
Rada przyjęła też do wiadomości:
1. „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok”.
2. „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2020”.
3. „Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020”.
4. „Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji w roku 2020”.
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Urząd
XXVIII sesja Rady Miejskiej
18 maja 2021 r. z udziałem 15 radnych odbyła się kolejna - XXVIII sesja Rady Miejskiej. Obradom przewodniczył przewodniczący
Rady Zbigniew Kujawa, a funkcję sekretarza obrad sprawował radny Piotr Wiśniewski.
W rezultacie prowadzonych obrad i rozpatrywanych spraw Rada podjęła 13 następujących uchwał:
1. Uchwałę nr XXVIII/244/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
2. Uchwałę nr XXVIII/245/2021 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Skoki na lata 2021 – 2036.
3. Uchwałę nr XXVIII/246/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
4. Uchwałę nr XXVIII/247/2021 w sprawie zmiany uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, transportem
i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
5. Uchwałę nr XXVIII/248/2021 w sprawie zmiany uchwały nr VII/56/2019 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 9 maja 2019 roku w
sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
6. Uchwałę nr XXVIII/249/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XL/321/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie
zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz trybu postępowania w sprawie o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczenia.
7. Uchwałę nr XXVIII/250/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/305/2018 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadający Gminie Skoki i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadku, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania
tych ulg.
8. Uchwałę nr XXVIII/251/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Grzybowie.
9. Uchwałę nr XXVIII/252/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Sławicy w rejonie ulicy Promienistej.
10. Uchwałę nr XXVIII/253/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego.
11. Uchwałę nr XXVIII/254/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Potrzanowo.
12. Uchwałę nr XXVIII/255/2021 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości
Brzeźno.
13. Uchwałę nr XXVIII/256/2021 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Mieścisko.
W dalszej części porządku obrad Rada przyjęła też do wiadomości:
- Ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Skoki za rok 2020.
Tradycyjnie już, podobnie jak na każdej sesji, obrady związane z podjęciem wymienionych wyżej uchwał, poprzedziła część
sprawozdawcza, obejmująca:
- Informację przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
- Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał.
Wszystkie podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmistrza Miasta i Gminy. Wszystkie też wraz z protokołami
sesji oraz z załącznikami 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

Likwidacja KASY Urzędu
Od 30 kwietnia 2021 r. nastąpiła na stałe likwidacja KASY Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.
Od 1 maja br. wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Skoki należy dokonywać
na rachunek bankowy Gminy, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział w Skokach:
Opłata za odpady komunalne:				
20 9065 0006 0040 0400 0185 0027			

Podatki, opłaty oraz pozostałe należności:
43 9065 0006 0040 0400 0185 0001

Należności na rzecz Gminy Skoki można także regulować gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Gnieźnie/ Oddział w Skokach.
Od dokonywanych wpłat gotówkowych bank nie pobiera opłat.
Anna Kałek – Witucka
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Wykaszanie poboczy
13 maja rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na wykaszanie
poboczy dróg gminnych gminy Skoki w tym roku.
Na zapytanie ofertowe odpowiedziało dwóch chętnych,
tańszym okazał się P.H.U. Jacek Krzymieniewski ze Sławicy,
oferując 65,00 zł brutto za kilometr.
Zakres prac obejmować będzie wykaszanie poboczy dróg
gminnych na długości ok. 70 km (140 km dwustronnie) dwu lub
trzykrotnie w ciągu sezonu wiosenno – jesiennego kosiarką
bijakową.
Początek realizacji zadania nastąpił w połowie maja. Terminy
następnych koszeń gmina wyznaczać będzie indywidualnie,
w zależności od potrzeb.

Nastąpi kontynuacja
budowy kanalizacji
sanitarnej w Skokach

ścieków w I kwartale br. można przystąpić do budowy
przyłączy sanitarnych do sieci kanalizacyjnej, która została
wybudowana w grudniu ubiegłego roku w ulicy Falistej,
Górnej, Dojazd i części ul. Okrężnej w Skokach.
Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać na własny koszt,
po wcześniejszym wystąpieniu do użytkownika infrastruktury
tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach o wydanie
warunków technicznych oraz zawarcia umowy na odbiór ścieków.
Informujemy także, iż każdy właściciel nieruchomości ma
obowiązek przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Reguluje to ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Adam Zdanowski

Będą „biedronkowe ceny” !

24 maja br. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na
budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Polnej
i Topolowej w Skokach. Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma TK-INSTALBUD z siedzibą w Wiatrowie, która została
skalkulowana na kwotę 403 932,00 zł. Najdroższa oferta
została wyceniona na 771 615,33 zł.
Zakres robót obejmuje wykonanie sieci grawitacyjnej
o długości 961 m, co umożliwi odbiór ścieków komunalnych
z 28 nieruchomości zlokalizowanych w jej sąsiedztwie. Włączenie
ścieków komunalnych nastąpi do istniejącej studni zlokalizowanej
w rejonie byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Topolowej
w Skokach. Wykonawca ma wyznaczone 90 dni licząc od daty
zawarcia umowy na wybudowanie kanalizacji sanitarnej.
Adam Zdanowski

Można, a
nawet trzeba
wykonać przyłącze
kanalizacyjne w rejonie ulic
Falistej, Górnej, Dojazd
i Okrężna
Po doprowadzeniu zasilania energetycznego i przeprowadzeniu rozruchu technologicznego przepompowni

W pierwszej dekadzie maja, na obszarze określanym
terenem ROBIN HOODA, zamkniętym obwodnicą Skoków
– ul. Wągrowiecką oraz ul. Turystyczną, ruszyły prace
budowlane. Tym samym realnych kształtów nabierają
marzenia i oczekiwania skoczan w sprawie uruchomienia
marketu sieci BIEDRONKA. Bo chociaż z Tablicy informacyjnej
na placu budowy można jedynie wyczytać, o powstającym tu
obiekcie handlowym, osoby mające kontakt z właścicielem
terenu, a zarazem inwestorem i wykonawcą robót – Kompleks
– Bud Tomasz Kopczyński, „zdradzają”, że obiekt ten po
wybudowaniu, na podstawie umowy zostanie wydzierżawiony
przez BIEDRONKĘ.
Prace rozpoczęte od umieszczenia Tablicy informacyjnej
oraz przenośnej toalety i pomieszczeń socjalnych dla
pracowników oraz doprowadzenia energii elektrycznej, z równoczesnym usunięciem przeszkadzającego w budowie słupa
energetycznego, prowadzone są sprawnie i zgodnie z założeniem
po ich zakończeniu, jeszcze w III kwartale br. będzie możliwe
uruchomienie oczekiwanej od kilkunastu lat przez mieszkańców
BIEDRONKI.
Oczekiwana BIEDRONKA nie jest jedynym obiektem jaki
powstaje na omawianym terenie. Tuż obok, niejako na deser, bo
wychodząca poza oczekiwania, budowana jest placówka sieci
PEPCO.
Uruchomienie budowy wymagało wielu uzgodnień i koordynacji, m.in. dla umożliwienia wjazdu z drogi nr 196, na teren
przyszłych marketów, z Wielkopolskim Zarządem Dróg
Wojewódzkich - przed uruchomieniem placówek nastąpi

KOMUNIKAT!
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki prazypomina, że 15 maja 2021 r. minął termin płatności II raty podatków: rolnego, leśnego
i od nieruchomości. Od sum niezapłaconych w wyżej wymienionym terminie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów
są naliczane odsetki za zwłokę. Termin płatności III raty w/w podatków za 2021 r. upływa 15 września 2021 r.
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Urząd
poszerzenie drogi i zmiana organizacji ruchu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i mając na
względzie ich bezpieczeństwo w trakcie przemieszczania się do
wspomnianych placówek, Rada Miejska Gminy Skoki na wniosek
Burmistrza, postanowiła przeznaczyć środki w kwocie
100 000,00 zł na realizację nowych zadań inwestycyjnych, w tym:
• Budowę chodnika przy ulicy Wągrowieckiej do drogi
wojewódzkiej nr 196” – 60 000,00 zł,
• „Budowę chodnika od ulicy Wągrowieckiej do ulicy Parkowej
w Skokach” – 40 000,00 zł
Powstałe chodniki, w przyszłości staną się częścią planowanych
ścieżek rowerowych, a już obecnie – podobnie jak w przeszłości
powstałe przejście przez tory kolejowe staną się ważnym
czynnikiem podnoszącym bezpieczeństwo ruchu drogowego na
terenie miasta.
Edmund Lubawy

Dofinansowanie do dróg
dojazdowych do pól

Pomocy Społecznej
w Srebrnej Górze,
na terenie gminy
Wapno, gdzie
obecnie przebywa
pani Helena.
Jubilatce złożono
serdeczne życzenia
zdrowia, szczęścia,
pomyślności oraz
wręczono drobny
upominek i bukiet
kwiatów. Rozmowa
z Jubilatką
była bardzo ciekawa i przyjemna, pani Helenie z racji na wiek
doskwiera co prawda trochę ciało, ale na pewno nie umysł
i pamięć. Pani Helena z okazji 100. rocznicy urodzin otrzymała
również list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów, który
odczytał i przekazał czcigodnej Jubilatce Burmistrz.
W DPS w Srebrnej Górze przebywa obecnie jeszcze 10
pensjonariuszy z gminy Skoki, o nich także nie zapomniał
Burmistrz Tadeusz Kłos, na ręce Pani dyrektor ośrodka przekazał
dla nich upominki.
Joanna Wolicka-Przywarty

Diamentowe Gody państwa
Łosinieckich
W piątek, 11 czerwca br., Burmistrz Tadeusz Kłos
z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką-

12 maja w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu została
podpisana umowa pomiędzy włodarzami gmin powiatu
wągrowieckiego, w tym Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki
Tadeuszem Kłosem, a wicemarszałkiem województwa
wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim.
Umowa dotyczyła wsparcia finansowego dróg dojazdowych do
pól na terenie gminy Skoki w kwocie 110 625,00 zł z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.
Karolina Stefaniak

100. urodziny pani Heleny
5 czerwca tego roku najstarsza obecnie mieszkanka naszej
gminy, pani Helena Krawczyszyn, obchodziła piękny jubileusz
100-lecia urodzin.
Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos
wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Joanną WolickąPrzywarty i Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej
Robertem Rogalińskim 9 czerwca odwiedzili Jubilatkę w Domu

Przywarty odwiedzili państwo Marię i Stanisława Łosinieckich, mieszkańców Skoków, którzy 28 kwietnia 2021 r.
obchodzili 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego,
czyli tzw. „diamentowe gody”.
Z tej okazji Jubilatom złożono najlepsze życzenia oraz
wręczono bukiet kwiatów i upominek. Spotkanie przebiegło
w miłej i ciepłej atmosferze.
Szanownym Jubilatom serdecznie gratulujemy pięknego
Jubileuszu i życzymy zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej
pomyślności na następne długie lata życia.
Joanna Wolicka – Przywarty

Jak sprawdzić tożsamość
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rachmistrza?
W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:
1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
2. Poprzez kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99; wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,
a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.
Aby spisać się bezpiecznie należy pamiętać, że:
• Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.
• Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko, numer, godło,
informację o przetwarzaniu danych osobowych.
• Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do
respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
• Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania
do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
• W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent
niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do Gminnego Biura Spisowego (pod nr 61 8925 815).
Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie
z ustawą nie można odmówić mu podania danych.
Przypominamy, że wszystkie dane przekazane w spisie są objęte tajemnicą statystyczną regulowaną przez ustawę o statystyce
publicznej i służą wyłącznie zbiorczym analizom statystycznym. Każda osoba biorąca udział w spisie ma zapewnioną pełną anonimowość.
Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym
kara pozbawienia wolności.
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Oświata

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
IM. KUBUSIA PUCHATKA
Na niebiesko dla autyzmu!

