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Od 1 września na PSZOK TYLKO z KARTĄ



Od 1 września 2021 r. brak KARTY PSZOK uniemożliwi oddanie odpadów komunalnych w PSZOK-u.

Mieszkańcu! Jeśli masz zamiar korzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), zgłoś się po „Kartę PSZOK”. 

Jak można odebrać kartę?
Aby otrzymać kartę PSZOK właściciel nieruchomości (podmiot składający deklarację) musi złożyć wniosek do Urzędu  

Miasta i Gminy w Skokach.

Wniosek pobierzesz ze strony http://www.gmina-skoki.pl/mieszkancy/gospodarka-odpadami-komunalnymi/167345-od-

-1-wrzesnia-na-pszok-tylko-z-karta/ 

Wypełnij go, przynieś lub wyślij do Urzędu Miasta i Gminy Skoki. Oczywiście możesz też dostać go na miejscu w biurze po-

dawczym, segment B. 

Karta zostanie wydana tylko wówczas, jeśli właściciel nieruchomości posiada aktywną deklarację o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Karta wydawana jest właścicielowi nieruchomości na jego wniosek, w terminie do 10 dni roboczych 

od daty wypełnienia wniosku.

O terminie odbioru Karty w Urzędzie właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony telefonicznie 

lub SMS na numer telefonu podany we wniosku.

Jak wygląda karta?
Karta na PSZOK to karta z tworzywa sztucznego, jak na zdjęciu, posiadająca indywidualny numer identyfikacyjny 

przypisany do nieruchomości.

Ile kart dostaniemy?
Karta wydawana jest bezpłatnie w następujących ilościach:

• dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym – 1 Karta na nieruchomość,

• dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym – adekwatnie do liczby 

lokali mieszkalnych na nieruchomości,

• dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 1 Karta na nieruchomość.

Agata Ruta 
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XXIX sesja Rady Miejskiej 

15 czerwca 2021 r. odbyła się XXIX sesja Rady 

Miejskiej Gminy Skoki. Rada obradowała pod 

przewodnictwem Zbigniewa Kujawy, a rolę 

sekretarza obrad powierzono radnej Małgorzacie 

Wyleżała.

W rezultacie analizy materiału będącego 

przedmiotem obrad, prowadzonej dyskusji 

i głosowania, Rada, w sesji której uczestniczyło 12 

radnych podjęła 7 następujących uchwał: 

1. Uchwałę nr XXIX/257/2021 w sprawie wprowadzenia 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.

2. Uchwałę nr XXIX/258/2021 w sprawie: zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2021 - 2036. 

3. Uchwałę nr XXIX/259/2021 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

część miejscowości Potrzanowo w rejonie ulicy 

Skockiej, Zagajnikowej, Borówiec, Szkolnej, Bajkowej, 

Sezamkowej, Leśnych Skrzatów, Stare Potrzanowo 

i Smolarki. 

4. Uchwałę nr XXIX/260/2021 w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych 

położonych w Skokach przy ulicy Polnej.

5. Uchwałę nr XXIX/261/2021 w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy 

Polnej.

6. Uchwałę nr XXIX/262/2021 w sprawie wyrażenia zgody 

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym, położonej w Szczodrochowie.

7. Uchwałę nr XXIX/263/2021 w sprawie uchylenia 

uchwały nr XIII/76/2015/ Rady Miejskiej Gminy Skoki 

z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przystąpienia 

Gminy Skoki do spółki Aquanet SA z siedzibą 

w Poznaniu.

XXX sesja Rady Miejskiej

22 czerwca 2021 r. odbyła się XXX sesja Rady 

Miejskiej Gminy Skoki. Rada, której obradom 

przewodniczył Jej przewodniczący - Zbigniew 

Informacje z działalności Rady Miejskiej Gminy Skoki

Kujawa, a rolę sekretarza obrad pełnił radny 

Piotr Babrakowski, pracowała w pełnym składzie 

15 radnych i w rezultacie prowadzonych obrad 

podjęła 3 następujące uchwały:

1. Uchwałę nr XXX/264/2021 w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki 

wotum zaufania. 
Omawianą uchwałą, której podjęcie poprzedziła 

debata nad przedstawionym przez Burmistrza Tadeusza 

Kłosa „Raportem o stanie Gminy Skoki za 2020 rok”, 

obejmującym podsumowanie działalności burmistrza 

w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy 

i przedstawiającym stan Gminy we wszelkich dziedzinach 

działalności, odpowiedzialności i zainteresowań 

Samorządu Gminy, Rada udzieliła wotum zaufania 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

 

2. Uchwałę nr XXX/265/2021 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 

i Gminy Skoki za 2020 r. 
Uchwałą tą Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 

i Gminy Skoki za 2020 rok.

Podjęcie uchwały poprzedzone zostało wysłuchaniem 

przez Radę i dyskusją nad przedstawionymi przez 

Skarbnika Gminy Annę Kałek-Witucką:

- Sprawozdaniem z wykonania budżetu i Sprawozdaniem 

finansowym Gminy Skoki na dzień 31 grudnia 2020 roku;

- Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie Sprawozdania 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za rok 2020 

wraz z informacją o stanie mienia;

  oraz wysłuchanie i przyjęcie:

- Opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki 

za rok 2020;

- Opinii stałych Komisji Rady do sprawozdania 

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2020 rok;

3. Uchwałę nr XXX/266/2020 w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki 

absolutorium za 2020 rok.
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Urząd
 Cytowaną uchwałą Rada akceptowała działalność 

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki za 2020 rok i udzieliła mu 

absolutorium.

 Jej podjęcie poprzedzone zostało wysłuchaniem 

i dyskusją nad:

-  wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 

z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skoki za 2020 

rok; 

-  uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii 

o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki. *

*.  Ps. Czytelników zachęcamy do zapoznania 

się z artykułem pani Katarzyny Przybysz pt. 

Absolutorium dla Burmistrza, który szczegółowo 

i zrozumiale omawia „sesję absolutoryjną”.  

XXXI sesja Rady Miejskiej

15 lipca 2021 roku odbyła się kolejna – XXXI 

sesja Rady Miejskiej. Obradom przewodniczył 

przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa, a rolę 

sekretarza obrad z upoważnienia Rady sprawował 

radny Paweł Grabiński.

 W sesji uczestniczyło 14 radnych, którzy po 

wysłuchaniu przedłożonych przez Burmistrza oraz 

upoważnionych przez Burmistrza pracowników 

Urzędu Miasta i Gminy materiałów i projektów 

uchwał objętych przyjętym porządkiem obrad 

i dyskusją nad nimi, przyjęli jednogłośnie 9 

następujących uchwał:
   

1. Uchwałę nr XXXI/267/2021 w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 

2021 rok.
Omawianą uchwałą Rada w swej uchwale budżetowej 

na rok 2021 wprowadziła zmiany jakie zaszły w trakcie 

bieżącej realizacji budżetu Gminy.

Łączne dochody budżetu zwiększono o kwotę                    

222 981,00 zł, a łączne wydatki budżetu zwiększono 

o kwotę 1 029 604,00 zł.

W rezultacie budżet Gminy Skoki na rok 2021     

aktualnie wynosi 58 086 160,45 zł po stronie dochodów 

i 64 194 774,72 zł po stronie wydatków.

2. Uchwałę nr XXXI/268/2021 w sprawie: zmiany 

uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 

2021 – 2036.
Uchwałą tą, w swej uchwale nr XXIV/204/2020 z dnia 

22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 

2021 – 2036 zmienionej kolejnymi uchwałami Rady, 

Rada wprowadziła zmiany wynikające z Uchwały nr 

XXX/267/2021 i zmieniła treść załączników nr 1 i nr 2.   

 3. Uchwałę nr XXXI/269/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny 

na rzecz Powiatu Wągrowieckiego nieruchomości 

położonej w Skokach przy ulicy Antoniewskiej.
  Omawianą uchwałą Rada zadecydowała o zbyciu 

w drodze darowizny na rzecz Powiatu Wągrowieckiego 

nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy 

Antoniewskiej, oznaczonej geodezyjnie numerem 

1331/3 o powierzchni 0,0037 ha, przeznaczonej na cele 

infrastruktury drogowej – ścieżka rowerowa wzdłuż drogi 

powiatowej Skoki - Antoniewo. 

 

4. Uchwałę nr XXXI/270/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

położonych w Skokach przy ulicy Sosnowej. 
Cytowaną uchwałą Rada wyraziła zgodę na zbycie 

nieruchomości gminnych położonych w Skokach przy ulicy 

Sosnowej oznaczonych geodezyjnie numerami 1075/4 

o powierzchni 0,1910 ha oraz 1075/8 o powierzchni 

0,1915 ha.

Nieruchomości te przeznaczone są pod budownictwo 

mieszkaniowe, a ich sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.

 

5. Uchwałę nr XXXI/271/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

położonych w Skokach przy ulicy Polnej.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na zbycie 

nieruchomości położonych w Skokach przy ulicy Polnej, 

oznaczonych geodezyjnie numerami 1075/3 o powierzchni 

0,1953 ha oraz 1075/5 o powierzchni 0,1958 ha.

Działki te przeznaczone są pod budownictwo 

mieszkaniowe, a ich sprzedaż nastąpi w drodze przetargu.

6. Uchwałę nr XXXI/272/2021 w sprawie średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Skoki na rok 

szkolny 2021/2022.
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Powyższą uchwałą Rada ustaliła średnią cenę jednostki 

paliwa w Gminie Skoki, która będzie obowiązywała w roku 

szkolnym 2021/2022, przy ustalaniu wysokości zwrotu 

rodzicom/opiekunom prawnym, kosztów przewozu 

uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Cena ta wynosić będzie w przypadku: oleju napędowego 

– 5,60 zł za litr, benzyny – 5,70 zł za litr oraz autogazu – 

2,60 zł za litr.

7. Uchwałę nr XXXI/273/2021 w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Miasta i Gminy Skoki.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, cytowaną 

uchwałą Rada określiła wymogi, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta 

i Gminy Skoki.