6-latki z grupy Sowy przygotowały dla całej społeczności przedszkolnej przedstawienie pt. „Na niebiesko dla autyzmu”. Uczyniły
to w kwietniu, miesiącu wiedzy o autyzmie w celu uświadomienia wszystkich, dużych i małych, że ten odmienny od typowego sposób
rozwoju, objawiający się np. różnicami w obrębie komunikacji czy wyrażaniu emocji często niesłusznie spotyka się z odrzuceniem
i niezrozumieniem. W celu solidarności właśnie z takimi osobami, wszyscy w przedszkolu w tym właśnie dniu włożyli na siebie niebieski
element stroju, który ma symbolizować nadzieję tych osób na lepszą rzeczywistość. Rzeczywistość, w której tak jak zaprezentowały to
dzieci w trakcie występu, każdy może czasami czuć się podobnie jak osoby ze spektrum autyzmu - nielubiane i odrzucone przez innych.
Jednak tak jak ukazała to postawa głównego bohatera – w której potrafimy reagować na cudzą krzywdę, a także mimo zauważanych różnic
dostrzegać nie odmienność, inność, lecz człowieka.

„Moi rodzice pracują”
Dzieci z Przedszkola Samorządowego im.
Kubusia Puchatka w Skokach w miesiącu
maju miały okazję wziąć udział w konkursie
plastycznym pt. „Moi rodzice pracują”.
Dostarczone prace okazały się wykonane na
podobnym, wysokim poziomie. Z tego względu jury
postanowiło uhonorować każdego z uczestników
równorzędnym I miejscem oraz nagrodami.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO TĘCZA
Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile 2021
Nasza szkoła wzięła udział w tegorocznej akcji
społeczno-edukacyjnej Żonkile, organizowanej
przez Muzeum Historii Żydów Polskich. W tym roku
upamiętaliśmy nie tylko wybuch powstania w getcie
warszawskim 19 kwietnia 1943 roku, lecz także
podkreślaliśmy rolę, jaką odegrały w nim kobiety, które
w czasie Powstania organizowały kuchnie, kolportowały
nielegalną prasę, opatrywały rannych, były łączniczkami
oraz walczyły z bronią w ręku.
Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”,
które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności,
potrzebę dialogu ponad podziałami. Dzięki przygotowanym
materiałom edukacyjnym i scenariuszom zajęć przez zespół
Działu Edukacji Muzeum POLIN przeprowadzone zostały
z uczniami zajęcia poświęcone pamięci o powstaniu w getcie
warszawskim.
Pamiętając o 78. rocznicy wybuchu powstania w getcie
warszawskim, wykonaliśmy papierowe żonkile – symbol
tego, że łączy nas pamięć o powstaniu, jego bohaterkach oraz
bohaterach.
Joanna Tomczak

Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu
Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia. Głównym przesłaniem tego dnia jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, zaś motywem obchodów jest kolor niebieski.
Autyzm diagnozowany jest już we wczesnym dzieciństwie i trwa przez całe
życie. Dzisiaj ani pewnie jutro nie będzie lekarstwa na autyzm, dlatego trzeba
zrobić wszystko, żeby osobom z autyzmem żyło się lepiej. Niestety świadomość
społeczna w kwestii autyzmu jest w Polsce bardzo niska, a reakcje na odmienne
zachowanie osób z autyzmem bywają okrutne i krzywdzące. Dziecko z autyzmem jest zazwyczaj oceniane jako źle wychowane, niegrzeczne, wręcz rozwydrzone, a dorosły z autyzmem to dziwak. Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem,
u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają
problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet
wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Czasem zdarza się, że osoby dotknięte autyzmem chodzą w bardziej
sztywny sposób, ich ruchy są słabiej skoordynowane i mogą wykonywać „dziwne” ruchy (np. kołysanie się, trzepotanie dłońmi) - ale tak
właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata, jest po prostu inne i zasługuje na
nasze zrozumienie. Dlatego pamiętajmy o osobach z autyzmem.
Bądźmy tolerancyjni, otwarci i empatyczni. To taki sam człowiek jak Ty, czy ja. Posiada swoje mocne strony i zasoby, które mogą pomóc
mu odnaleźć swoje miejsce w świecie. Dzieci są w stanie rozwijać swoje talenty i pasje ze wsparciem ze strony dorosłych w przyjaznym,
ustrukturalizowanym otoczeniu. Zatem jeśli chcesz być traktowany z szacunkiem, to sam okazuj szacunek drugiemu człowiekowi.
Joanna Tomczak
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Oświata
„Bal Tęczowej Łąki”
Wiosna przyszła i rozgościła się u nas na dobre,
zaprosiła nasze przedszkolaki na „Bal Tęczowej
Łąki”. Wszystkie dzieci przeniosły się z przedszkola
na „łąkę”. Spotkały się na niej żaby, bociany, motyle,
biedronki, pszczółki, pająki, koniki polne, zające, kret,
jeż a także ślimak. Wszystkie zwierzątka zgodnie
bawiły się przy łąkowych przebojach. Nie zabrakło
również smakowitych przekąsek takich jak galaretki
i lody, które umiliły przerwy w wyśmienitej zabawie.
To wydarzenie dostarczyło dzieciom wiele radości, co
było głównym celem tego spotkania.
Ewa Mikołajczak

Dzień Dziecka w Lechlinie na sportowo i rekreacyjnie
Jest wiele dni w roku, które dzieci lubią najbardziej,
niewątpliwie jednym z nich jest 1 czerwca. Jest to dzień
szczególny w życiu dzieci na całym świecie. Trudno się
temu dziwić, skoro w tym dniu w szkołach organizowane
są konkursy i zabawy oraz dostaje się słodycze. W naszej
szkole odbyły się zabawy rekreacyjne, tańce, malowanie
na folii, wyścigi rzędów, a w przerwach lody i drożdżówki
oraz inne piknikowe słodkości. Przygotowane atrakcje
zapewniły obecnym udaną zabawę i mnóstwo radości,
która niezmiernie cieszy nas nauczycieli.
Joanna Tomczak

Dzień Dziecka
w Rejowcu
„Uśmiech dziecka - największym
skarbem...” Dzień Dziecka w rejowieckim przedszkolu upłynął bardzo
radośnie. Podczas zajęć dzieci miały
okazję zaprezentować swoich ulubionych YouTub’erów, a także swoje
kanały. Na koniec dnia przedszkolaki
otrzymały wymarzone lody.
Agata Zielińska
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Dzień Matki w Lechlinie
Z okazji Dnia Matki pierwszaki z Lechlina postanowiły zrobić
niespodziankę i upiekły ze swoją wychowawczynią drożdżowe
bułeczki tak jak bohaterowie czytanki „Niespodzianka dla mamy”.
Był przepis, wszystkie składniki i dużo śmiechu oraz serca włożonego
w pyszne bułeczki.
Monika Zielińska

Dzień Ziemi 2021
„Przywróć naszą Ziemię”
Nawet w czasie zdalnych kontaktów wszystko jest możliwe.
Jesteśmy razem, mimo że w rozproszeniu. Sprzątamy razem, ale
osobno. Działamy wspólnie i sprzątamy teren swojej miejscowości.
O Ziemię powinien dbać każdy mieszkaniec i to nie tylko w ten jeden
symboliczny dzień. Nie potrzeba wielkich przygotowań ani kosztownych
inwestycji. Wystarczą małe zachowania proekologiczne. Wykonywane
codziennie przez miliony ludzi na całym świecie mogą ocalić naszą
planetę. Do najbardziej popularnych i najprostszych zadań sprzyjających
ochronie środowiska należą:
- korzystanie z roweru lub komunikacji miejskiej
zamiast samochodu,
- rezygnowanie z plastikowych toreb i wymienianie
ich na wielokrotnego użytku,
- naprawianie sprzętów zamiast ich wyrzucania,
- świadome kupowanie produktów w odpowiedniej
ilości,
- segregowanie śmieci,
- zbieranie makulatury i baterii,
- oszczędzanie wody i energii,
- sadzenie drzew,
- troszczenie się o rośliny i zwierzęta,
- dzielenie się z innymi wiedzą na temat ekologii
i sposobów dbania o środowisko.
Joanna Tomczak

Dzień Ziemi w Pawłowie Skockim
Światowy Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia. Z tej okazji uczniowie
w Pawłowie Skockim zorganizowali obchody tego dnia, głównym celem
było uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody, budzenie poczucia
odpowiedzialności za jej stan oraz uświadomienie zagrożeń dla środowiska naturalnego. Przypomnieliśmy sobie jak segregować śmieci i sami
udaliśmy się „posprzątać świat”.
Weronika Grab-Bejma
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Oświata
Dzień Ziemi w Rejowcu
22 kwietnia w naszym przedszkolu świętowaliśmy
Światowy Dzień Ziemi. Zastanawialiśmy się, skąd
się biorą kwiaty, jak sadzić drzewa i czemu śpiewają
ptaki. Dzieci wraz z Paniami sprzątały otoczenie
przedszkola, obserwowały prace w szkolnym ogrodzie. Przyroda to nieodłączny element naszego życia,
więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Dlatego
od najmłodszych lat uczymy dzieci zasad recyklingu
oraz kształtujemy w nich postawę ekologiczną.
Święto uczciliśmy owocowym poczęstunkiem.
Agata Zielińska

„Lubimy czytać polskich autorów!” – Grzegorz Kasdepke
Celebrujemy XX Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom pod hasłem: „Lubimy czytać polskich
autorów!”. Poniedziałkowy poranek należał do
bohaterów książek Grzegorza Kasdepke, który jest
autorem ponad dwudziestu książek. Spod jego pióra
wyszły między innymi takie tytuły jak: Kacperiada,
znana seria o Detektywie Pozytywce, Niesforny alfabet,
Ostrożnie! wszystko, co powinno wiedzieć dziecko, żeby mogło
bezpiecznie bawić się w domu, Kuba i Buba, czyli awantura
do kwadratu, Słodki rok Kuby i Buby, Z piaskownicy w świat,
Mam prawo! czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć
o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać, Tylko bez
całowania!, Rózga. Aby poznać bliżej bohaterów książek
pana Kasdepke zapraszamy do naszej biblioteki.
Joanna Tomczak

„Kangur Matematyczny”

Międzynarodowy Konkurs

KANGUR 2021 (miał się odbyć 18 marca 2021 r.) odbył się 22 kwietnia 2021 w wersji on-line.
Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany między innymi do uczniów szkół podstawowych. Głównym
organizatorem konkursu w Polsce jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, przeprowadzające
konkurs pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z naszej szkoły w tym roku szkolnym
uczestniczyli:
klasa IV C Zasadziński Gabriel
klasa V A Wieczorek Vanessa, Szymczak Małgorzata, Szymczak Amelia
V C Biedny Marcel, Malczewska Amy
klasa VI A Eliński Eryk, Szymczak Bartosz
VI C Dobrochowski Jakub, Rakocy Maria
Największą ilość punktów zdobyła Vanessa Wieczorek, Amy Malczewska
i Małgorzata Szymczak.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zachęcamy do wzięcia udziału
w konkursie w przyszłym roku szkolnym.
Halina Bauza
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Konkursy
polonistyczne
W Jabłkowie odbył się konkurs kaligraficzny. Pięknym i estetycznym
pismem wykazali się z klasy I Patrycja, z klasy II Michalina, z III Krzysztof.
Następnie uczniowie prezentowali czytanie na czas. Najszybsi okazali się
z klasy I Marcin, z II Filip, z III Dominik. Gratulujmy wszystkim
wyróżnionym, a resztę uczniów zachęcamy do dalszej pracy.
Joanna Michalska

„Felix, Net i Nika”
Uczniowie klasy szóstej w Lechlinie po przeczytaniu powieści „Felix, Net
i Nika” o przyjaźni, zwariowanych wynalazkach, sztucznej inteligencji,
skarbach, duchach, robotach, latającym talerzu i... nastoletnich uczuciach,
utrwalili nabyte treści lektury w formie lapbooka, czyli w formie teczki
interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na
kolanach (stąd właśnie nazwa). Uczniowie wykonali pomysłowe lapbooki,
przyklejając książeczki, kieszenie, harmonijki, wachlarze, ilustracje i notatki,
pozwalające na uporządkowanie informacji.

Mistrz pięknego czytania
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w lechlińskiej szkole odbył się konkurs „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”. Uczestniczyli
w nim najlepiej czytający reprezentanci klas I-III, wytypowani w eliminacjach klasowych. Konkurs przebiegał w dwóch etapach.
Pierwszy etap sprawdzał umiejętność czytania bez
przygotowania. Uczniowie klasy I prezentowali
fragment „Pierwszaki z kosmosu” Rafała Witka,
uczniowie klasy II „Cukierku, ty łobuzie!” Waldemara
Cichonia, natomiast uczniowie klasy III „Drzewo do
samego nieba” Marii Terlikowskiej. W drugiej części
uczestnicy prezentowali wiersze Jana Brzechwy.
Klasa I czytała „Skarżypytę”, klasa II „Żuk”, a klasa III
„Na straganie”. Komisja w składzie: p. Joanna Tomczak
opiekun biblioteki i p. Jagoda Nowak nauczyciel języka
polskiego, wyłoniła laureatów. Tytuł Mistrza Pięknego
Czytania w roku szkolnym 2020/2021 zdobyli:
Amelia Sygnecka – klasa I
Julia Majchrzak – klasa II
Gabriela Gracz – klasa III
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy
godnego reprezentowania swoich klas oraz życzymy czerpania wielu przyjemności i wzruszeń płynących z czytania książek.
Joanna Tomczak
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Oświata
„Nasza paczka i niepodległość. O sześciu polskich świętach”
Książka Zofii Staneckiej „Nasza paczka i niepodległość. O sześciu polskich świętach” była bohaterką kolejnego spotkania z książką
i wprowadziła nas w klimat nadchodzących majowych świąt. Dzięki grupie przyjaciół poznaliśmy genezę i znaczenie polskich świąt
narodowych: 1 maja, 2 maja i 3 maja. Informacje historyczne podane w sposób bardzo przystępny, a przy tym niepozbawiony poczucia
humoru, uzupełniają znakomite kolorowe ilustracje pozwalające dzieciom identyfikować się z małymi bohaterami opowiadań. Zachęcamy
do lektury, książka dostępna w naszej szkolnej bibliotece.
Joanna Tomczak

Patroni roku 2021
W środę 26 maja rozpoczął się XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów!”.
W naszej lechlińskiej szkole promujemy wartościową literaturę, zatem z chęcią przystąpiliśmy do projektu Fundacji ABCXXI –
Cała Polska czyta dzieciom. Ponadto idea Tygodnia zachęciła nas do poznania sylwetek i dokonań genialnych twórców: Stanisława Lema,
Tadeusza Różewicza, Cypriana Kamila Norwida i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którzy zostali literackimi patronami 2021 r. Ci wybitni
Polacy stali się tematem plakatów wykonanych przez uczniów klasy szóstej. Po skończonych zajęciach wiemy już, że Krzysztof Kamil
Baczyński został uhonorowany przez Sejm „w uznaniu zasług dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury”. Stanisław
Lem uznany został za „najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction
na świecie”. Norwid jest uhonorowany jako wybitny poeta, dramatopisarz, prozaik i myśliciel, a także artysta sztuk pięknych. Tadeusz
Różewicz został natomiast uhonorowany jako wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, głęboko związany z losem pokolenia
wojennego, baczny obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego.
Joanna Tomczak

Piknik w plenerze
Korzystając z pięknej majowej pogody, urządziliśmy piknik w plenerze. Świetna zabawa i smaczne
przekąski towarzyszyły Przedszkolakom podczas
wiosennego obcowania z przyrodą. To był piękny
czas.
Agata Zielińska

Przerwy na czytanie
Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek - program
promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie
roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz
zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania
książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegorocznym
hasłem Tygodnia Bibliotek 2021 jest „Znajdziesz mnie w
bibliotece”. Nas jednak można było znaleźć poza biblioteką,
gdyż zorganizowaliśmy „przerwy na czytanie” w pięknych
okolicznościach natury.
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Joanna Tomczak

Skoki - Moja Mała
Ojczyzna
Naszą małą ukochaną Ojczyzną są Skoki.
Uczniowie w Pawłowie Skockim w ramach
zajęć dydaktycznych poznali legendę o Skokach
rozszyfrowując elementy znajdujące się w herbie.
Następnie przygotowali pięknie wyklejane herby
naszego miasteczka. Zwieńczeniem zajęć była praca
z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Uczniowie
odszukali na mapie Skoki i przespacerowali się
wirtualnie po naszej malowniczej krainie. Dzięki
zajęciom uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę
o mieście i regionie i przez pryzmat historii dostrzec wartości i piękno w otaczającej nas rzeczywistości.
Weronika Grab-Bejma

Spotkanie z książką
Tym razem na zajęciach bibliotecznych, nawiązując do dnia Ziemi, rozmawialiśmy o tym, dlaczego jest tyle śmieci? Pomogła nam
w tym książka Zofii Staneckiej „Basia i śmieci”, w której mała bohaterka mierzy się z wielkim problemem zaśmiecenia środowiska.
Dziewczynka odkrywa, że świat wokół niej nie jest tak różowy i wszyscy mamy sporo za uszami. Używamy foliowych torebek, plastikowych opakowań, słomek i bardzo śmiecimy. Basia otworzyła temat do naszej dyskusji czym jest ekologia, jak ludzie zanieczyszczają
środowisko, jak nasze działania wpływają na przyrodę i co możemy zrobić, żeby zmienić nasze nawyki. Po podsumowaniu tych ważnych
treści, dzieci wykonały piękne rysunki ziemi.
Joanna Tomczak

Mali patrioci
z przedszkola
w Łosińcu
i Rejowcu
,,- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą Ojczyzną.”
Mali patrioci z przedszkola
w Łosińcu i Rejowcu również
obchodzili Majowe Święta Narodowe.
Kinga Karczewska
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Święta Narodowe
Początek maja to czas, kiedy obchodzimy trzy Święta
Narodowe. Uczniowie w Pawłowie Skockim również
pamiętają o tych ważnych datach. Z tej okazji przypomnieli
sobie z jakimi ważnymi wydarzeniami historycznymi wiążą się
takie daty jak 1, 2, 3 maja. Uświadomili sobie, że obchodzenie
Świąt Narodowych jest istotnym elementem życia społecznego i narodowego. Wspólnie przygotowali symbole
naro-dowe tym samym podtrzymując tradycję i pamięć
historyczną.
Nauczyciele w Pawłowie Skockim

Wycieczka rowerowa
12 maja, w piękny i słoneczny dzień, wybraliśmy się
na zajęciach wychowania fizycznego na wycieczkę
rowerową. Piękne, pobliskie tereny naszej gminy
przyjęły nas wspaniałym widokiem i zapachem
wiosennego lasu. Rowerowy czas był też okazją do
spotkania, rozmów i spędzenia ze sobą czasu.
Joanna Tomczak

„Yeti, w którego nikt nie
wierzył”
Podczas kolejnego spotkania z książką czytaliśmy książkę Asi Olejarczyk „Yeti, w którego nikt nie wierzył”. Poznaliśmy historię
chłopca, który wbrew kolegom i racjonalnym dorosłym wierzy w tajemniczego stwora z Himalajów i zaprzyjaźnia się z nim, odkrywając
jego talenty. Opowiedziana historia mówi o wierze w siebie, o tym ile znaczy to, że ktoś w nas wierzy. Jak cenne są życzliwość, zrozumienie, poświęcenie uwagi, akceptacja i wsparcie. Brak akceptacji, bezpieczeństwa, krytyka i uwagi potrafią bardzo skrzywdzić i niszczyć nas
ludzi, a także potężnego yeti. Zachęcamy do lektury tej pięknej i wzruszającej opowieści o tym, jak niemożliwe staje się możliwe, książka
dostępna w naszej szkolnej bibliotece.
Joanna Tomczak

Z wizytą w bibliotece
Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka i w tygodniu, w którym celebrujemy XX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem:
„Lubimy czytać polskich autorów!” uczniowie klas 1-3 odwiedzili Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach.
Dzieci podczas wizyty miały okazje recytować i czytać wiersze Jana
Brzechwy, wzięły udział w grze terenowej, by odszukać ukryty skarb,
a następnie obejrzały filmy. W BiblioMuzie na klasę 3 czekała „Akademia Pana Kleksa”, a na klasy 1-2 „SamSam” i porcja popcornu. Dziękujemy Pani Dyrektor Elżbiecie Skrzypczak i pracownikom biblioteki za
przemiłe, pełne atrakcji i wartościowe spotkanie.
Joanna Tomczak

16

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKOKACH
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Lekcje historii i zajęcia z wychowawcą, w tygodniu poprzedzającym
tę rocznicę, skupiały się wokół tematyki Konstytucji 3 Maja. Uczniowie
przypomnieli sobie okoliczności jej uchwalenia, głównych twórców pierwszej
konstytucji, historię obchodów w różnych okresach dziejowych naszego narodu
- w czasach niewoli, wojen, PRL-u. Dowiedzieli się dlaczego rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 maja jest świętem państwowym.
Starsi uczniowie z klas VIII a i VIII b korzystali z atrakcyjnych materiałów
udostępnionych z Zamku Królewskiego w Warszawie (film Konstytucja 3 maja.
Historia prosto z Zamku, akt prawny Konstytucji 3 maja, sekrety obrazu Jana
Matejki). Klasa 4b wykonała tematyczne plakaty, klasy VI c i VI d przygotowały
krzyżówki utrwalające pojęcia, postacie związane z tym ważnym wydarzeniem.
Wioleta Grzegorzewska

Dzień Ziemi
22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Święto to przypomina o konieczności dbania o środowisko. Corocznie z okazji
Dnia Ziemi organizowane są różnorodne akcje i przedsięwzięcia proekologiczne. W tym roku uczniowie klasy 2c i 3c uczestniczyli
w projekcie pt. „Dzień Ziemi. Dziecko Przyjacielem Natury” zainicjowanym przez wychowawczynie tych klas.
W ramach projektu dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć zdalnych prowadzonych przez pomysłodawczynie, mających na celu propagowanie postaw proekologicznych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej. Uczestnicy projektu uświadomili sobie, że każdy z nas
ma ogromny wpływ na środowisko, a wdrażanie w życie postaw proekologicznych należy zacząć od siebie, dając jednocześnie wzór do
naśladowania.
Uczniowie między innymi przygotowali hasła, rymowanki i wierszyki. Zaśpiewali piosenkę o planecie, zaprojektowali wynalazki, a także
wzięli udział w wirtualnym pokazie mody ekologicznej. Podczas realizacji projektu dzieci udowodniły, że nie jest im obojętna ochrona
naszej planety. Wykazały się ogromnym zaangażowaniem w podjęte działania. Zwieńczeniem projektu jest relacja multimedialna.
Estera Kruszka i Paulina Marszewska