Uchwała wyznacza m.in. wymagania dot. wyposażenia 

technicznego, wymagania dot. bazy transportowej oraz 

wymagania dot. zabiegów sanitarnych i porządkowych 

związanych ze świadczonymi usługami.

Wraz z podjęciem tej uchwały tracą ważność 

uregulowania wcześniej obowiązujące na terenie Miasta 

i Gminy Skoki. 

8. Uchwałę nr XXXI/274/2021 w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej rozpowszechniania 

wśród społeczności informacji o możliwych 

skutkach zdrowotnych poddania się szczepieniu 

przeciw Covid - 19. 
Uchwałą tą, po rozpatrzeniu petycji wniesionej w dniu 

26 kwietnia 2021 r. przez Stowarzyszenie Polska Wolna od 

GMO, Rada postanowiła odmówić jej uwzględnienia.

9. Uchwałę nr XXXI/275/2021 w sprawie 

przedłużenia i wskazania nowego terminu 

rozpatrzenia skargi złożonej na działania 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Skokach.
Z uwagi na konieczność ustalenia stanu faktycznego 

i prawnego sprawy oraz przeprowadzenia postępowania 

wyjaśniającego, uchwałą tą Rada przedłużyła termin 

rozpatrzenia złożonej do niej w dniu 28 czerwca 2021 

roku skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Skokach. Nowy termin rozpatrzenia tej skargi ustalono 

na 27 sierpnia 2021 r. 

W trakcie komunikatów i wolnych wniosków:
- Radny Leszek Gronowicz, biorąc pod uwagę 

nieprawidłowości w pracy Przychodni Medycyny 

Rodzinnej „FALCO” – trudności w dostaniu się do lekarza 

i złe traktowanie pacjentów wnioskował do Burmistrza 

o ogłoszenie przetargu na dzierżawę pomieszczeń byłego 

Ośrodka Zdrowia przy ul. Ciastowicza i Wągrowieckiej 

w Skokach.

- Radna Małgorzata Mizgajska - stwierdzając zły 

stan nawierzchni ulicy Antoniewskiej - luźne kamienie 

na części nawierzchni nie pokrytej asfaltem, które 

stwarzają niebezpieczeństwo dla poruszających się tą 

ulicą pojazdów mechanicznych oraz dla zmuszonych 

korzystać z ulicy pieszych, wnioskowała do Burmistrza 

o zgłoszenie tego problemu Powiatowemu Zarządowi 

Dróg celem wymuszenia na wykonawcy odpowiednich  

robót zabezpieczających i gwarantujących bezpieczne 

korzystanie z ulicy w czasie prowadzonej budowy.

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
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Spotkanie sołtysów 

1 lipca po półrocznej przerwie odbyło się 

spotkanie sołtysów sołectw gminy Skoki.
Było to spotkanie połączone z posiedzeniem Komisji 

Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, 

Porządku Publicznego i Inwentaryzacji z Burmistrzem 

Tadeuszem Kłosem oraz pracownikami Urzędu Miasta 

i Gminy w Skokach.

 Rozmawiano m. in. o finansach, inwestycjach oraz 

wyzwaniach stojących przed Gminą Skoki. Kwestie te 

omawiał Burmistrz. Temat realizacji szczepień na terenie 

gminy Skoki przedstawiła Sekretarz Gminy Skoki Blanka 

Gaździak.

O nowych zasadach korzystania z PSZOK, tj. systemie 

kart, sołtysom powiedziała Agata Ruta.

Program „Czyste powietrze”, jego zasady, pomoc 

w przygotowaniu i złożeniu wniosku omówił opiekun 

programu w gminie Skoki, Stanisław Kida. Wchodzący od 1 

lipca obowiązek złożenia przez każdego z nas deklaracji do 

Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przedstawiła 

Karolina Stefaniak.

O Powszechnym Spisie Ludności i jego sposobie 

przebiegu mówiła Weronika Saukens.

Spotkanie zakończyła luźna dyskusja o bieżących 

sprawach w sołectwach.

Karolina Stefaniak 

Urząd

Zwrot podatku akcyzowego
  

Przypominamy, że do 31 sierpnia 2021 r. 

producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

zakupionego i wykorzystanego do upraw rolnych 

oraz do chowu i hodowli bydła. 

Limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych 

wynosi 100 litrów, a w odniesieniu do 1 dużej jednostki 

przeliczeniowej (DJP) bydła 30 litrów. 

Limit  zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. 

stanowi sumę:

- 100 zł x ilość ha użytków rolnych, oraz

- 30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek 

przeliczeniowych (DJP) bydła.
Dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego 

wynosi 1,00 zł (w ramach rocznego limitu). 

Wnioski mogą składać do tut. Urzędu rolnicy, którzy 

nie złożyli lub nie wykorzystali rocznego limitu zwrotu 

podatku w pierwszym etapie 2021 r. Do wniosku należy 

dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju 

napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2021 r. 

wraz z oświadczeniem o pomocy publicznej. Hodowcy 

bydła, składający w bieżącym roku wniosek po raz 

pierwszy, winni również przedłożyć dokument z ARiMR 

Biura Powiatowego w Wągrowcu, o średniej rocznej 

liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła 

za rok 2020.

Zwrot podatku akcyzowego wypłacony będzie na 

rachunek bankowy producenta rolnego podany we 

wniosku w październiku br., po otrzymaniu dotacji na ten 

cel od Wojewody. 

Druk wniosku i oświadczenia można pobrać ze strony 

internetowej urzędu w zakładce: Co i jak załatwić 

w urzędzie? - Referat Gospodarki Budżetowej – punkt 10 

„Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego”, lub w siedzibie 

Urzędu w punkcie obsługi interesanta (wejście B od strony 

parkingu wewnętrznego).  

Krystyna Torzewska



Absolutorium dla Burmistrza
 

   Burmistrz Tadeusz Kłos jednogłośnie uzyskał 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 

2020.
W wtorek 22 czerwca odbyła się XXX sesja, w trakcie 

której Rada Miejska Gminy Skoki wyraziła pozytywną 

ocenę pracy Burmistrza Miasta i Gminy Skoki 

w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując za 

udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Miasta 

i Gminy Skoki za 2020 rok.

 Sesja absolutoryjna jest, oprócz sesji budżetowej, 

najważniejszą sesją w roku. Dokonuje ona ostatecznego 

rozliczenia z wykonania budżetu za rok poprzedni pod 

względem legalności, rzetelności i kompletności realizacji 

zaplanowanych w nim zadań. Procedura absolutoryjna to 

skomplikowany proces poprzedzony wieloma działaniami 

i uzyskaniem opinii. Tak naprawdę rozpoczyna się ona 

w I kwartale. Burmistrz przygotowuje sprawozdanie 

z wykonania budżetu roku poprzedniego, które opiniuje 

Regionalna Izba Obrachunkowa. Następnie poddane jest 

ono ocenie Komisji Rewizyjnej, która sporządza wniosek 

o udzielenie absolutorium, a ten opiniowany jest także 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Wszystkie te 

czynności zostały wykonane, a Komisja Rewizyjna Rady 

Gminy Skoki skierowała do radnych wniosek o udzielenie 

absolutorium za rok 2020 pozytywnie oceniając 

wykonanie zaplanowanych w budżecie roku 2020 zadań. 

Także i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie 

zaopiniowała dokumenty przedłożone zarówno przez 

Burmistrza i Komisję Rewizyjną.
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Sesję absolutoryjną rozpoczęło przedstawienie 

przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy 

Skoki na 2020 rok. Raport znajdziesz na stronie: 

http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=14939

Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności 

Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki 

gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej 

i sportowej gminy. Zgodnie z procedurą przedstawienie 

Raportu zakończyła debata na jego temat, w której 

radni zajęli swoje stanowisko. Następnie w wyniku 

przeprowadzanego głosowania Radni jednomyślnie 

udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Rada Miejska Gminy Skoki przed podjęciem uchwały 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, zatwierdziła 

uchwałą sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 

– 15 głosami „za”. Przed zatwierdzeniem sprawozdań 

radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym 

przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki sprawozdaniu 

z wykonania budżetu za 2020 rok. Radni zostali 

zapoznani również: ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, 

obejmującym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu 

budżetu Miasta i Gminy Skoki za rok 2020 oraz wnioskiem 

Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta 

i Gminy Skoki z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Skoki za 2020 rok. Następnie, po przewidzianej 

w porządku obrad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę Nr 

XXX/266/2021 – jednogłośnie 15 głosami „za”, udzielając 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok.

Katarzyna Przybysz
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Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma 
obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej 

w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki (wniosek dostępny pod adresem: 

https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub w biurze podawczym Urzędu, segment B.
Na wysłanie deklaracji obywatele mają czas do końca czerwca 2022 r. w przypadku budynków już istniejących. 

W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

Karolina Stefaniak

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Skokach

W rejonie ulicy Polnej i Topolowej w Skokach 

prowadzone są prace ziemno – montażowe 

związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej 

o długości 961 m. 
Realizacja inwestycji pozwoli na odprowadzenie 

ścieków komunalnych z około 30 posesji zlokalizowanych 

przy trasie kanalizacji w tym kilku budynków 

wielorodzinnych. Włączenie ścieków komunalnych 

nastąpi do istniejącej studni zlokalizowanej w rejonie 

byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Topolowej, po 

czym będą tłoczone przez system przepompowni do 

oczyszczalni w Szlachęcinie (gmina Czerwonak). 

Wykonawcą zadania jest firma TK-INSTALBUD z siedzibą w Wiatrowie, wyłoniona w drodze przeprowadzonego 

postępowania. Koszt zadania to kwota 403 932,00 zł. 

Planowany termin zakończenia prac został wyznaczony w zawartej umowie na początek września br.

Powstanie pierwszy odcinek drogi bitumicznej z Jabłkowa do Pomarzanek.
16 lipca br. zawarto umowę na wykonanie I etapu nawierzchni bitumicznej drogi z Jabłkowa w kierunku wsi Pomarzanki 

o długości 951 m (do rowu). 

Wykonawcą zadania będzie Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” z Nekli. Parametry nowej drogi to nawierzchnia 

bitumiczna grubości 9 cm na podbudowie kamiennej o grubości 23 cm. Dodatkowo pobocza drogi zostaną umocnione 

kruszywem kamiennym na szerokości 75 cm i grubości 15 cm. 