Idziemy po zdrowie
W czasie pandemii trudno było efektywnie zadbać
o odpowiednią dawkę aktywności fizycznej. Siedzący
tryb życia, obostrzenia, które uniemożliwiały zwykłe funkcjonowanie sprawiały, że brakowało sił i
motywacji do ćwiczeń. Przyjemne, niekonkurencyjne
zajęcia fizyczne, mogły pomóc rozwijać pewność siebie,
umiejętności i czerpać radość z życia. W taki właśnie
sposób kilka dziewcząt z klasy VI e, pod czujnym
okiem wychowawczyni postanowiło zadbać o dobre
samopoczucie i kondycję fizyczną. Wyposażone w kijki
wyruszyłyśmy na 2-godzinny spacer. Podczas wspólnego
spaceru wymieniłyśmy się swoimi przeżyciami,
doświadczeniami i odczuciami podczas trwania nauki
zdalnej. Towarzyszył nam uśmiech i radość, które
wynikały z tego, że mogłyśmy wspólnie spędzić czas.
Planujemy w najbliższym czasie to powtórzyć.
Alicja Kramer
17

Oświata
KMO „Archimedes” - jeden z najaktywniejszych Klubów
Młodego Odkrywcy w Wielkopolsce!
W dniach 02.04.2021 r. - 24.05.2021 r. odbył się konkurs pod tytułem „Najaktywniejszy Klub Młodych Odkrywców w
Wielkopolsce”. Organizatorem konkursu było Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu –
Partner Regionalny Programu Klub Młodego Odkrywcy i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Prace konkursowe - krótkie filmiki ukazujące całokształt działalności klubów oceniane były przez jury pod kątem tego, na ile działania klubu stanowią inspirację dla innych, dowodzą wykorzystania metod badawczych w realizowanych działaniach, wpływają na
lokalną społeczność i propagują nauczanie STEAM w szkołach. KMO „Archimedes” założony w 2011 r. w Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków, a obecnie działający w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach zajął II miejsce. To dla nas ogromny
zaszczyt i wielka radość! Cieszymy się, że doceniono naszą wieloletnią pracę, m.in. działania na rzecz lokalnego środowiska oraz udział
w wielu projektach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Małgorzata Dudek

Las wiosną
Klasa 3 c w ramach edukacji przyrodniczej wybrała się na wycieczkę do lasu, aby uczestniczyć
w obrączkowaniu piskląt, które przyszły na świat
tej wiosny. Swoją pasją i zamiłowaniem do ptaków
podzielił się z uczniami Pan Hubert Czarnecki, który
odkrył przed dziećmi tajemnicę budek lęgowych.
Dzieci były zafascynowane kilkudniowymi pisklętami
i chętnie asystowały podczas ich obrączkowania.
Estera Kruszka

Międzynarodowy Dzień Ziemi
Międzynarodowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto obchodzone
od 1970 roku. W tym dniu zazwyczaj odbywa się wiele akcji ekologicznych i happeningów, mających na celu promowanie działań przyjaznych środowisku. Pandemia,
nauczanie zdalne i pogoda na pewno nie przeszkodziły uczniom z klasy 1 d na
uczczenie w najlepszy sposób tego dnia. Na lekcjach pierwszaki uczyły się jak dbać
o Ziemię, jak szanować jej piękno i zasoby oraz jak segregować odpady. Uczniowie
zwiększyli swoją świadomość ekologiczną udając się z rodzicami, opiekunami lub
rodzeństwem na sprzątanie okolicy swoich domów, nad jezioro, rzekę oraz w miejsca
spacerów. Uzupełnieniem ich wiedzy o recyklingu było wykonanie „czegoś nowego ze
zużytego”. Powstały wspaniałe pojazdy, roboty, zwierzątka i inne cuda wg własnego
projektu.
Aldona Lubiatowska
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Pamiętaliśmy o 230. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
To niezwykłe święto rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie,
a drugiej na świecie Konstytucji w naszej szkole zawsze było poprzedzane
uroczystymi apelami, występami, upamiętniane pracami plastycznymi
i pogadankami. W tym roku niestety nie mogły odbyć się uroczystości na
scenie, ale nie zabrakło innych form świętowania 230. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Tydzień poprzedzający majowe święta stał się dla 8
klas tygodniem projektowym pt. W tle z Konstytucją. W ramach lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie i godziny wychowawczej uczniowie nie tylko
poznawali rys historyczny powstania tejże Ustawy Zasadniczej, której powstaniu patronował sam król Stanisław August Poniatowski, ale pochylali się
także nad treścią współczesnej Konstytucji.
Nie zabrakło pięknych prac na temat: Dlaczego warto znać Konstytucję.
W przygotowanych prezentacjach uczniowie przedstawiali zarówno tę Konstytucję z 3 maja i jej rewolucyjne zmiany, jak i współczesną tą uchwaloną
2 kwietnia 1997 r. zwracając szczególnie uwagę na działy, które bezpośrednio
ich dotyczą. Debatą na temat treści tej najważniejszej ustawy towarzyszyły wyzwania w postaci zdjęć Z konstytucją w roli głównej.
Nie zbrakło także uczniów, którzy poprzez formę plastyczną uczcili to zacne święto i okrągłą 230. rocznicę.
Barbara i Andrzej Surdykowie

Piknikowy Dzień Dziecka
W tym roku święto dzieci obchodziliśmy inaczej niż zwykle, bo w mniejszych grupach. Zespoły klasowe organizowały pikniki,
wyjścia plenerowe, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe i zabawy na dmuchańcach. Radości było co niemiara, ponieważ wspólnym harcom, pieczeniu kiełbasek, grom zespołowym, rozmowom bez końca i śmiechom - sprzyjała pogoda i chęć bycia razem.
Wszystkim aktywne formy rekreacji bardzo przypadły do gustu, tym bardziej, że o sposobie ich spędzania zadecydowali uczniowie wraz
z wychowawcami. Rada Rodziców przekazała na ten cel środki finansowe, które wystarczyły na zapewnienie słodkiego poczęstunku,
napojów, lodów itp.
Nam, dorosłym przypomniały się czasy, kiedy spotkania w otoczeniu przyrody były codziennością, a telefon komórkowy nie zastępował
bezpośrednich relacji koleżeńskich. Cieszy zatem fakt, że nasi uczniowie również docenili radość ze wspólnej zabawy i bycia razem.
R. Stróżewska

Podwójny sukces
Czas pandemii ogranicza działalność placówek
oświatowych. Większość konkursów, olimpiad,
jeśli nie została odwołana, to odbywa się zdalnie.
Konkurs z języka polskiego i literatury „Złota Żaba”
odbył się w siedzibie Fundacji Edukacji Społecznej
EKOS w Swarzędzu.
Nasi uczniowie Amelia Glapa i Krzysztof Stefan
otrzymali wyróżnienie za wysokie wyniki w tym konkursie.
Oficjalnego rozdania nagród nie było. Dyplomy i książki
przesłane pocztą wręczył dyrektor szkoły Wiesław
Berendt.
W tegorocznym konkursie uczestniczyło 1 829 uczniów
z województw: lubuskiego i wielkopolskiego. Amelii
i Krzysztofowi życzymy sukcesów i zachęcamy do dalszego
rozwoju swoich zainteresowań językiem i literaturą polską.
Na ręce Pana Dyrektora złożono podziękowania paniom:
Wiolecie Grzegorzewskiej i Danucie Kobus-Boguni za przygotowanie młodzieży.
Koordynator konkursu - Danuta Kobus-Bogunia
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Rejonowy etap XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o Wielkopolsce
Wojewódzki konkurs Wiedzy o Wielkopolsce składa się z 4 etapów. Zdobycie odpowiedniej ilości punktów, określonych w regulaminie
to przepustka do następnego etapu. Przy każdym etapie uczniowie muszą zapoznać się z nowymi dodatkowymi treściami. Na etapie
rejonowym, którym naszą szkołę reprezentowali: Zuzanna Jeske, Laura Fertsch, Radosław Serba, Alicja Burzyńska, Igor Laskowski,
Mateusz Milbrandt, Kaja Sękowska, Katarzyna Stefańska, Julia Fredrych, Szymon Kmieć, Natasza Widzińska, Marcin Andrzejewski,
Amelia Jeske, Wanda Surdyk, Olga Kujawa , Szymon Serba i Krzysztof Stefan, przygotowywani przez panie Renatę Hamulczyk, Barbarę
Surdyk, Małgorzatę Zrobczyńską i pana Andrzeja Surdyka uczniowie musieli się zmierzyć między innymi ze stylami architektonicznymi,
zabytkami i obrzędami w Wielkopolsce.
Poznawali też ważne postacie historyczne mające związek z Wielkopolską. Nie zabrakło także treści związanych z powstaniem
wielkopolskim. Ten trudny etap konkursu jednak udało się pokonać pomimo wielkiego stresu towarzyszącemu pisaniu zdalnie, ale przy
włączonych kamerach; Laurze, Zuzi i Radkowi reprezentujących kl. 3, Mateuszowi z kl. 4 Julce i Szymonowi z kl. 6, w komplecie Amelce,
Marcinowi i Wandzie z kl. 7 i na poziomie kl. 8 Oldze i Krzysztofowi. Wszystkim uczniom bardzo gratulujemy i dziękujemy za ich ogromną
pracę jaką włożyli w przygotowania do konkursu, a zwycięzcom tego etapu życzymy sukcesów na szczeblu wojewódzkim.
Barbara Surdyk

Śladami religii…
To miał być zwykły, szybki spacer klasowy z kliknięciem kilku zdjęć w miejscach związanych ze śladami różnych wyznań. Okazało
się jednak, że była to prawdziwa podróż w przeszłość.

2 czerwca, w piękny, słoneczny dzień nasza klasa – VIe Szkoły Podstawowej w Skokach z wychowawcą p. Alicją Kramer oraz młodzież
ze Świetlicy Środowiskowej w Skokach z wychowawcą p. Pauliną Kmieć wybrała się na pieszą wycieczkę ulicami naszego miasta.
W ramach projektu z historii mieliśmy znaleźć dowody na to, że tereny Skoków zamieszkiwali przedstawiciele innych narodowości
i religii. Naszym przewodnikiem, z którego czerpaliśmy wiedzę, była publikacja wydana przez Urząd Miasta i Gminy Skoki pod redakcją p.
Iwony Migasiewicz oraz strona internetowa parafii w Skokach.
Nasza wyprawa pokazała, że potrafimy się zintegrować, odnosić z szacunkiem do innych wyznań i miejsc kultu religijnego oraz pozwoliła
poznać nie wszystkim znane zakątki naszego pięknego miasteczka. Zwieńczeniem naszej wycieczki jest prezentacja multimedialna z
pięknymi zdjęciami, które będą wspaniałą pamiątką.
Uczeń Szymon Kmieć
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Trzecie miejsce w województwie!
Za nami już XX edycja konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Finał wojewódzki odbył się 20 kwietnia 2021 r. Głównym
założeniem konkursu jest poszerzanie wiedzy przyrodniczej, ekologicznej, wiedzy o walorach krajobrazowych, wartościach
historycznych i kulturowych parków krajobrazowych. W tegorocznej edycji w finale wzięło udział 9 szkół. Nasza drużyna w składzie:
Marianna Lahuta, Marcin Andrzejewski i Ziemowit Przywarty reprezentująca Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka” zajęła trzecie
miejsce! To ogromny sukces z uwagi na wysoki poziom konkursu i ogrom materiału do nauki. Uczniowie włożyli w przygotowania
dużo pracy. Na zajęciach koła geograficznego poszerzali i utrwalali wiedzę przyrodniczą, między innymi o parkach krajobrazowych
województwa wielkopolskiego oraz uczyli się rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych w Polsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Małgorzata Dudek

Dla dzieci z okazji ich święta
Uczniowie klasy 8b, korzystając z gościnności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego przybyli 31 maja na strzelnicę mieszczącą się
przy ul. Parkowej, gdzie przestrzegając wszelkich zasad bezpieczeństwa, mieli możliwość wykonania kilku strzałów z wiatrówki
na 10 m. Rywalizacja była zacięta, niektórzy po raz pierwszy w życiu trzymali w ręku broń. Ostatecznie pierwsze miejsce uzyskała
Wiktoria Łęc, drugie Gabriela Kiszka, trzecie Mateusz Kaczmarek, a najcelniejszy strzał oddał Krzysztof Stefan.
Ale to nie koniec atrakcji, ponieważ kolejną było spotkanie ze strażakami OSP w Skokach, którzy przybyli na boisko sportowe strażackim
wozem bojowym, by zaprezentować sprzęt, opowiedzieć o pasjonującej pracy; być może któryś z uczestników postanowi w przyszłości
zasilić ich szeregi.
Wioleta Grzegorzewska
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Z potrzeby serca
17 kwietnia na Miejskim Targowisku w Skokach, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyła się kolejna edycja akcji „Pola Nadziei”.
Wolontariusze kwestowali na rzecz Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu. Udało się zebrać 2 391,75 zł. Dla darczyńców
uczniowie klas IVa, IVc i VIa przygotowali piękne zakładki do książek. Szczególne podziękowania należą się Radzie Rodziców, uczniom oraz
nauczycielom za wsparcie i poświęcenie wolnego czasu, aby nieść pomoc potrzebującym.
Renata Hamulczyk

Nagroda za obywatelską postawę
2 czerwca w Szkole Podstawowej
w Skokach Komendant Komisariatu Policji
w Skokach aspirant sztabowy Kamila Kamińska oraz młodszy aspirant Radosław
Kujawa w obecności dyrektora Roberta
Dorawy przekazali podziękowania i upominki Wojciechowi Baszczyńskiemu z klasy
VI E oraz Jakubowi Kietrysowi z klasy VII B
za obywatelską postawę.
Dwaj uczniowie skockiej podstawówki
17 maja przynieśli do Komisariatu Policji
w Skokach znaleziony portfel wraz z pieniędzmi w kwocie 170 złotych. Zgubę pokazano właścicielowi.
młodszy aspirant Radosław Kujawa
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Sport
Brydżyści stęsknieni za spotkaniami
Pandemia w oczywisty sposób ograniczyła międzyludzkie kontakty, także
te sportowe. Swoje cykliczne spotkania
szkoleniowe i turnieje zawiesili członkowie szkółki brydżowej Klubu Trefelek
60+, którzy co tydzień spotykali się od
kilku już lat. Pieczę nad klubem, szkoleniami i turniejami sprawuje Grzegorz
Samol, doświadczony brydżysta.
Prowadzi on też szkółkę brydżową dla
dzieci i młodzieży.
Warto przypomnieć też, że brydżowa
drużyna Wełny Skoki, do czasu
wybuchu pandemii koronawirusa,
grała w III lidze brydżowej, a teraz,
po reorganizacji rozgrywek, walczy
o punkty w ramach Poznańskiej Ligi
Okręgowej. Aktualnie trwa 4. edycja
Stay Home Ligi Brydżowej. Nasz skocki
klub reprezentują: Wiesław Sierzchuła
(kapitan), Jarosław Modlibowski,
Michał Futro, Zbigniew Roth, Tomasz
Mielcarek i Franciszek Szklennik.
Wszystkie dotychczasowe mecze
rozgrywane były online.
Nie odbywają się jeszcze tradycyjne
cotygodniowe turnieje, które
rozgrywane były naprzemiennie
w: Skokach, Rogoźnie, Obornikach oraz w Murowanej Goślinie. Wszystko jednak wskazuje na to, że już w poniedziałek 7 czerwca
rozegrany zostanie pierwszy turniej „na żywo” w Boduszewie (gm. Murowana Goślina)
Od dwóch tygodni Trefelki 60+ spotykają się w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Skoki na wtorkowych miniturniejach, przy
zachowaniu wszelkich obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Jest to grupa otwarta i chętnie powitamy adeptów sztuki
brydżowej. Spotkania odbywają się we wtorki od godz. 17:00.
We wtorki i środy odbywają się też zajęcia dla dzieci od godz. 14:00, w świetlicy szkoły.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie te działania są wspierane przez samorząd Gminy Skoki. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
sprawował patronat nad rozgrywanym corocznie Odnowa Cup, który niestety nie odbył się w ubiegłym roku w tradycyjnej formie,
a zastąpiony został trybem online.
Warto dodać, że w spotkaniach seniorskich biorą także udział osoby, którym do tego wieku bardzo daleko. Paulina Kawczyńska i Inez
Sikora, członkinie Trefelka Skoki, chętnie pojawiają się na spotkaniach i już niekiedy potrafią sprawić sportowy ból głowy wytrawnym
graczom. Obie dziewczyny uczestniczyły niedawno w Gdańsku w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
Inez Sikora: - Był to nasz pierwszy poważny turniej brydżowy. Atmosfera była miła, spokojna i przyjazna. Ludzie, których tam spotkałam, okazali
się sympatyczni i otwarci. Czułam podekscytowanie i radość, że mogłam uczestniczyć w takim wydarzeniu. Oczywiście, na początku doświadczyłam
stresu, ale z każdym kolejnym rozdaniem było coraz lepiej. Nie zakwalifikowałyśmy się do dalszej części turnieju, ale obie jesteśmy zadowolone
z gry i wyniku. Było to dla mnie nowe, potrzebne doświadczenie oraz sprawdzian umiejętności.
Paulina Kawczyńska: - Turniej był dla mnie okazją do sprawdzenia swoich możliwości, ale również przygodą. I chociaż nie awansowałyśmy do
finału centralnego, to bardzo się cieszę, że mogłyśmy wziąć udział w eliminacjach i reprezentować sekcję Trefelek Skoki. Miałyśmy okazję poznać
graczy w naszym wieku, którzy świetnie pokazują, że brydż sportowy to gra nie tylko dla bardzo już dorosłych. Wierzę w to, że to nie ostatni nasz
turniej.
Franciszek Szklennik
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NIEZWYCIĘŻONA – turystyczno-przyrodnicza atrakcja
Podążając od ul. Włókna w Potrzanowie, tak zwaną „drogą po płytach” w kierunku Sławy Wielkopolskiej natkniemy się po lewej
stronie na turystyczny znak drogowy, który wskazuje nam kierunek 280 m do gruszy pospolitej o nazwie „Niezwyciężona”.
Warto posłuchać drogowskazu i skręcić w leśną drogę, która poprowadzi nas nad malowniczo położone wśród lasów, niewielkie jez.
Brzeźno. Nad jeziorem nie znajdziesz plaży, jedynie pomosty wędkarskie, ciszę i spokój.
Pomnikowe drzewo znajduje się, patrząc na jezioro, po lewej stronie, jakieś 50 m od brzegu (52.641709, 17.132230), prowadzi do niego
ścieżka, gruszę widać z drogi.
Na chwilę obecną w Polsce Ustawa o ochronie
przyrody wyróżnia następujące formy ochrony
przyrody:
• parki narodowe,
• rezerwaty przyrody,
• parki krajobrazowe,
• obszary chronionego
		 krajobrazu,
• obszary Natura 2000,
• pomniki przyrody,
• stanowiska dokumentacyjne,
• użytki ekologiczne,
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Nasza grusza jest prawnie najmłodszym pomnikiem
przyrody na terenie gminy Skoki, gdyż za takowy została
uznana 29 października 2020 roku, Uchwałą Rady
Miejskiej Gminy Skoki. Drzewo ustanowiono w tym dniu pomnikiem przyrody, nadając
mu nazwę „Niezwyciężona”.
„Niezwyciężona” to Grusza pospolita o obwodzie 379 cm i wysokości 19 m, rośnie
na działce o numerze ewidencyjnym 9028/5, obręb geodezyjny Potrzanowo, oddział
28, Leśnictwo Brzeźno, Nadleśnictwo Łopuchówko i jest najokazalszą Gruszą pospolitą, jaka rośnie na terenie Lasów Państwowych. Jej wymiar znacznie przekracza
orientacyjny wymiar progowy, proponowany jako kryterium kwalifikacji na pomnik
przyrody.
Objęcie drzewa ochroną oraz jego oznakowanie miało na celu pokazanie
społeczeństwu dużej wartość przyrodniczej i krajobrazowej chronionego obiektu.
A więc warto wsiąść na rower lub przejść się pieszo by podziwiać wspaniałe drzewo.
Karolina Stefaniak
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Rowerem na Dzień Dziecka

29 maja był dniem 14. Rajdu Rowerowego na Dzień Dziecka
zorganizowanego przez burmistrza Tadeusza Kłosa.
Na liście startowej znalazło się równo 200 osób, w tym blisko
100 dzieci. Obawy o frekwencję organizatorów były spore, prognozy pogody nie zachęcały do wyjścia z domu, miało padać. Jak
się okazało strach był niepotrzebny, na starcie stawiło się ok. 150
rowerzystów małych i dużych. W nagrodę otworzyło się dla nas
tzw. okno pogodowe, parę kropli spadło przy starcie i pod sam
koniec imprezy.
Po raz trzeci z rzędu postanowiliśmy zorganizować rowerowy
Dzień Dziecka wspólnie ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym TĘCZA, z metą przy szkole w Lechlinie. Dobrze już znana większości
trasa wokół jez. Budziszewskiego bardzo się sprawdza, 13 km pokonane zostało w półtorej godziny. Tradycyjna dłuższa przerwa
odbyła się na moście kończącym jez. Budziszewskie, gdzie wzorem lat ubiegłych kto chciał to mógł pozować do rodzinno-przyjacielskiego zdjęcia.
Na mecie przy szkole czekał dmuchany zamek, panie animatorki gier i zabaw grupy animacyjnej BiT oraz drożdżówki i lody.
Jak się przekonaliśmy dla dzieci NIGDY nie jest za zimno na lody.
Jak mówili na mecie rodzice to właśnie te LODY były ogromną
motywacją dla maluchów, które samodzielnie jechały na swoich
małych rowerkach.
Imprezę zakończyło losowanie nagród, wszystkie dzieci otrzymały upominki, warunkiem było wcześniejsze zgłoszenie udziału
przez dorosłych opiekunów.
Serdecznie dziękujemy pani komendant Policji w Skokach asp.

sztab. Kamili Kamińskiej za osobiste zabezpieczenie startu naszej
imprezy. Podziękowania należą się także wszystkim osobom, które pomagały zabezpieczyć trasę rajdu.
Ogromne podziękowania składamy na ręce Dyrektora Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA w Jabłkowie pani Sławce Kędziorze oraz Joannie Tomczak i Piotrowi Wiśniewskiemu, a także
wszystkim pozostałym pracownikom za pomoc organizacyjną.
Słodki poczęstunek (lody i drożdżówki) został sfinansowany
przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka. Dmuchamy zamek dla dzieci postawił bezpłatnie pan Szymon Słabiak, natomiast panie animatorki zostały sfinansowane wspólnie przez sołectwa Łosiniec i Lechlin.
O tym, ile radości sprawiła dzieciom, ich rodzinom i opiekunom
sprawiła ta impreza niech świadczą zdjęcia wykonane tradycyjnie
już przez Tomasza Szwajkowskiego.
Już dziś zapraszamy na kolejny rajd ze Stowarzyszeniem Edukacyjnym TĘCZA, 3 lipca w Rejowcu pod nazwą 2. Tęczowy Rodzinny Rajd Rowerowy – 30 km po Puszczy Zielonce.
Galeria zdjęć z rajdu na stronie www.gmina-skoki.pl, autor Tomasz Szwajkowski
Karolina Stefaniak
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Z ŻYCIA KOŁA PZW NR 120 W SKOKACH
Sprzątanie jezior
Wędkarze z koła PZW 120 30 kwietnia w godzinach
popołudniowych sprzątali śmieci nad jeziorami, na których
organizowane są zawody i których Koło jest opiekunem, czyli
nad brzegami jeziora Borowego, Dzwonowskiego i na odcinku
brzegu jeziora Budziszewskiego.
Ze względu na obowiązujące restrykcje sanitarne w czynie
wzięło udział 8 wędkarzy, którzy łącznie zebrali „jedynie” ok.
20 worków śmieci, co świadczy o tym, że w porównaniu z latami
ubiegłymi śmieci było mniej.
Akcja była przeprowadzona we współpracy Nadleśnictwa
Durowo, leśnictwa Owcze Głowy oraz Urzędu Miasta i gminy
Skoki.
Mariusz Kielma

Spławikowe zawody
Mistrz Koła - 1 tura.
16 maja członkowie naszego koła PZW spotkali się nad
jeziorem Budziszewskim, aby rywalizować w 1 turze spławikowych Mistrzostw koła. Na zbiórce o godzinie 7:00 stawiło
się 18 wędkarzy. Po omówieniu regulaminu zawodów i losowaniu wszyscy udali się na stanowiska, które były podzielone
na dwa sektory po 9 w każdym.