Koszt zadania to kwota 754 355,20 zł. Przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie ze środków Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego w kwocie 110 625,00 zł. 
Termin wykonania powyższych prac został określony w umowie na 90 dni licząc od dnia jej zawarcia. Na ogłoszony 

przetarg złożono 5 ofert od cenami od 754 335,20 zł do kwoty 1 094 153,54 zł.

Urząd
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Będzie droga w Jagniewicach 

Drugie postępowanie przetargowe pozwoliło na 

wyłonienie wykonawcy przebudowy drogi gminnej 

w Jagniewicach. 
Na pierwszy ogłoszony przetarg zostały złożone 

oferty z cenami przekraczającymi wysokość środków 

finansowych, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia tj. 500 000,00 zł. 

Najtańsza oferta została wyceniona na 820 968,16 zł co 

spowodowało unieważnienie postępowania. Dokonanie 

zmian w budżecie gminy i przeznaczenie dodatkowych 

środków finansowych w wysokości 400 000,00 zł do 

kwoty 900 000,00 zł uprawniło gminę do ogłoszenia 

2 postępowania przetargowego. 2 ze złożonych ofert 

w 2 postępowaniu z cenami wynoszącymi odpowiednio 

800 000,00 zł, 849 932,68 i 911 329,46 zł mieściły się 

w budżecie gminy przeznaczonym na sfinansowanie 

zamówienia, co pozwoliło na kontynuację procedury 

wyboru wykonawcy.  

W wyniku inwestycji powstanie 250 m drogi, 

kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód 

do rzeki Małej Wełny zakończonej separatorem 

o długości ok. 500 m. Najtrudniejszym elementem tego 

przedsięwzięcia będzie zapewne wykonanie umocnienia 

dna rzeki i skarp płytami betonowymi na pow. ok. 100 m2 

w miejscu rzutu wód deszczowych do cieku, w którym 

stale płynie woda. Warunek ten narzuciły Wody Polskie, 

wydając zgodę na zrzut wód deszczowych do rzeki.  

Kolejne ogłoszone postępowanie pozwoliło 

zmniejszyć wydatki na to przedsięwzięcie, gdyż cena 

najkorzystniejszej oferty w 2 postępowaniu jest niższa 

o ok. 30 000,00 zł jak w 1 przetargu. Wykonawcą zadania  

będzie firma IVESTON sp. z o.o z siedzibą w Obornikach.

Inwestycja ta jest przedmiotem dofinansowania 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 

183 920,00 zł.

W Potrzanowie nastąpi rozbudowa wodociągu.
Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc rozbuduje sieć 

wodociągową w ul. Smolarki w Potrzanowie o kolejne 

475 m. Na ogłoszony przetarg wpłynęły 4 oferty 

z cenami wynoszącymi odpowiednio 56 579,95 zł, 60 

192,61 zł, 110 700,00 zł i 167 280,00 zł. W terminie 30 

dni od daty zawarcia umowy ma nastąpić zakończenie 

prac wodociągowych, co umożliwi w przyszłości 

wykonanie przyłączy wodociągowych do nieruchomości 

zlokalizowanych przy trasie wodociągu. 

Adam Zdanowski

Ulica Plażowa w Potrzanowie
 

Podczas XXVIII sesji Rady Miejskiej Gminy 

Skoki 4 czerwca 2020 r. podjęto uchwałę nr 

XXVIII/254/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy 

w części wsi Potrzanowo – ul. Plażowa. 
Wynikiem tej uchwały jest powstanie nowej ulicy, tj. 

ul. Plażowej. Ulica położona jest pomiędzy ulicami Stare 

Potrzanowo i Włókna. Jak wskazuje nazwa dochodzi do 

rejonu plaży nad jeziorem Włókna.

Karolina Stefaniak

Plac zabaw w Bliżycach 
z Wielkopolskiej Odnowy Wsi

 

9 lipca br. w Urzędzie Gminy w Wągrowcu pomiędzy 

Gminą Skoki a Województwem Wielkopolskim 

została zawarta umowa o dofinansowaniu ze środków 

Województwa Wielkopolskiego projektu pn.: „Plac zabaw 

w Bliżycach, gm. Skoki”. 

Dotacja w kwocie 34 603,00 zł została przyznana 

ze środków Programu „Wielkopolska Odnowa 

Wsi” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje 

wielkopolska wieś”.
W podpisaniu umowy uczestniczyli:

• ze strony Gminy Skoki: pan Tadeusz Kłos – Burmistrz 

Miasta i Gminy Skoki oraz pani Anna Kałek-Witucka – 

Skarbnik Gminy Skoki;

• ze strony Województwa Wielkopolskiego: pan 

Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego.

W ramach zadania, przy świetlicy wiejskiej w Bliżycach, 

powstanie plac zabaw o powierzchni 354 m2 składający się 

z następujących urządzeń:

• huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem typu 

„deska” i typu „koszyk” – 1 kpl;

• huśtawka wagowa – 1 szt.;

• karuzela tarczowa – 1 szt.;

• sprężynowiec – 1 szt.;

• zestaw zabawowy (dwie wieże z daszkiem i podestami, 

mostek łączący wieże, dwie zjeżdżalnie, wejście „koci 

grzbiet”, wejście – ścianka wspinaczkowa; wejście – 

schodki; przeplotnia, uchwyty, drążki bezpieczeństwa) 

– 1 kpl;

• kosz na śmieci – 1 szt.

• ławki – 2 szt.

• stojak na rowery – 1 szt.;

• tablica regulaminowa – 1 szt.
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Urządzenia będą miały konstrukcję metalową i zlokalizowane zostaną na podłożu z piasku odgrodzonym od reszty działki 

palisadą. 

Szacunkowa wartość zadania: 50 603,42 zł. Dotacja: 34 603,00 zł. Wkład własny Gminy Skoki: 16 000,42 zł. Termin 

realizacji zadania: do 15.11.2021 r.

Projekt powstał we współpracy z mieszkańcami wsi Bliżyce, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie Strategii 

Rozwoju swojego sołectwa, a także zobligowali się do wykonania prac ziemnych przygotowujących teren przy świetlicy 

wiejskiej pod montaż urządzeń zabawowych oraz do montażu palisady wokół placu.

Strategia Rozwoju Sołectwa Bliżyce powstała przy współpracy z Moderatorami Odnowy Wsi: panią 

Magdaleną Gdaniec oraz panem Jarosławem Maciejewskim. Moderatorzy przeprowadzili warsztaty dla 

przedstawicieli sołectwa Bliżyce, których efektem jest opracowana Strategia.
 

Gmina Skoki ubiegała się również o dofinansowanie z ww. programu zadania pn.: „Otwarta Strefa Aktywności przy ul. 

Szkolnej w Potrzanowie, gm. Skoki – etap I” przygotowanego we współpracy z mieszkańcami wsi Potrzanowo. Niestety na 

ten cel nie udało się pozyskać dotacji.

Marianna Gregorczuk

Sprzedaj się! 
 

Pod tym hasłem chcemy zachęcać lokalnych liderów, sołtysów, radnych itp. gminy Skoki do dzielenia się 

z nami wydarzeniami, które dzieją się w waszym fyrtlu. 
A wiemy, że dużo się dzieje! 

Jesteś, żyjesz, działasz! Osiągnąłeś coś, nie ważne czy zbierasz znaczki, biegasz, jeździsz, grasz w coś, śpiewasz, tańczysz… 

jesteś w czymś dobry i nie ma znaczenia, czy na swoim podwórku, czy zostałeś mistrzem świata, podziel się z nami swoim 

sukcesem! Zachęć innych. 

Zrób zdjęcia, napisz trochę słów o wydarzeniu i skontaktuj się z nami. Opublikujemy Twój materiał w internecie na naszej 

Urząd
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stronie i profilu społecznościowym na FB oraz w Wiadomościach Skockich. 

Pisz: gazeta@gmina-skoki.pl, dzwoń 691 726 319.

Mile widziane oryginalne jakości zdjęcia, (zgrane po kablu na komputer) oraz wrzucone na wirtualne dyski i przesłane linki 

do pobrania. 

Karolina Stefaniak 

LATO Z PASJĄ czyli wakacje w świetlicach opiekuńczo - 
wychowawczych 

Po wielomiesięcznym lockdownie nareszcie przyszedł czas na wakacyjny oddech. Pandemia koronawirusa zelżała, poprawił 

się nastrój i wzrosła chęć do twórczego, kreatywnego działania. Chociaż w miesiącach szkolnych, mimo pandemicznych 

utrudnień, staraliśmy się z zachowaniem reżimu sanitarnego prowadzić zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 

w świetlicach, to jednak nie ma to jak ciepłe lato, czas wolny od szkolnych obowiązków, dobry humor, poszukiwanie 

nowych wrażeń oraz możliwość nieograniczonego rozwijania swoich zainteresowań i pasji.    

Takie warunki stworzyła dzieciom i młodzieży ze świetlic w Pawłowie Skockim, Potrzanowie, Rościnnie, 

Skokach i Stawianych akcja „Lato z Pasją”. Trwała od 5 do 23 lipca i uczestniczyło w niej ponad 70 dzieci, 

większość z nich we wszystkich organizowanych zajęciach i wycieczkach. 
Podczas wakacyjnych zajęć realizowana była kampania profilaktyczna „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, prowadzona w 2021 

roku pod hasłem „W poszukiwaniu szczęścia”. Głównym założeniem programowym akcji letniej była kontynuacja działań 

profilaktycznych podejmowanych w ciągu roku szkolnego, ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie czynników 

chroniących dzieci i młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, rozwijanie umiejętności wyzwalających 

pozytywne emocje i pomocnych w prowadzeniu zdrowego stylu życia. 

Każda ze świetlic miała zorganizowane zajęcia w cyklu 

dwutygodniowym, z którego w pierwszym tygodniu 

różnorodne formy aktywności odbywały się na miejscu, 

a drugi tydzień miał charakter wyjazdowy. 