Zawody spiningowe z łodzi
Po otrzymaniu zielonego światła na rozgrywanie zawodów
wędkarskich członkowie naszego koła PZW 120 Skoki spotkali
się w 9 maja nad jeziorem Dzwonowskim aby rywalizować
w zawodach spinningowych z łodzi.
Po czterogodzinnym łowieniu w dość sprzyjających warunkach
pogodowych okazało się, że pierwsze miejsca w swoich sektorach
odpowiednio zajęli:
„Sektor A” 1 Jacek Dudek z wynikiem 4,16 kg, 2. miejsce
Mariusz Kielma z wynikiem 3,26 kg, 3. miejsce Hubert
Radziński z wynikiem 2,84 kg.
W sektorze „B” 1. miejsce zajął Piotr Babrakowski z wynikiem 3,60 kg, 2. miejsce wywalczył Romuald Dudek z wynikiem
2,56 kg, 3. miejsce zdobył Marek Kubicki z wynikiem 2,48 kg.

Na zbiórce, na przystani na polanie o godzinie 6:00 stawiło
się 16 zawodników, po szybkim omówieniu regulaminu połowu
przez kapitana sportowego i rozdaniu kart startowych wszyscy
wypłynęli na wodę. Pogoda tego dnia dopisywała i rybki także.
Po 5 godzinach łowienia okazało się, że tylko 6 wędkarzy
spłynęło o przysłowiowym kiju, nie mając adnotacji w karcie
o wymiarowej rybie. Po podliczeniu wyników okazało się, że
zwycięzcą został Łukasz Styra, który uzbierał 2 250 pkt 2. miejsce
wywalczył Marian Konrad – 1 720 pkt, a 3. miejsce zajął Piotr
Konrad – 1 700 pkt.
Mariusz Kielma

Wspomnieć należy, że z tymi wynikami sektorowymi wszyscy
przechodzą do 2. tury zawodów, gdzie będą zsumowane punkty
z dwóch tur, i wtedy okaże się kto będzie Mistrzem koła 2021.
Chcąc podnieść emocje zawodów, każdy walczył w konkursie na
najlepszy wynik wagowy łącznie z dwóch sektorów. I tu okazało
się, że 1. miejsce zajął Jacek Dudek, 2. miejsce zajął Piotr
Babrakowski, 3. miejsce zajął Mariusz Kielma. Po zakończeniu
zmagań każdy mógł się posilić smażonymi kiełbaskami, które
serwował niezawodny Karol Neumann.
Mariusz Kielma

Zawody charytatywne
22 maja grupa pasjonatów sportów samochodowych czyli
WRAK RACE ALKO TEAM SKOKI zorganizowała wędkarskie
zawody charytatywne pod nazwą „Wędkujemy dla Łukasza”.
Celem tej imprezy było pozyskanie funduszy potrzebnych na
rehabilitację dla Łukasza Maciejewskiego. I tak o godzinie 7:00 na
zbiórce nad jeziorem Budziszewskim stawiło się 27 zawodników
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chcących wspólnie rywalizować wędkarsko oraz pomóc. Po omówieniu regulaminu zawodów i poczęstunku rozpoczęło się łowienie.
Po zakończeniu zawodów i po ważeniu ryb odbyła się licytacja różnego rodzaju fantów przekazanych przez sponsorów. Mimo niesprzyjającej pogody (burza) nikt z uczestników nie wymiękł i wszyscy w komplecie zostali i chętnie podbijali ceny gadżetów.
Następnie ogłoszono wyniki zawodów i wręczenie pucharów. Zwycięzcą został Henryk Eliński, który złowił 4,24 kg, 2. miejsce wywalczył Hubert Radziński z wagą 3,96 kg, 3. miejsce przypadło Pawłowi Dudkowi z wagą 3,72 kg.
Na zakończenie każdy z uczestników mógł posilić się pyszną grochówką z kotła ugotowaną przez Karola Neumanna, a także kawą
i słodkościami. W ten sposób udało się zebrać 6 770,00 zł, które zostały wpłacone na konto Łukasza w fundacji „słoneczko”.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy oraz sponsorom, oto oni:
WRAK RACE alko Team Skoki, Spółka MAJ, Enea operator sp. z o.o., Auto naprawa Łączyńscy, Firma handlowa MAJKA, Sklep kram
Beata Pytlińska, Usługi leśne Robert Orchowicz, Łukasz Jeżewski, Jurek Rosin, Zuzanna Rosin, Ryszard Fryske, Aleksander Berent, MALBUD Piotr Janka, Sklep TINA Teresa Jankowska, Adam Skrocki, Halina Markiewicz, Sielawa Team Mariusz Kielma, Robert Chelwing,
Marek Wiśniewski Sklep Leszcz, Alojzy Pacholski, Agnieszka i Jacek Dudkowie, Anna i Marcin Kołodziejczukowie, Patryk Sadowski,
Maja Sadowska i Piotra Dudek, Usługi przewoźnicze Franciszek Bober, Irena i Karol Neumanowie, Ros-Bud, Anita i Jarosław Prusowie,
Restauracja Tawerna, Paulina i Hubert Obrachtowie, Sklep u Oli, Aleksandra Kulawiak, Koło PZW 120 Skoki, Dariusz Piechowiak, Teresa
i Dariusz Bałażykowie, Marek Kubicki i Gaw-Dach Łukasz Gaweł
Mariusz Kielma

Otwarcie
sezonu juniorów
23 maja na jeziorze Borowym odbyły
się Zawody Wędkarskie Juniorów
koła PZW 120 Skoki. Na zbiórce o godzinie 8:00 stawiło się 8 uczestników.
Po zakończeniu zawodów i podliczeniu
wyników okazało się, że najlepsza tego
dnia była Julia Dziabas która złowiła 3,08
kg ryb, 2. miejsce zajął Krystian Dudek
1,51 kg, 3. miejsce przypadło Juli Konrad
1,31 kg.
Mariusz Kielma
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Spławikowe zawody Mistrz Koła - 2 tura.
6 czerwca nad jeziorem Budziszewskim odbyła się II TURA zawodów o tytuł Mistrza Koła. Na starcie stanęło 8-juniorów
i 21-seniorów, po zaciętej walce na koniec zawodów odbyło się ważenie. Oto klasyfikacja generalna po dwóch turach:
Kategoria senior:
1. miejsce Jacek Dudek.
2. miejsce Hubert Radziński.
3. miejsce Piotr Babrakowski.

Kategoria junior:
1. miejsce Julka Dziabas.
2. miejsce Julia Konrad.
3. miejsce Krystian Dudek.
Podczas wręczania pucharów została
uhonorowana wędkarka roku 2020 Marta
Zywert.
Statuetkę za największą rybę otrzymała
Julka Dziabas.
Gratulacje dla wszystkich uczestników
i połamania na następnych zawodach.
Hubert Radziński

Skoczanie drużynowymi zwycięzcami
Powiatowego Turnieju o Złotą Wieżę
Robert Tyll, Mateusz Tyll i Aleksandra Tyll oraz Patryk Szymkowiak, tworzący drużynę reprezentującą Miasto i Gminę Skoki,
wygrali organizowany 6 czerwca br. Turniej o Złotą Wieżę w kategorii warcabów. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła reprezentacja
Miasta Wągrowiec, a trzecie miejsce zawodnicy z Gminy
Wągrowiec.
Rozgrywany równolegle Turniej w kategorii szachów
również wygrała reprezentacja Skoków grająca w składzie:
Przemysław Sydow, Weronika Sydow, Leszek Szymański
i Dawid Laube. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Gminy Wapno, na trzecim Gminy Wągrowiec, a na
czwartym Gminy Mieścisko.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Nagrodę dla najmłodszego zawodnika otrzymał równocześnie Dawid Laube, a dla najstarszego zawodnika
Mirosław Piechocki.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowe Zrzeszenie
LZS, Gmina Wapno oraz Powiat Wągrowiecki.
Edmund Lubawy
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Turniej Piłkarski Zespołów ŻAKÓW
W niedzielę 16 maja, na boisku Klubu Sportowego WEŁNA z udziałem 11 drużyn odbył się Turniej Piłkarski Drużyn „Żaków”.
Organizatorem Turnieju był Klub Sportowy „Wełna”, w imieniu którego działał trener skockiej drużyny „Żaków” Andrzej Szczepaniak.