Uczestnicy wzięli udział w zajęciach plastycznych, 

podczas których przygotowywali prace na konkurs 

plastyczno – literacki „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, 

szczęśliwe życie” oraz na konkurs „Rozwiąż krzyżówkę”, 

organizowane w ramach kampanii profilaktycznej 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Przygotowane prace 

zostały wysłane do oceny przez jury powołane przez 

Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych 

oraz Fundację Trzeźwy Umysł w Poznaniu. Kolejnym 

dniem było spotkanie z panem Szymonem Górnym, 

który poprowadził zajęcia z robotyki pn. „Myślę, 

kombinuję, buduję”, które dostarczyło młodym 

osobom interesującym się inżynierią mechaniczną, 

elektrotechniką, automatyką czy informatyką wielu emocji. 

W formie zabawowej mogły one poznawać tajniki tych 

skomplikowanych dziedzin nauki. „Spotkanie z pozytywną 

postacią z bajki i książki”, to kolejne z zajęć, tym razem 

o charakterze artystycznym, podczas których młodzi adepci 

sztuki teatralnej mogli wcielić się w role Czerwonego 

Kapturka, Królewny Śnieżki czy Roszpunki. W odgrywaniu 

ról pomagały pięknie przygotowane stroje i rekwizyty. 

Inny charakter miały zajęcia „Mój muzyczny idol”, które 
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poszczególne świetlice zorganizowały w różnoraki sposób. 

Były zajęcia dykcyjne i emisyjne z wokalistką, 

śpiewanie piosenek młodzieżowych, karaoke, 

a w Rościnnie odbyło się spotkanie z panią Małgorzatą 

Morsztyn, która zaprezentowała grę na misach 

kryształowych, kiju deszczowym - rytualnym instrumencie 

wywodzącym się z kultur azteckiej i afrykańskiej oraz 

bębnie szamańskim. To spotkanie było tym bardziej 

interesujące, że pani Małgorzata jest miłośniczką jazdy 

konnej, utytułowaną, polską zawodniczką ujeżdżenia 

na poziomie Grand Prix. Przez wiele lat była członkiem 

reprezentacji Polski w ujeżdżeniu, zdobywając wiele 

medali (w tym złoty) w Mistrzostwach Polski, była też 

finalistką Pucharu Świata.   

„Na sportowo w poszukiwaniu szczęścia”, to 

kolejne z zajęć, tym razem rekreacyjno – sportowe, 

w których uczestniczyła młodzież. One również 

przybrały różne formy, zależne od zainteresowań 

i pomysłowości uczestników oraz ich opiekunów – od gier 

zespołowych począwszy, kończąc na rajdzie rowerowym 

zorganizowanym przez świetlicę w Pawłowie Skockim.

Drugi tydzień „Lata z Pasją” obfitował w wycieczki 

krajoznawczo – edukacyjne. Pierwsza z nich odbyła 

się do Rogoźna, gdzie w Muzeum Regionalnym im. 

Wojciechy Dutkiewicz młodzież mogła obejrzeć trzy 

wystawy: historyczną, etnograficzną i przyrodniczą oraz 

uczestniczyć w lekcji muzealnej „Ptaki okolic Rogoźna”, 

podczas której swoją ogromną wiedzą na ich temat 

podzielił się edukator pan Jerzy Dąbrowski. Wycieczka 

Urząd

zakończyła się ogniskiem integracyjnym w świetlicy 

w Rościnnie, zorganizowanym przy pomocy sołtysa wsi 

pana Huberta Czarneckiego oraz wspólnymi zabawami 

pod gołym, słonecznym niebem.

Niewątpliwą atrakcję stanowił wyjazd do Muzeum 

Pierwszych Piastów na Lednicy – muzeum 

prezentującego m.in. relikty kamiennej architektury 

pałacowej i sakralnej (w tym pozostałości grodu 

pierwszych Piastów) oraz drewnianej zabudowy wsi, 

datowane na okres wczesnego średniowiecza, ponadto 

uczestnictwo w lekcji muzealnej stanowiącej niesamowitą 

podróż w przeszłość. Po atrakcjach historycznych 

młodzież mogła miło i aktywnie spędzić czas w Parku 

Trampolin Jump Now w Gnieźnie. Nie obyło się też 

bez odwiedzenia McDonald’s. 

Niewątpliwą ciekawostkę stanowiła wycieczka 

krajoznawcza do Muzeum Młynarstwa i Urządzeń 

Wodnych w Jaraczu, gdzie oprócz zwiedzania wiatraka, 

młyna wodnego z około 1871 roku z maszynami z lat 

20-tych XX wieku i przyległych zabudowań, stajni 

przymłyńskiej, domu młynarza, młodzież mogła aktywnie 

uczestniczyć w warsztatach „Od ziarenka do bochenka” 

i tradycyjnymi metodami wyprodukować sobie mąkę na 

ciasteczka czy chleb.  
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Spotkanie z X Muzą czekało na dzieci w Kinie za 
Rogiem działającym przy Bibliotece Publicznej w Skokach, 

gdzie jedna grupa obejrzała wzruszający film „Chłopiec 

z burzy”, a druga równie emocjonujący „Był sobie pies 2”. 

Wiele atrakcji, w tym: warsztaty z psychologiem, zajęcia 

i zabawy ruchowe zakończone pysznym podwieczorkiem 

zapewniła Radosna Planeta.

Dwie grupy świetlicowe (ze Skoków i Stawian) wzięły 

udział w programie profilaktycznym „Apteczka Pierwszej 

Pomocy Emocjonalnej”. Zajęcia poprowadziła przeszkolona 

w tym zakresie instruktor pani Alicja Kramer.

O tym czy akcja „Lato z Pasją” spełniła oczekiwania 

młodych ludzi niech świadczą ich zaangażowanie 

w poszczególne zajęcia i radosne miny.

Małgorzata Szpendowska - Wylegalska 

  gminny koordynator ds. uzależnień

Poznaj pomniki przyrody cz. IV
 

   Prezentujemy „najnowsze” pomniki przyrody, 

objęte formą ochrony przez Radę Miejską Gminy 

Skoki. 

Wszystkie zdjęcia opisanych drzew znajdziesz 

na stronie http://www.gmina-skoki.pl/news/

others/168316-poznaj-pomniki-przyrody-cz-iv/ 

Na wniosek ówczesnych właścicieli nieruchomości, na 

działce numer 59/6 – obręb Budziszewice, ustanowiono 

pomnikami przyrody 2 dęby szypułkowe: „Stanisława” 

(o obwodzie 402 cm) i „Grażynę” (o obwodzie 351 

cm). Okazalsze drzewo na skutek jednej z wichur w 2013 

r. stało się złomem i aktualne stanowi twór przyrody 

nieożywionej. Owe dęby objęto ochroną na mocy uchwały 

Nr XIV/101/2012 Rady Miejskiej Gminy Skoki z 2 lutego 

2012 r.

Kolejny okazały Dąb bezszypułkowy (o obwodzie 

aż 510 cm) znajduje się nieopodal wsi Chociszewo 

(przy polnej drodze, na lewo od drogi powiatowej, jadąc 

w kierunku Popowa Kościelnego). Właściciel gruntu, na 

którym rośnie drzewo zaproponował dla niego nazwę 

„Dąb Piaskowy” i tak też zostało zapisane w uchwale nr 

XXXV/266/2014 Rady Miejskiej Gminy Skoki z 27 marca 

2014 r.

Na granicy gminy Skoki, na skraju lasu przy drodze 

prowadzącej do jeziora Łomno (gm. Murowana Goślina) 

znajduje się głaz narzutowy (gnejs), którego obwód 

wynosi 702 cm, a waga szacowana jest na poziomie 

16 ton! Wspomniany pomnik przyrody, usytuowany jest 

na działce o numerze ewidencyjnym 9053/2 – obręb 

geodezyjny Brzeźno, Leśnictwo Brzeźno. Obiekt został 

objęty formą ochrony na mocy uchwały nr VII/34/2015 
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Rady Miejskiej Gminy Skoki z 27 marca 2015 r.

Na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Durowo Rada Miejska Gminy Skoki uchwałą nr XLV/347/2018 z dnia 11 

października 2018 roku ustanowiła niżej wymienione pomniki przyrody:

– Dąb szypułkowy, o obwodzie 697 cm i wysokości 16 m, rośnie nieopodal cmentarza parafialnego, na działce 

o numerze ewidencyjnym 9164 – obręb geodezyjny Raczkowo, Leśnictwo Stawiany.

– Dąb szypułkowy, o obwodzie 525 cm i wysokości 22 m, usytuowany na działce o numerze ewidencyjnym 9162 – 

obręb geodezyjny Raczkowo, Leśnictwo Antoniewo.

– Grab pospolity „Antoni”, o obwodzie 331 cm i wysokości 14 m, rośnie na działce o numerze ewidencyjnym 9152 

– obręb geodezyjny Rakojady, Leśnictwo Antoniewo.

Nazwa „Antoni” dla drzewa z gatunku Grab pospolity stanowi upamiętnienie ostatniego leśniczego, mieszkającego 

w dawnej siedzibie leśnictwa Antoniewo, natomiast „Babcia” dla Sosny pospolitej jest nazwą zwyczajowo nadaną przez 

mieszkańców wsi Kakulin.

– Sosna pospolita „Babcia”, o obwodzie 253 cm i wysokości 12 m, znajduje się na działce o numerze ewidencyjnym 

9116 – obręb geodezyjny Kakulin, Leśnictwo Antoniewo.

Urząd

 „Najświeższym” pomnikiem przyrody 

na terenie gminy Skoki jest Grusza 

pospolita „Niezwyciężona” rosnąca 

nieopodal jeziora Brzeźno, na działce 

o numerze ewidencyjnym 9028/5 – obręb 

geodezyjny Potrzanowo. 

Drzewo posiada szczególną wartość 

przyrodniczą. Odznacza się okazałym 

rozmiarem (obwodem na wysokości 

pierśnicy wynoszącym 379 cm), stanowiąc 

jednocześnie najokazalszą Gruszę pospolitą 

rosnącą na terenie Lasów Państwowych. 

Drzewo objęto uchwałą Rady Miejskiej 

Gminy Skoki nr XXII/199/2020 z dnia 29 

października 2020 roku.

Szerzej o GRUSZY pisaliśmy w poprzednim 

numerze Wiadomości Skockich. 

Na terenie gminy Skoki, zgodnie z rejestrem 

Nadleśnictwa Łopuchówko, znajduje się 

jeszcze jeden pomnik przyrody: Dąb 

szypułkowy o obwodzie 431 cm, 
zlokalizowany przy drodze gruntowej 

prowadzącej z Głęboczka do Dąbrówki 

Kościelnej (na działce numer 9152/1 – 

obręb Niedźwiedziny). Brak jest jednak 

szczegółowych informacji o akcie jego 

ustanowienia.

Artykuł ten kończy cykl „Poznaj 

pomniki przyrody”. Okres wakacyjny 

sprzyja wycieczkom, dlatego 

zachęcamy wszystkich do podziwiania 

„na żywo” zaprezentowanych we 

wszystkich artykułach pomników.
Aleksandra Frankowska
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Wiedza o Polsce
 

Drugi etap konkursu „Wiedza o Polsce” 

w Lechlinie za nami. Uczniowie od kilku 

miesięcy przygotowywali się do konkur-

su. Celem było poznanie walorów naszej 

ojczyzny. Wiedza, którą zdobyli, przyda się na 

pewno w dalszych latach nauki. Warto wiedzieć 

przecież różne informacje o kraju w którym żyje-

my, uczymy się i mieszkamy. Największą wiedzą 

wykazała się uczennicą klasy V Wiktoria Włodar-

czak. 

Gratulacje

Monika Zielińska

Zakończenie roku przedszkolnego

 23 czerwca 2021 r. dla grupy starszaków z Łosińca został dniem, który najpewniej zapamiętają do końca 

swojego życia. W tym dniu Muchomorki zakończyły pierwszy etap swojej edukacji. Był to dzień pełen wzru-

szeń ale i uśmiechu. 
Starszaki żegnały się z przedszkolem, a młodsze dzieci ze swoimi starszymi kolegami. W tym dniu gościliśmy również 

w przedszkolu panią Anię, która jest policjantką i przypomniała wszystkim dzieciom o zasadach bezpieczeństwa podczas wa-

kacyjnego wypoczynku oraz wręczyła dzieciom upominki. Kochanym starszakom życzymy udanych wakacji i powodzenia we 

wrześniu.

Kinga Karczewska 

Z ŻYCIA SZKÓŁ STOWARZYSZENIA 
EDUKACYJNEGO TĘCZA

Oświata



Nadeszły wakacje, czyli zasłużony czas 

odpoczynku po okresie nauki. W tym wy-

jątkowym dniu odbyły się w naszych szko-

łach uroczystości z okazji zakończenia ro-

ku szkolnego 2020/21. 
   

Podczas apeli gratulowano uczniom postępów 

w nauce i życzono im wspaniałego wypoczynku 

w czasie wakacji. Podziękowania otrzymali także 

nauczyciele, dla których zakończenie roku to czas 

podsumowań, planów i refleksji. Podczas apeli 

uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymali na-

grody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne. 

Następnie po zakończeniu uroczystości ucznio-

wie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, gdzie nastąpiło wręczenie świadectw pozostałym uczniom oraz pożegnanie 

z nauczycielami, którzy życzyli wszystkim wspaniałych przygód i udanego, bezpiecznego wypoczynku.

Joanna Tomczak

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 organizo-

wane 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. Przygoto-

wane atrakcje zapewniły obecnym udaną zabawę i mnóstwo radości, która niezmier-

nie cieszy nas nauczycieli.

Joanna Tomczak

16
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Dzień Dziecka
 

„Uśmiech dziecka - największym skar-

bem...” Dzień Dziecka w rejowieckim 

przedszkolu upłynął bardzo radośnie. 

Podczas zajęć dzieci miały okazję zapre-

zentować swoich ulubionych YouTube-

rów, a także swoje kanały. Na koniec dnia 

przedszkolaki otrzymały wymarzone 

lody.

Agata Zielińska

Egzamin na kartę rowerową

Mamy kolejnych „rowerzystów”. 7-9 czerwca kolejni uczniowie na-

szej szkoły podeszli do egzaminu na kartę rowerową. Dzieci musiały 

wykazać się wiedzą teoretyczną, techniką jazdy i poprawną jazdą na 

ulicy. Wszyscy, którzy przystąpili do egzaminu, zaliczyli go pomyślnie. 
   

Gratulujemy i życzymy szerokiej drogi!

Justyna Graczyk

Koła taneczne
 

Czerwiec to miesiąc podsumowań całorocznej pra-

cy, także tej rozwijającej zainteresowania. Koła 

taneczne, działające w Jabłkowie, Lechlinie i Re-

jowcu mimo, że działały z przerwami z uwagi na 

naukę zdalną, mogą pochwalić się swoimi umiejęt-

nościami. Poznane układy taneczne zaprezentowa-

no przed społecznością szkolną, dając pokaz swoich 

umiejętności. 
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   Dziękuję wszystkim dziewczynkom za aktywny udział, 

systematyczną pracę, energię i radość czerpaną ze wspólnych spotkań. Tanecznych wakacji! 

Joanna Tomczak

Konkurs Konstytucji 3 Maja
 

   W 2021 r. przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Z tego powodu w naszych szkołach został przeprowadzony kon-

kurs wiedzy na jej temat. 
 Głównym celem konkursu było uświadomienie uczniom znaczenia Kon-

stytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddanie hołdu 

tym, którzy przyczynili się do powstania tego aktu - myślicielom politycznym, 

posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patrio-

tycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na 

przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości. Zadaniem uczestników 

konkursu było rozwiązanie testu wiedzy.

Oto zwycięzcy: Szkoła Podstawowa w Jabłkowie: Eryk Eliński, klasa VI, 

Nikodem Baszczyński Chmiała klasa VI - Filia Rejowiec.

Serdecznie gratulujemy!

Paulina Słomian i Anna Mazurek

 
O bezpieczeństwie przed  
wakacjami wspólnie  
z policjantami

22 czerwca skoccy policjanci przeprowadzi-

li spotkania z uczniami naszych szkół dotyczące 

bezpieczeństwa podczas wakacji. Funkcjonariu-

sze przypominali, że wakacje to czas odpoczynku 

i swobody, ale także wtedy należy pamiętać o za-

sadach bezpieczeństwa.
Poinformowali, że bez względu na porę roku zawsze jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. Musimy pamiętać o tym, 

aby zwracać uwagę na znaki drogowe ponieważ one informują nas jak mamy postępować. Policjanci podkreślili również, jak 

Oświata
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ważne jest noszenie elementów odblaskowych, informując jednocześnie, że odblaski to jeden z najtańszych, najprostszych, 

a zarazem najłatwiejszych w zastosowaniu sposób na zwiększenie swojego bezpieczeństwa.

Funkcjonariusze przedyskutowali także z uczniami jak bezpiecznie zachowywać się w domu czy na placu zabaw, przypomi-

nając jednocześnie kto to jest osoba obca i co zrobić kiedy ktoś taki będzie zaczepiać na podwórku. Funkcjonariusze omówili 

również podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wyjazdów nad wodą czy w góry jednocześnie informując jak ważne 

dla naszego bezpieczeństwa jest słuchanie ratowników. 

Przebiegające w miłej atmosferze spotkanie, podczas którego padło wiele pytań do policjantów, zostało podsumowane re-

ceptą, że udane wakacje to właściwe przygotowanie się do nich, skrupulatne planowanie wypoczynku, świadomość i unika-

nie zagrożeń, tak aby pamiątką z nich nie były przykre wspomnienia, tylko radość z mile spędzonych chwil. 

Joanna Tomczak

Preorientacja zawodowa
 

    Uczniowie naszej szkoły i przed-

szkola mieli okazję uczestniczyć w za-

jęciach z preorientacji zawodowej. 

Prelekcje przeprowadziła p. Beata 

Nowak-Szmyra, radca prawny. Spo-

tkanie zawierało szereg cennych in-

formacji i wiadomości, które przybli-

żyły uczniom charakterystykę tego 

zawodu i związanych z nim obowiąz-

ków, uprawnień i ciekawostek. 
Bardzo dziękujemy naszemu Gościowi za 

tak cenne i wartościowe zajęcia, które wta-

jemniczyły nas w tajniki zawodów prawni-

czych.

Joanna Tomczak

Szkolny Dzień Profilaktyki

Ostatnie dni roku szkolnego to za-

wsze w naszej szkole czas, kiedy orga-

nizujemy Szkolny Dzień Profilaktyki. 

W tym roku postawiliśmy na „Przy-

jaźń” i każda z filii podjęła szereg dzia-

łań byśmy zagłębili się w tę tematy-

kę i przemyśleli, co może ona ze sobą 

nieść, jak wpływa na nasze życie i ja-

kiego zaangażowania wymaga od nas 

relacja przyjacielska.
 

W Jabłkowie rozpoczęto zajęciami w kla-

sach na temat przyjaźni, podczas których 

rozstrzygano czym jest przyjaźń, jakie są jej 
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cechy i gdzie przykłady przyjaźni możemy odnaleźć w książkach i filmach. Następnie uczniowie zredagowali przepis na przy-

jaźń oraz zaprojektowali klasowy symbol przyjaźni. Nie zabrakło wyjścia na lody, fotobudki, tanecznych pląsów podczas dys-

koteki i prezentacji układów tanecznych przez dziewczyny z koła tanecznego. Dzień został zakończony wspólnym sercem na 

boisku szkolnym, wykonanym przez uczniów i nauczycieli.

Rejowieccy uczniowie z wychowawcami zastanawiali się nad tym, co to jest przyjaźń, co znaczy mieć przyjaciela, jakie ce-

chy powinien mieć prawdziwy przyjaciel i jakie to ma dla nas znaczenie. Następnie obejrzeli filmiki - Kubusiowe opowieści o 

przyjaźni oraz wykonali plakat. Po zakończonych zajęciach wszyscy stwierdzili, że przyjaźń jest potrzebna i bardzo pomaga 

nam w życiu. Każdy chce mieć przyjaciela, bo to ktoś, kto pomoże w potrzebie, pocieszy, pobawi się z nami.