Turniej rozgrywany był na 3 boiskach, a grano w 2 grupach – grupie B – „Lidze Europy”, w której czas każdego spotkania wynosił 12
minut, a udział w niej wzięło 6 drużyn, tj. „Calcio II” Wągrowiec, „Sokół II” Mieścisko, „Liga Piłkarska Akademii Lecha” Kcynia, „Goool II”
Wągrowiec, „Nielba II” Wągrowiec i drużyna gospodarzy - „Wełna” Skoki. W grupie A – „Lidze Mistrzów”, w której mecz trwał 15 minut,
uczestniczyły drużyny reprezentujące: „Calcio I” Wągrowiec, „Sokół I” Mieścisko, „Ligę Piłkarską Akademia Lecha” Rogoźno, „Nielbę I”
Wągrowiec i „Goool I” Wągrowiec.
W trakcie Turniej nie prowadzono punktacji, bo zgodnie z założeniem kierownictwa wszystkich zespołów celem Turniejów, które
kolejno są organizowane przez poszczególne Kluby, jest integracja młodych sportowców oraz nauka gry i sportowego zachowania przy
równoczesnym miłym i kulturalnym, wspólnym przeżywaniu wolnego czasu.
Skoccy „Żacy” są zespołem koedukacyjnym, a z foto zespołu „patrzą na czytelnika”: Mikołaj Szymaś, Maks Modlibowski, Gabryś
Kłosowski, Stasiu Mycka, Kamil Janowski, Antoś Kawczyński, Gracjan Rakocy, Maria Szczepaniak, Bartosz Anders i Maja Modlibowska.
Edmund Lubawy
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„WEŁNA” na biskach V Ligi
Po czterotygodniowej, związanej z pandemią przerwie,
piłkarze powrócili na boiska. Swój pierwszy mecz – 18
kwietnia, zgodnie z terminarzem, „Wełna” rozegrała, występując w charakterze gospodarza, z zawodnikami „Polonii”
Chodzież. Spotkanie zakończyło się remisem z wynikiem 1 : 1.
Bramkę dla Wełny zdobył Jakub Ślósarczyk.
Kolejny mecz, będący 25 spotkaniem rundy wiosennej, 24
kwietnia skoczanie grali na wyjeździe. Tym razem, ich rywalami
byli piłkarze „Pogoni” Łobżenica, którzy okazali się wyjątkowo
„niegościnni” i doprowadzając do wyniku 10 : 2, sprawili nam
bardzo „zimny prysznic”. Honorowe bramki dla „Wełny” w bramce
gospodarzy ulokowali Radosław Modlibowski i Błażej Rajewski.
W tym miejscu, obecnie już z perspektywy czasu możemy
powiedzieć, że mecz ten otworzył serię porażek skockich zawodników. W kolejnym spotkaniu, rozgrywanym 30 kwietnia
, na boisku przy ulicy Parkowej, z „Huraganem” Pobiedziska,
„przyjezdni” również okazali się „lepsi” i opuszczali Skoki z dwoma bramkami zdobytymi, przy zeru „goli” dla gospodarzy.
Teraz też nadszedł czas na zaległe spotkanie- przełożony
z powodu pandemii z 20 marca, mecz 20 kolejki z „Błękitnymi”
Wronki. Rozegrano go 3 maja we Wronkach i zakończył się
wynikiem 4 : 1, przy czym strzelcem honorowej bramki dla
„Wełny” był Jakub Ślósarczyk.
Nadszedł 8 maja, tj. termin meczu wyjazdowego do Śmiłowa.
I ten mecz nie przyniósł niespodzianek, tzn. że skoccy piłkarze
kolejny raz opuszczali boisko z nietęgimi minami. Spotkanie zakończyło się wygraną miejscowego „Orkanu” z wynikiem
1 : 0 i po nim „Wełna” z 33 punktami, po 10 meczach wygranych,
3 zremisowanych oraz 11 przegranych oraz 56 bramkach
zdobytych i 57 straconych lokowała się na 9 miejscu Tabeli.
Wyprzedzali nas „Czarni” Czerniejewo, a 10 miejsce zajmowała
„Lechia” Kostrzyn, Na pierwszym miejscu Tabeli plasował się
„Huragan” Pobiedziska. W tym miejscu, tytułem ciekawostki
możemy podać, że patrząc na liczbę zdobytych bramek „Wełna”
zajmowała 2 miejsce w Tabeli, i pod tym względem wyprzedzała
nas jedynie „Pogoń” Łobżenica, której „lokatę” w dużej mierze
zapewniła przegrana „Wełny” w dniu 24 kwietnia.
Tym sposobem doczekaliśmy się 15 maja, który w piłkarskim
kalendarzu zapisał się wyjazdem zawodników „Wełny” do Gołańczy, gdzie oczekiwali ich piłkarze miejscowego „Zamku”. Mecz
zakończył się remisem z wynikiem 2 : 2 i można powiedzieć,
że przerwał serię porażek „Wełny” - chociaż, o tym będziemy
dopiero móc mówić po kolejnym meczu wyjazdowym z „Leśnikiem” Margonin. W Gołańczy „gole” dla „Wełny” zdobyli Arkadiusz Dereżyński i Szymon Burgiel. Mimo takiego wyniku, rezultaty gry pozostałych rywali spowodowały, że „Wełna” spadła
o 1 pozycję i lokowała się na 10. miejscu Tabeli.
Minęły cztery dni i 19 maja nasi zawodnicy udali się na
przesunięty z powodu pandemii z 27 marca mecz wyjazdowy do
„Sparty” Złotów. Spotkanie zakończyło się wygraną „Wełny”
z wynikiem 0 : 4, a bramki gospodarzom wbili : Arkadiusz Dereżyński – 2 oraz Robert Ludowicz i Błażej Rajewski po 1 . Po tym

spotkaniu „Wełna” awansowała o 1 punkt i zajęła 9 miejsce
w Tabeli. 						
Po kolejnych trzech dniach - 22 maja , znowu na wyjeździe,
skoczanie trafili do dobrze grającej drużyny – „Leśnika” Margonin. Rywalizacja ta zakończyła się wygraną „Leśnika” z wynikiem
3 : 1 i spadkiem „Wełny” na 10 miejsce Tabeli. Tym razem
strzelcem bramki dla skoczan był Błażej Gebler.
Nadszedł 26 maja, wyznaczony na rozegranie przesuniętego
z 10 kwietnia meczu 23 kolejki ze „Spartą” Oborniki. Spotkanie
to rozegrane na wyjeździe ponownie pokazało, że nasi piłkarze
„nie mogą pozbierać się po pandemii” i zakończyło się bez niespodzianek, tj. wygraną gospodarzy z wynikiem 3 : 1. Honorową
bramkę dla „Wełny” zdobył Arkadiusz Dereżyński.
Po 3 dniach - w sobotę, 29 maja rozegrano kolejny mecz . Tym
razem z „Lechitą” Kłecko. „Wełna” występująca w roli gospodarza,
okazała się drużyną zwycięską i spotkanie wygrała z wynikiem
6 : 1, a bramki dla skoczan zdobyli : Arkadiusz Dereżyński – 3
oraz : Szymon Burgiel, Błażej Gebler i Bartek Wojciechowski po
1 . Wynik tego spotkania- z drużyną notowaną poniżej nasze-go
zespołu, choć zachwycający, nie może wzbudzać euforii
i nie poprawił niskich notowań „Wełny”. Po 29 meczach, z 40
punktami, przy 12 meczach wygranych, 4 zremisowanych i 13
przegranych, nadal zajmujemy 12. miejsce w Tabeli. Zdobyliśmy
70 bramek i pod tym względem zajmujemy 2 miejsce w Lidze.
Niestety straciliśmy ich niewiele mniej, bo aż 66. W tej punktacji
nadal wyprzedza nas jedynie zajmująca drugie miejsce w Tabeli
„Pogoń” Łobżenica – zdobyła 95 bramek, a straciła jedynie 42.
W tej sytuacji 3 czerwca z niepokojem udawano się do „Płomienia” Połajewo, zespołu zajmującego ostatnie – 19. miejsce
w Tabeli. Bo chociaż punktacja wskazywała, że nie jest to zespół
najlepszej kondycji, to dotychczasowa praktyka potwierdzała, że
wszystko może się zdarzyć. Ostatecznie wyjazd ten zakończył
się zdecydowaną wygraną „Wełny” i to z wynikiem 5 : 9, a bramki
dla „Wełny” w bramce „Płomienia” ulokowali : po 2 Arkadiusz
Dereżyński i Jakub Ślósarczyk oraz Radosław Modlibowski,
Błażej Rajewski, Robert Ludowicz, Błażej Gebler i Miłosz Graczyk
po 1. Po tym zwycięstwie „Wełna” przesunęła się o 2 miejsca
i zajęła 10 miejsce w Tabeli
W najbliższą niedzielę – 6 czerwca, „Wełna” gościła
zawodników „GLKS ” Wysoka. Mecz ten przyniósł kolejną
wygraną skoczan, a wynik na 3 : 1 , po stronie „Wełny”
wypracowali strzelcy bramek: Jakub Ślósarczyk - 2 i Arkadiusz
Dereżyński – 1.
W chwili zamykania obecnego wydania „Wiadomości”, do zakończenia rundy wiosennej „Wełnę” czekały jeszcze 3 spotkania
z zawodnikami:, „Czarnych” Czerniejewo oraz „Concordii” Murowana Goślina i przesunięte z 2 kwietnia na 26 czerwca „Sparty”
Szamotuły. Jednak o ich rezultatach z czytelnikami będziemy
mogli podzielić się dopiero w sierpniu, a w tym czasie nasi piłkarze będą już grali w nowym sezonie. Oby jeszcze w V Lidze.
Czego szczerze im życzymy. Zresztą wyniki ostatnich meczy
dowodzą, że ich obecna 10. pozycja w Tabeli, daje im w pełni taką
szansę.
Edmund Lubawy
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Ps. My z kolei korzystając z szansy, jaką daje nam korekta „Wiadomości”, informujemy, że spotkanie wyjazdowe z piłkarzami „Czarnych”
Czerniejewo (13.6. ), mimo że skoczanie „jechali po pewne zwycięstwo”, zakończyło się ich przegraną i to z wynikiem 4 : 2 oraz spadkiem
o 2 pozycje, tj. na 12 miejsce w Tabeli, Bramki dla „Wełny” tym razem zdobyli Arkadiusz Dereżyński i Jakub Ślósarczyk, a udział zespołu
w V Lidze w kolejnym sezonie stał się zagrożony.
Po 6-ciu dniach – 19 czerwca, „Wełna” była gospodarzem meczu z zajmującą 11. miejsce „Concordią” Murowana Goślina. Mecz
rozgrywany przy bardzo wysokiej temperaturze przyniósł zwycięstwo naszej drużynie. Zakończony wynikiem 5 : 4 zadecydował o przesunięciu się skoczan na 9 miejsce Tabeli i zapewnił jej pobyt w V Lidze. Bramki dla Wełny” strzelili: Jakub Ślósarczyk – 3 oraz Błażej
Gebler i Radosław Modlibowski po 1.

QUEST – Wyskocz do Skoków
Trasy sześciu quest’ów Puszczy Zielonki już na Was
czekają!
Co kryje się pod tą nazwą?
Quest to nic innego jak gra, która może okazać się
świetną alternatywą na spędzenie czasu wolnego, zarówno w pojedynkę, jak i z dziećmi czy znajomymi.
Łączy elementy zabawy i nauki, poszukiwań skarbu
i radości odkrywania. Choć lokalna, może stać się
prawdziwą, pełną przygód wyprawą. Zabawa polega na
przemieszczaniu się w terenie: po mieście, wsi, lesie czy
skansenie, zgodnie z rymowaną instrukcją, opisaną w
karcie quest’owej. Finałem jest odgadnięcie hasła
i odkrycie skarbu.
Gry można rozwiązywać o każdej porze roku,
a przejście każdej z tras zajmuje od 30 min. do 1 godziny.
Gdzie ruszyć?
Akcja Quest’ów Puszczy Zielonki dzieje się
w Skokach, Pobiedziskach, Kicinie, Uzarzewie,
Murowanej Goślinie i Kiszkowie.
Poznajcie puszczańskie quest’y, historie związane
z gminami członkowskimi Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”, którego gmina Skoki jest członkiem.
Gotową kartę quest’ową można dostać w:
• urzędach gmin: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana
Goślina, Skoki i Swarzędz,
• Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej ,,Dziewicza
Góra” w Czerwonaku,
• Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach,
• Skansenie Miniatur w Pobiedziskach
• Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki,
• Muzeum Przyrodniczo – Łowieckim w Uzarzewie.
Quest’y do pobrania na stronie http://turystyka.
puszcza-zielonka.pl/questy-puszczy-zielonki/
Życzymy udanej zabawy
Karolina Stefaniak
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Stowarzyszenia
Czuwaj dla ZIEMI
Pod takim hasłem zuchy i harcerze skockiego
środowiska wzięli udział w akcji sprzątania świata.
Współorganizatorem przedsięwzięcia było nadleśnictwo Łopuchówko, które dostarczyło worki, rękawiczki a przede wszystkim niezastąpioną pomoc
i wsparcie w osobach leśniczego Roberta
Zaganiaczyka i podleśniczego Krzysztofa
Bochyńskiego.
W sobotnie południe na boisku szkolnym zjawiła się
spora grupa zuchów 17. SGZ „Super Pandy” i harcerzy
7. SDH „HYCE”. Podzieleni na małe grupki pod opieką
dorosłych i z zachowaniem reżimu sanitarnego uzbrojeni
w worki i rękawiczki poszliśmy w las. Już poprzednie
zbiórki w terenie wskazywały, że będzie dużo do roboty
i sytuacja ta wcale się nie zmieniła. Niestety tereny leśne,
które przyszło nam sprzątać obfitowały w pozostałości
bytności człowieka. Najgorzej było nad brzegami jezior. Czyżby woda oddawała to co jej człowiek wrzucił. Część śmieci o tym świadczyła
ale inna część wskazywała raczej na amatorów połowu ryb. Celowo nie używam słowa wędkarze, bo znam ich sporo i wiem jak sami dbają
o środowisko. Worki niestety szybko się zapełniły i dzielny pan Robert zebrał je w jedno miejsce, my natomiast by zregenerować siły
udaliśmy się grupami na z góry przygotowane ognisko by upiec sobie chleb i kiełbaski popijając wodą.
Przy tej okazji dziękuję sponsorom za kiełbaski i wodę. Kolejna akcja planowana jest na jesień obyśmy nie mieli czego zbierać.
Drużynowy 7. SDH „HYCE”
hm. Andrzej Surdyk HR
Zdjęcia: harcerze 7. SDH i Kasper Grzegorzewski