Lechlińska społeczność natomiast rozpoczęła dzień od przedstawienia pacynkowego o przyjaźni na podstawie relacji 

Mieszka i Leszka z bajki Adama Mickiewicza pt. „Przyjaciele”. Celem przedstawienia było przekazać widzom, że czasem war-

to wybaczyć, umieć postawić się w sytuacji Leszka, mieć w sobie odrobinę empatii. Bo przecież póki sami nie sprawdzimy się 

w trudnej sytuacji, nie można być pewnym swojego zachowania. Ponadto zwrócono uwagę na to, by nie obmawiać innych, bo 

słowem też można bardzo skrzywdzić. Między poszczególnymi scenami wystąpiły dziewczyny z koła tanecznego, prezentu-

jąc układy do piosenek o przyjaźni. Następnie uczniowie już w swoich klasach, w wyznaczonym czasie, przygotowali inter-

pretację wiersza „Mój przyjaciel” B. Szelągowskiej. Swoją interpretację przedstawiali na forum szkoły. Kolejnym punktem 

dnia były zajęcia o przyjaźni. Rozmawialiśmy o tym, co trzeba zrobić, żeby znaleźć przyjaciela i jak dbać o niego, aby był przy 

nas w dobrych i złych chwilach. Ustaliliśmy kto naszym zdaniem jest prawdziwym przyjacielem. Na zakończenie wykonali-

śmy plakaty jak zasadzić przyjaźń i jak ją pielęgnować, gdy już zakwitnie. Wszystkie działania przeplataliśmy zabawami ru-

chowymi i malowaniem symboli przyjaźni. 

Zadania ujęte podczas Szkolnego Dnia Profilaktyki ukazały uczniom wartości przyjaźni – ważnej relacji w życiu człowieka, 

istotnego czynnika w jego rozwoju społecznym, emocjonalnym i poznawczym. Przeprowadzone działania miały na celu pro-

mować przyjazną, akceptującą atmosferę, integrować grupę, umożliwić głębsze, wzajemne poznanie się uczniów, zaspokoić 

– szczególnie ważną – potrzebę ruchu, aktywności. Dodatkowym celem było przeżycie radości płynącej ze wspólnej zabawy 

i działań. 

Joanna Tomczak

Turniej warcabowy

 W czerwcu rozegraliśmy wśród 

uczniów klas IV-VI w Lechlinie Tur-

niej warcabowy. Emocji było wiele, 

wiele pięknych postaw i szlachetnych 

gestów. Dodatkowo uczniowie rozwijali 

analityczne myślenie, budowali wytrwałość 

i determinację, pracowali nad koncentracją. 

Uczyli się także pięknej rywalizacji – sztuki 

przegrywania i podnoszenia się z porażek 

oraz sztuki skromnego wygrywania. Każ-

dy uczestnik turnieju poczuł bowiem smak 

zwycięstwa oraz gorycz porażki. Podsumo-

wując przeprowadzone rozgrywki, miejsca 

na podium zajęli odpowiednio:

Oświata
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I miejsce – Ksawery Koterba, kl. VI

II miejsce – Ewa Majchrzak, kl. V

III miejsce – Jakub Bezulski i Jakub Dobrochowski, kl. VI

Dziękuję uczestnikom za stworzenie miłej, sportowej atmosfery oraz gratuluję udziału i zachęcam do rozwijania i dosko-

nalenia swoich umiejętności. 

Joanna Tomczak

VI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny 
dla uczniów klas III szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa w Jabłkowie po raz szósty zaprosiła uczniów klas III szkół podstawowych do udziału 

w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym. Koordynatorem konkursu była pani Joanna Tomczak. Kon-

kurs był trzyetapowy. Na wszystkich etapach miał formę dyktanda. Maksymalnie, w każdym etapie, uczest-

nik mógł zdobyć 100 punktów. Celem konkursu było:  
• Syntetyzowanie i porządkowanie wiadomości i umiejętności ortograficznych uczniów nabytych w cyklu trzyletniego na-

uczania. 

• Uświadomienie dzieciom aktualnego poziomu ich osiągnięć w zakresie poprawności ortograficznej. 

• Kształcenie czujności i spostrzegawczości ortograficznej. 

• Stymulowanie aktywności emocjonalnej uczniów i wzbudzanie pozytywnej motywacji do uczenia się ortografii. 

• Oswajanie dzieci z samodzielnym radzeniem sobie w sytuacjach trudnych (konkurs). 

• Wdrażanie do respektowania zasad „zdrowej rywalizacji”.

W tym roku, ze względu na obostrzenia sanitarne, wszystkie trzy etapy uczniowie pisali na terenie swoich szkół. Po II eta-

pie, na podstawie nadesłanych protokołów, organizatorzy konkursu zgodnie z regulaminem wyłonili 9 uczniów, którzy uzy-

skali najwyższe wyniki i wzięli udział w finale. Po wnikliwym sprawdzeniu wszystkich prac komisja przyznała tytuł „Mistrza 

Ortografii” uczniom, którzy napisali dyktando bezbłędnie, byli to:

• Gabriela Gracz, Lechlin – 100 pkt

• Martin Smak, Lechlin – 100 pkt

• Sophie Troczyńska, Rejowiec – 100 pkt
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Ponadto, zgodnie z regulaminem, wyłoniono także I, II i III miejsce dla laureatów, którzy popełnili najmniejszą liczbę błę-

dów, byli to:

I miejsce – Julianna Witt, Rejowiec – 99 pkt

II miejsce – Jagoda Grygiel, Lechlin – 97 pkt

III miejsce – Dominik Szopiński, Jabłkowo – 95 pkt

Wyniki tegorocznego konkursu były niezwykle wysokie, za co uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy wiedzy 

w dziedzinie ortografii, która wymaga systematycznej i wytrwałej pracy. 

Joanna Tomczak

Półkolonia letnia „TropiMy naturę”

W wakacyjny poniedziałek, 5 lipca, Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA przy wsparciu finansowym Miasta 
i Gminy Skoki rozpoczęło półkolonię letnią pt. „TropiMy naturę”.

Zajęcia zostały zorganizowane dla 70 uczestników w szkole w Jabłkowie, w Lechlinie i Rejowcu. Tego lata zaprosiliśmy 

dzieci w niezwykłą podróż ścieżkami natury, by poznać jej najskrytsze sekrety. Dzieci podczas wspólnych spotkań zaprzyjaź-

niły się ze światem natury i za jego pośrednictwem poznały prawa przyrody, zamieniły się w odkrywców i nauczyły się chro-

nić przyrodę oraz jej naturalne zasoby. Ponadto uczestnicy rozwinęli swoje umiejętności plastyczne, pobudzili swoją pomy-

słowość i wyobraźnię. 

W czasie półkolonii na uczestników czekało dużo zabawy, przy której sporo się nauczyli, gdyż zajęcia prowadzone były 

metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć kulinarnych oraz zajęć ruchowych, 

zaplanowanych na świeżym powietrzu. 

Joanna Tomczak

Oświata
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Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 nie ma przed nimi tajemnic
Mimo trwającej pandemii ODN w Poznaniu 

zorganizował i przeprowadził Konkurs Wiedzy 

o Powstaniu Wielkopolskim. „Tobie Polsko ta 

kropla krwi wrzącej!”. W tym roku odbyła się 

już XIII jego edycja i zyskał rangę konkursu 

ogólnopolskiego. Bardzo dobrze wypadli 

w nim, przygotowywani przez Barbarę 

Surdyk, uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Skokach. Wiele godzin spędzonych na 

Teams’ach zaowocowały sukcesem. Laureatem 

I miejsca został Szymon Kmieć natomiast 

laureatami II miejsca Marcin Andrzejewski 

i Szymon Serba.

9 czerwca 2021 r. w Muzeum Powstańców 

Wielkopolskich w Lusowie odbyła się 

uroczystość podsumowania konkursu 

i rozdania nagród. Przybyli na nią znamienici 

goście a wśród nich Wielkopolski Kurator 

Oświaty – Robert Gaweł, dzięki jego 

honorowemu patronatowi nad konkursem 

jego laureaci mogą sobie dopisać 3 punkty 

do świadectwa, Zastępca Dyrektora 

Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Czesław Kruczek, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji KO – 

Małgorzata Wilczyńska-Grześ, Prezes Zarządu Głównego TPPW Tadeusz Musiał.

Po wręczeniu nagród i podziękowań dla uczniów i nauczycieli wszyscy zgromadzeni udali się na pobliski cmentarz by 

złożyć wiązanki kwiatów na grobie drugiego dowódcy powstania gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego. Warto nadmienić, 

że przy mogile generała znajdują się urny z prochami dwóch jego córek, które tragicznie zginęły podczas II wojny 

światowej. Agnieszka została zamordowana w Pamirach a Janina jako jedyna kobieta poniosła śmierć w Katyniu. Następnie 

zgromadzeni udali się na zwiedzanie ekspozycji muzeum i na poczęstunek. Gratulujemy sukcesu uczniom, rodzicom 

i nauczycielom.

Zdjęcia Paulina Serba, tekst Andrzej Surdyk

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny
 

Znamy już wyniki tegorocznego konkursu matematycznego ,,Kangur”. Jest to konkurs matematyczny o zasięgu 
międzynarodowym i już sam udział w takim konkursie jest dużym wyróżnieniem. Zadania wymagają logicznego myślenia 

i wiedzy ponad program swojej klasy. Najlepsze wyniki w naszej szkole uzyskali: Tymon Jelinek, Jakub Królczyk, Borys 

Bzdęga i Michał Gaca w kategorii Żaczek oraz Aleksander Czarnecki, Zuzanna Jeske i Dawid Anders w kategorii Maluch.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Koordynator konkursu Danuta Kubicka

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKOKACH



Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych

Nadeszły niecierpliwie wyczekiwane wyniki XIV edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”! 

Z przyjemnością ogłaszamy, że uczeń naszej szkoły Tymon Jelinek 

z klasy 2 zdobył tytuł laureata II miejsca, a Zuzanna Jeske z klasy 3 

wyróżnienie, czyli trzecie miejsce w konkursie.
Konkurs Świetlik powstał w 2007 roku z inicjatywy dr Dagmary 

Sokołowskiej, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem 

Konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, 

fascynującego źródła wiedzy o świecie.

Test Konkursowy obejmuje zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnej 

z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych oraz pytania dotyczące doświadczeń 

konkursowych, wykonywanych w ramach Etapu Przygotowawczego.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów.

Danuta Kubicka

Podsumowanie działalności koła wolontariatu

 W bieżącym roku szkolnym 

uczniowie włączyli się: w zbiórkę 

karmy dla schroniska w Rybowie, 

sprzątanie opuszczonych 

grobów na skockim cmentarzu, 

zbiórkę plastikowych nakrętek, 

przygotowanie świątecznych 

paczek dla dzieci z domu 

dziecka w Wągrowcu oraz 

zbiórkę funduszy dla hospicjum 

w Wągrowcu. 
Na koniec przyszedł czas na 

podsumowanie. Najbardziej aktywni 

wolontariusze otrzymali z rąk Pana 

Dyrektora pamiątkowe dyplomy. 

Trafiły one również do rodziców, którzy 

bardzo aktywnie włączali się w nasze 

akcje.

Bycie wolontariuszem często oznacza poświęcenie wolnego czasu, aby nieść pomoc innym. Dlatego wszystkim należą się 

słowa uznania i podziękowania za to, że zawsze można było na nich liczyć.

  Renata Hamulczyk
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Radzimy sobie z emocjami

W ramach realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego po powrocie do nauczania stacjonarnego 

uczniowie klas III, IV i V 7 i 8 czerwca uczestniczyli w warsztatach dotyczących rozwijania umiejętności 

rozpoznawania i nazywania emocji prowadzonych przez trenera profilaktyki z Nowych Horyzontów 

z Wrocławia. Celem warsztatów było rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w izolacji. Uczniowie poznali 

sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami, pogłębiali świadomość swoich mocnych stron i uzdolnień. Doświadczyli jak 

trudno rozmawia się o tym co czujemy, poznali również czynniki chroniące przed uzależnieniem oraz w jaki sposób bronić się 

przed przemocą. Dowiedzieli się, jak ważną rolę odgrywa motywacja i jak kreatywnie rozwiązywać problemy.  

Rozmawiali o swoich 

potrzebach, budowaniu 

pozytywnego obrazu 

samego siebie, dążeniu 

do samorozwoju 

i poszukiwaniu pasji. 

Warsztaty były niezwykle 

ciekawe, cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. 

W zakresie profilaktyki 

zdrowia psychicznego 

zostały umieszczone 

na stronie internetowej 

szkoły materiały do 

kampanii multimedialnej - 

Depresja – widzę, rozumiem, 

wiem zakupione przez 

Samorząd Gminy Skoki.

Beata Babrakowska

Mistrz Matematyki
 

W ostatnim tygodniu nauki uczniowie Naszej Szkoły zmierzyli się z zadaniami konkursowymi o tytuł 

,,Mistrza Matematyki”. Do konkursu przystąpili wszyscy uczniowie, mierząc się z zadaniami sprawdzającymi 

umiejętności rachunkowe, wiedzę matematyczną i logiczne myślenie w sytuacjach z życia codziennego. Konkurs miał na 

celu popularyzację nauk matematycznych, a różnorodność zadań pokazała, że znajomość tych zagadnień ułatwić może 

funkcjonowanie w dzisiejszym świecie. Testy były przygotowane przez wszystkich nauczycieli matematyki i były zgodne 

z podstawą programową oraz dostosowane do każdego poziomu wiekowego uczniów.

Atrakcyjne nagrody dla trójki najlepszych matematyków na każdym poziomie (za I miejsce: powerbank, II miejsce: myszka 

gamingowa, III miejsce: pendrive) ufundowała Rada Rodziców, za co serdecznie dziękujemy.

Tytuł ,,Mistrza Matematyki” zdobyli w kolejności: I miejsce, II miejsce, III miejsce:

kl. IV: Jan Kida, Zofia Kowalewska, Gracjan Stiller

kl. V: Rozalia Podraza, Mateusz Szymaś, Aleksandra Przybysz

kl. VI: Filip Gonigroszek, Adrianna Heigenbarth, Jeremiasz Burzyński

kl. VII: Juliusz Wrzesiński, Dawid Laube, Piotr Mróz

kl. VIII: Mateusz Siuchniński, Anna Pol, Szymon Kruś

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w odkrywaniu piękna Królowej Nauk.

Zespół nauczycieli matematyki
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Laboratorium Wyobraźni
 

Wakacje 

rozpoczęte, ale 

nauczyciele szkoły 

w Skokach oferują 

atrakcyjne spędzanie 

czasu wolnego 

tym dzieciom, 

które jeszcze 

nie wyjechały 

z rodzicami. Już 

28 czerwca dzieci 

z klasy 2A i 2B wraz 

z wychowawcami 

Elżbietą Chojnacką 

i Aleksandrą Urbańską uczestniczyły w wycieczce do Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu. Uczniowie czynnie brali udział 

w prezentowanych doświadczeniach i eksperymentach. W drodze powrotnej nie zabrakło lodów, grenadiny z palemkami 

i duuużo radości. 

A.Urbańska

Zwiedzamy Wielkopolskę
 Korzystając z wakacji oraz pięknej pogody, 

zaprosiłyśmy uczniów na wycieczkę, której 

celem było poznanie naszej Małej Ojczyzny. 

6 lipca odwiedziliśmy Pałac Raczyńskich 

w Rogalinie oraz Zamek w Kórniku. 
Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli piękne 

wnętrza, projektowane zgodnie z ówczesną 

modą. Szczególnie zachwyciła biblioteka w Pałacu 

w Rogalinie, natomiast dreszczyk emocji wywołała 

historia o spacerującej nocami po Kórniku Białej 

Damie, która schodzi z obrazu i dogląda swych włości.

Z portretów spoglądali dawni właściciele m.in. 

Edward Raczyński, Tytus Działyński i Władysław 

Zamoyski, którzy dbali o to, by ich siedziby były 

ostojami polskości w trudnych czasach zaborów.

Cieszymy się, że dzieciom podobała się wycieczka 

i dziękujemy za wzorowe zachowanie, dostrzeżone 

również przez pracowników muzeów.

Opiekunki: R. Hamulczyk, M. Zrobczyńska, D. 

Mrozińska i A. Szymkowiak

Oświata



Wakacyjna wycieczka do kina

Główne cele i założenia programowe 

wycieczki to kształtowanie wrażliwości 

estetycznej poprzez aktywny odbiór 

sztuki filmowej, kształtowanie nawyków 

kulturalnego zachowania się w miejscach 

publicznych oraz w środkach transportu jak 

również integracja uczniów i wzmocnienie 

więzi koleżeńskich. Wszystkie te cele zostały 

zrealizowane w 100 % podczas wakacyjnej 

wycieczki do kina w Wągrowcu. Uczniowie klas 

pierwszych pod czujnym okiem wychowawców 

i opiekunów (W. Molińska, A. Gapińska. A. 

Lubiatowska, A. Nowak, J. Markiewicz oraz J. 

Chmielewska) zobaczyli film pt. „Piotruś Królik”. 

Dzieci z zapartym tchem śledziły fantastyczne 

przygody długouchego szaraka śmiejąc się do łez, a czasami nawet wzruszając. Film spełniał również walory edukacyjne. 

Wskazywał bowiem dzieciom wartości jakimi warto kierować się w życiu. Po skończonym seansie pierwszaki udały się do 

kawiarni Willisch, gdzie zajadały się pysznymi lodami. Dzieci otrzymały również drobne upominki na pamiątkę cudownego 

dnia w Wągrowcu. Cała wycieczka przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. Dzieci wróciły uśmiechnięte i zadowolone.

Wioletta Molińska

Wycieczka do Biskupina
14 lipca br. dla uczniów naszej 

szkoły została zorganizowana 

jednodniowa wycieczka do 

Biskupina. Głównym celem wycieczki 

było poznanie miejsc i zabytków 

związanych z początkami państwa 

polskiego oraz zdobycie wiedzy 

historycznej poprzez obserwacje. 

Uczniowie poznali warunki życia ludzi 

z okresu neolitu oraz zajęcia mieszkańców 

wioski wczesnopiastowskiej. W męczącym 

upale zwiedzili osadę kultury łużyckiej 

z wczesnej epoki żelaza, zajrzeli do chat, 

przyjrzeli się pracy kamieniarza, garncarza. 

Schłodzili się w pawilonie wystawowym, 

gdzie obejrzeli eksponaty odnalezione 

w osadzie, np. naczynia gliniane, wyroby z brązu oraz rekonstrukcje grobu mieszkańców Biskupina. Oczywiście znaleźli 

czas na obiad oraz zakup pamiątek. Wyjazd był bardzo udany i czas minął niespostrzeżenie, a nawet go trochę zabrakło na 

skorzystanie ze wszystkich atrakcji. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z naszego wyjazdu na stronie internetowej 

szkoły.

                                                                  Wioleta Grzegorzewska
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Animacje na wakacje

Kolorowe, pełne dźwiękowier-

szy lato zawitało na polanę przy 

Bibliotece Publicznej w Skokach. 

W sobotnie popołudnie wszystkie 

chętne dzieci zgromadziły się, aby 

posłuchać Tuwima i Brzechwy w pio-

senkach, animować lalki teatralne, 

malować zwierzęta w rozmiarze XXL, 

bawić się wśród baniek mydlanych 

i proszków holi. 

O animacje ze sceny zadbała, jak 

zawsze z powodzeniem, Filharmonia 

Pomysłów. Dyskotekę w rytmie kolo-

rów prowadził Arkadiusz Wieczorek 

z roztańczoną Anną. 

Elżbieta Skrzypczak 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
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Co tam w skockim KINIE?

Kino za Rogiem w Skokach, Biblio-

Muza, zagrało swój pierwszy film 

w Walentynki. 
Od tego czasu, w związku z pandemią, 

otwierane to znów zamykane, zorganizowa-

ło nie tylko projekcje repertuarowe. Prze-

obraziło się w salę koncertową, teatralną, 

miejsce spotkań entuzjastów kina i pisarzy, 

studio nagrań i arenę bibliourodzin oraz za-

jęć edukacyjnych. 