Emeryckie spotkanie
We wtorek 1 czerwca odbyło się pierwsze po ośmiomiesięcznej, związanej z zagrożeniem koronawirusem przerwie, zebranie
Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Z uwagi, nie tylko na obowiązujące jeszcze obostrzenia, ale i w trosce o zdrowie koleżanek i kolegów, zebranie zostało zwołane i miało
miejsce na „trybunach” boiska Klubu Sportowego „Wełna.” Mimo zapowiadanego deszczu, który na szczęście w tym czasie nie dotarł nad
Skoki, frekwencja dopisała i stała się żywym dowodem na to, że skoccy „emeryci” stęsknili się za sobą i za normalnym życiem. W trakcie
zebrania okazało się też, że ponad 90 procent zebranych ma już za sobą dwie dawki szczepień, co pozwala na to, by następne zebranie, tj.
już w lipcu br., mogło odbyć się na sali.
Zebranie poprowadziła „szefowa” Związku Małgorzata Florysiak, a w jego trakcie zgromadzeni przyjmując z żalem i smutkiem wiadomość o wynikłych z koronawirusa „odejściach” koleżanek i kolegów – ich pamięci będzie poświęcone zebranie w miesiącu listopadzie z zadowoleniem przyjęli nowo wstępujących członków.
Omówiono m.in. sprawy dot. najbliższej i planowanej działalności turystyczno-wypoczynkowej oraz kulturalnej dla
członków, m.in wyjazdów do Łazów oraz do Ciechocinka
- na ten ostatni są jeszcze wolne miejsca i zainteresowani
mogą się zgłaszać. Przeprowadzono też sondaż w sprawie
zorganizowania spotkania integracyjnego na terenie
„Stawów u Leszka”. Zachęcano do korzystania z seansów
filmowych oferowanych przez działające przy Bibliotece
Gminnej Kino „Za rogiem” – chętni mogli się zgłaszać na film
polski pt. „Piąta pora roku”.
Tradycyjnie przypomniano też o dyżurach członków
Zarządu odbywanych w salce przy Placu Powstańców Wlkp.
18 w Skokach.
Edmund Lubawy
Foto Stanisław Grzegorzewski
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Dzień Dziecka z Bractwem Kurkowym
Z okazji tegorocznego Dnia Dziecka, w przeddzień Święta - 31 maja, uczniowie klasy 8 b Szkoły Podstawowej
w Skokach wraz z wychowawczynią Wioletą Grzegorzewską i opiekunem Januszem Bojarskim przybyli na strzelnicą
bracką Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach. Tutaj
przybyłych w imieniu Króla Zielonoświątkowego AD 2020
Janusza Stoińskiego powitał strzelmistrz Stanisław Grzegorzewski w asyście podchorążego Tadeusza Jeżaka.
Brat Stanisław zapoznał gości z historią Bractwa Kurkowego ze wskazaniem historycznych pamiątek dokumentujących tę historię – m.in. ufundowanego w okresie międzywojennym przez Starostę Wągrowieckiego łańcuchem
królewskim, który od tego czasu jest związany z „panowaniem” każdego Króla Zielonoświątkowego. Młodzież poznała też historię zabytkowego – poświęconego w roku 1901 sztandaru Bractwa.
Następnie zgodnie z obowiązującym regulaminem, strzelmistrz udzielił obecnym instruktarzu odnośnie zasad zachowania się na strzelnicy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas strzelania. Po tej niezbędnej procedurze nastąpiło oczekiwane strzelanie z wiatrówki na 10 m. Ostatecznie po zaciętej walce pierwsze miejsce wystrzeliła uczennica Wiktoria Lec. Na drugim miejscu uplasowała się
Gabriela Kiszka, a na trzecim Mateusz Kaczmarek.
Uczestnicząca w strzelaniu młodzież została obdarowana dyplomami i pucharami.
Stanisław Grzegorzewski

Uroczystości Zielonoświątkowe w Bractwie Kurkowym
Święto Zesłania Ducha Świętego, popularne „Zielone Świątki”,
w skockim Bractwie Kurkowym od lat kojarzy się z pożegnalnym
Śniadaniem Królewskim oraz ze Strzelaniem o Tytuł Króla Zielonoświątkowego i objęciem „władztwa” przez nowego Króla.
Jednak zagrożenie pandemią koronawirusa i związane z nim obostrzenia spowodowały, że tegoroczne uroczystości Zielonoświątkowe przybrały inny niż zwykle charakter, a tradycyjny program
uroczystości podzielono na dwa dni. W dniu Zielonych Świątek o godzinie 11:00 Bracia i Siostry wraz z Królem Zielonoświątkowym AD
2020 Januszem Stoińskim i Jego Małżonką Elwirą spotkali się przed
kościołem pw. Świętego Mikołaja Biskupa. Stąd też delegacja Bractwa, m.in. Poczet Sztandarowy oraz Król Janusz i Jego żona Elwira,
udała się do kościoła i uczestniczyła we Mszy świętej odprawionej
w intencji członków Bractwa przez Jego Kapelana księdza proboszcza Karola Kaczora - z uwagi na ograniczenia dot. liczby osób mogących uczestniczyć w nabożeństwie pozostali członkowie uczestniczyli
w modlitwie przebywając na placu przykościelnym.
Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości upamiętnili się na wspólnym zdjęciu, a następnie przemieścili się pod dom Króla Janusza przy
ulicy Mickiewicza w Skokach. Tutaj „ceremoniał” poprowadził Marszałek Bractwa Przemysław Bagrowski, a w jego trakcie odśpiewano
Hymn Bracki i zawieszono Tarczę upamiętniającą panowanie Króla Zielonoświątkowego Janusza w roku 2020.
Po ceremonii oficjalnej Król Janusz wraz z Małżonką zaprosił uczestników na poczęstunek królewski, który przekształcił się w kilkugodzinne spotkanie. W jego trakcie były tradycyjne życzenia i gratulacje łącznie ze wspólnym odśpiewaniem „Sto lat” pod adresem gospodarzy – Króla Janusza i Jego Małżonki Elwiry oraz salwą honorową oddaną przez Ogniomistrza Alojzego Pacholskiego.
Pogoda sprzyjała uczestnikom i mimo zachowania zasad obowiązujących w pandamiii, zachęcała do rozmów i wspomnień oraz miłego
spędzania wolnego czasu w pięknym otoczeniu przyrody, którą tworzył ogród przez lata tworzony i zagospodarowywany przez Królewskich Małżonków.
Wspomniany na wstępie drugi etap uroczystości „Zielonoświątkowych” – Brackie strzelanie i wybór Króla AD 2021 odbędzie się w sobotę 19 czerwca na Strzelnicy Brackiej.
O uroczystości Brackiej podzielił się z czytelnikami „Wiadomości” jej uczestnik – Brat Kurkowy Stanisław Grzegorzewski.
Edmund Lubawy
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Historia
WSPOMNIENIE
Stanisław Kostka Julian Michał Nowak
(1948-2021)
W niedzielę 2 maja 2021 r., dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci
Michała Nowaka, a właściwie Stanisława Kostki Juliana Michała Nowaka, bo takie imiona figurowały w jego oficjalnych dokumentach.
Michał Nowak urodził się w Skokach w rodzinie przedwojennego i powojennego urzędnika gminy (kolejno sekretarza i wójta). Miał jednego,
dwanaście lat starszego brata, Mariana, który był chrzestnym synem
przedwojennego wójta Skoków, Edmunda Maćkowiaka.
Michał rozpoczął swoją edukację w Skokach, ale ukończył Szkołę Podstawową już w Wągrowcu, bo tam przeniosła się rodzina, kiedy jego
ojciec zaczął zarządzać tym miastem. Kolejno ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu i Politechnikę Poznańską - został inżynierem
budownictwa. Całe dorosłe życie był czynny zawodowo, ostatni projekt
konsultował kilka godzin przed śmiercią.
Jego dumą była rodzina: żona, dzieci, a szczególnie wnuki, którym poświęcał dużo czasu i które bardzo kochał. Czekał na kolejnego potomka, ciesząc się, że jeśli będzie to wnuczka, dostanie imię po jego i naszej
babci Julianie, a jeśli urodzi się chłopiec, będzie nosić imię po naszym
wujku, kapralu Leonie Królu, ułanie, bohaterze września 1939 r.
Michał zmarł mając 72 lata, po długiej, heroicznej walce z chorobą
nowotworową. Był człowiekiem czynu, bardzo pracowity, zawsze uczynny, życzliwy, uśmiechnięty i gotowy do pomocy innym. Organizował lub
współorganizował zjazdy rodzinne oraz koleżeńskie absolwentów szkół,
do których uczęszczał. Podczas tych spotkań bardzo lubił tańczyć. Był
bardzo dobrym człowiekiem, tak trudno jest powiedzieć ,,żegnaj”…
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w poniedziałek 17 maja 2021 roku, o godzinie 11:10 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.
Maria Magdalena Szymała–Kasowska
kuzynka
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SZKŁO
NIE WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

ceramiki, doniczek, porcelany
szkła okularowego, żaroodpornego
i hartowanego
zniczy z zawartością wosku
żarówek, świetlówek i reflektorów,
szklanych opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach i olejach
luster i szyb okiennych

butelki i słoiki
po napojach i żywności
szklane opakowania
po kosmetykach

PRODUKTY ODZYSKIWANE ZE SZKŁA

szkło opakowaniowe (butelki i słoiki), włókna szklane, maty i płyty izolacyjne,
masy ceramiczne, grysy ozdobne oraz tynkowe

ODZYSKANIE 1 TONY SZKŁA OSZCZĘDZA:

1000 kg
Szkło okienne
(czyli płaskie) nie może być
przetwarzane wraz ze szkłem
opakowaniowym ze względu na inny skład
chemiczny i odmienne parametry topienia.
Materiał ten trafia do hut szkła okiennego,
gdzie przetwarzany jest m.in. na mikrokulki
szklane, stosowane do produkcji
odblasków, zapewniających
widoczność w nocy.

1200 kg

1200 kg surowców

Każde 1000 kg zebranej stłuczki szklanej
pozwala zaoszczędzić aż 1200 kg surowców,
z których produkuje się szkło.

220 kg CO2
Każda zebrana tona
stłuczki to około 220 kg
dwutlenku węgla
w atmosferze mniej!