 

Choć kameralne jest wielofunkcyjne, małe 

z wielkimi dziełami polskiego i światowe-

go kina, niewielkie, ale piękne i dla każdego 

mieszkańca i turysty. Tutaj spełnisz swoje 

filmowe marzenia i życzenia. 

BiblioMuza w skockiej bibliotece zaprasza 

przez cały rok.

Młodzi detektywi w akcji!

„Kto odpowie na pytanie, superżelki tu do-

stanie” – takim zdaniem witała młodych czy-

telników półka z kryminalnymi publikacjami 

dla najmłodszych.
 

Od dłuższego już czasu zaobserwować można 

wśród dorosłych czytelników duże zainteresowanie 

kryminałami i thrillerami. Skocka Biblioteka posta-

nowiła więc również wśród młodszych czytelników 

poszukać miłośników tego typu literatury, a może 

akurat w kimś dopiero wzbudzić takie zainteresowa-

nia… „Feralne Biuro Śledcze”, „Banda z Burej”, „Biuro 

Detektywistyczne Lassego i Mai” to niektóre spośród 

zagadkowych propozycji.

Żelki uraczyły wiele podniebień młodych detekty-

wów, zapasy póki co wyczerpane, ale jak na śledczych 

przystało – bądźcie czujni… niebawem kolejne zagad-

kowe akcje!

Monika Sierschuła
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Dzień Dziecka w Bibliotece - nareszcie!

Dzieci i rodzice bawili się podczas pikniku przy Bibliotece Publicznej. Były dmuchańce i animacje zmalowane 

przez Annę i Arkadiusza Wieczorków oraz seanse w BiblioMuzie i loteria w czytelni. Policzyliśmy ponad 300 osób. Imprezka 

plenerowa działała przez 6 godzin. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dzieciom raz jeszcze życzymy zdrowia i wszelkiej 

radości.

Elżbieta Skrzypczak

Jest lepiej!

W 2020 r. nastąpił w Polsce wzrost czytelnictwa. Daleko nam jednak do krajów skandynawskich, gdzie 

czytanie książek jest niemalże codziennym, dwudziestominutowym rytuałem u 80% mieszkańców. 

A jak czytają Skoki?
Nie posiadamy danych o liczbie zakupionych przez skoczan książek. Nie wiemy ile osób korzysta z innych, niż miejscowa, 

bibliotek. Wiemy jednak jak kształtuje się czytelnictwo w skockiej instytucji kultury. 

W okresie od 2 stycznia do 16 kwietnia 2021 r. 565 osób wypożyczyło w skockiej bibliotece przynajmniej 1 książkę oraz 

114 skorzystało z kodów Legimi. Łącznie odnotowano 4 578 wypożyczeń, bez prolongat (przedłużenie wypożyczenia już ist-

niejącego).

Co czytamy?
Dominuje literatura sensacyjno-kryminalna, popularna, biografie, reportaże oraz książki historyczne i literatura dziecięca. 

Słabiej wypada młodzieżowa. 

Jest to dobry wynik. Walczymy jednak o lepszy! W tym celu organizujemy liczne akcje i konkursy. Tworzymy indywidualną 

ofertę dla użytkownika. Zapraszamy do korzystania z księgozbioru i do systematycznej zabawy w czytanie. 

Bibliotekarki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
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Koduj_pro, czyli nauka programowania w domu

Chcesz nauczyć się programowania? Skorzystaj z darmowego dostępu do platformy Liga Niezwykłych 

Umysłów i weź udział w kursie online z języka Python lub obsługi baz danych SQL (poziomy podstawowe)!
 

Aby otrzymać dostęp do jedne-

go z kursów należy:
• Być czytelnikiem naszej Biblioteki,

• Założyć swoje indywidualne konto 

na platformie Ligi Niezwykłych Umy-

słów, LNU (osobom niepełnoletnim 

konto zakłada rodzic),

• Po założeniu konta, w celu wypo-

życzenia licencji, prześlij na adres 

sekretariat@bibliotekaskoki.pl swój 

numer identyfikacyjny (LNU ID), któ-

ry znajdziesz w ustawieniach profilu 

swojego konta,

• Jeśli licencja na wybrany przez Cie-

bie kurs nie jest aktualnie wypo-

życzona, bibliotekarz przydzieli Ci 

dostęp pozwalający na bezpłatne 

korzystanie z wybranego kursu,

• Po upływie terminu wypożyczenia 

licencji można ponownie zgłosić się 

o jej przydzielenie

Dostępne kursy:
Python Level 1/dostęp na 21 dni

• 7 rozdziałów, 169 lekcji

• Zakres zagadnień: zmienne, łań-

cuchy znaków i ich metody, typy 

danych, operatory arytmetyczne, 

funkcje, instrukcje warunkowe, ope-

ratory logiczne, pętle, sekwencje da-

nych: łańcuchy, krotki, listy i opera-

cje na sekwencjach, zbiory, słowniki, 

obsługa wyjątków, praca z plikami 

tekstowymi.

SQL Level 1/ dostęp na 21 dni

• 5 rozdziałów, 116 lekcji

• Zakres zagadnień: wprowadzenie do baz danych, pobieranie danych, sortowanie, warunki – operatory porównania i ope-

ratory logiczne, grupowanie, operatory arytmetyczne, wprowadzanie danych, modyfikowanie danych, usuwanie danych, 

tworzenie tabel, modyfikowanie tabel, usuwanie tabel, podstawy łączenia tabel.

Anna Maciąg
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Teatralne wakacje z Biblioteką

„Bo teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd...”
Czy wiedzą Państwo, że... Nie wszystkie 

koty wchodzą na płoty. Kota, który palił 

fajkę przekonano, żeby rzucił szkodliwy 

nałóg. Kocie osobowości i zachowania nie 

mają sobie równych. 

W skockiej bibliotece w 19-tu egzempla-

rzach wydana została „Kocia gazeta”. 

Poinformowali nas o tym uczestnicy pół-

kolonii teatralnych, którzy 16 lipca 2021 r. 

zagrali premierowy spektakl. Twórczynią 

scenariusza i reżyserem przedstawienia 

pt. „Koty” była Elżbieta Drygas, współ-

założycielka poznańskiej szkoły „Łejery”. 

O wokal i akompaniament zadbał z po-

wodzeniem Filip Lewandowski, animator 

BiblioMuzy, z wykształcenia muzyk. Ak-

torów umalowała natomiast instruktorka 

plastyki Anna Wieczorek, a o bankiecik zatroszczyli się rodzice dzieci.

A koty? Zawojowały salę kinową przeobrażając ją w teatralną. Pokazały, że są jedyne i niepowtarzalne. Były wesołe, za-

wadiackie, flirtujące i czarujące. Dały widzom mnóstwo radości i pokazały spory kawałek gry aktorskiej. Wystarczający, aby 

zostać zaproszonymi przez Jerzego Hamerskiego, na deski „Sceny Wspólnej”. 

Gratulacje uczestnikom półkolonii przekazała również pani wizytator, reprezentująca Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 

Elżbieta Skrzypczak 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
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Twórczość, która szczęście przyniosła!
 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci stał 

się okazją do zorganizowania plastycznego kon-

kursu dla naszych młodych czytelników. Tema-

tem przewodnim były baśnie H. Ch. Andersena, 

a wśród nich jego mniej znane przez dzieci „Kalo-

sze szczęścia”. 
Do kogo się owo szczęście uśmiechnęło? Nagrodę za 

przepiękną, oryginalną, kreatywną twórczość plastycz-

ną otrzymało aż dziewięcioro zwycięzców! Serdecznie 

gratulujemy!

Monika Sierschuła

Znakomite wieści!

Dwa pierwsze miejsca i dwa wyróżnienia dla skockich 

solistek w XVI Powiatowym Konkursie Wokalistów „Graj 

Muzyka! 2021”. 
 

Wśród 54-ech uczestników uznanie jurorów zdobyły: Nikola Ma-

jewska i Gabriela Kmieć (najwyższy stopień podium) oraz Zuzanna 

Tyll i Daria Kamińska (specjalne wyróżnienie).

Nagranie zwycięskich utworów zrealizowane zostało w BiblioMu-

zie przy udziale instruktorów. Oto oni: Małgorzata Szpendowska 

– Wylegalska, Aleksandra Urbańska, Patryk Gadziński, Iwona Tyll, 

Mateusz Doniec i Filip Lewandowski. 

Biblioteka od kilkunastu lat uczestniczy w działaniach promują-

cych muzykę i edukację artystyczną. 

Sukces dziewcząt jest wyrazem połączenia talentów młodych so-

listek z zaangażowaniem ich rodziców oraz pracą kadry instruktor-

skiej. Śpiew natomiast jest dla młodych wykonawczyń wielką przy-

jemnością i pasją. Życzymy Wam dalszego realizowania artystycznej 

przygody.



Kajakiem po potrzanowskich jeziorach. 
Sympatycy kajaków z reguły wolą 

pływać rzekami, gdyż najzwyczajniej 

w świecie wiele się tam dzieje, jeziora 

uważane są za nudne. Ale nie zawsze tak 

musi być. Dobrym przykładem tego są 

potrzanowskie jeziorka, jak koraliki 

naciągnięte na sznurek.

Wystartować można z plaży jeziora 

Włókna. Wypożyczamy kajak na miejscu, 

lub przywozimy swój, jest możliwość 

podwiezienia kajaka samochodem na plażę. 

Zostawiamy kajaki i odstawiamy samochód 

na parking.

 

Do opłynięcia mamy 6 jeziorek, 

połączonych wąskimi przesmykami 

Kanału Dzwonowskiego, lub jak kto 

woli Dzwonówki. Z plaży na Włóknach 

płyniemy w lewo i wpływamy w najdłuższy przesmyk jaki mamy do pokonania na tej trasie i przedostajemy się do jeziora 

Liskówka. Kierujemy się w lewo i obniżenie pomiędzy drzewami odsłania nam przepływ do jeziora Lipka. Proponujemy 

opłynąć jeziorko wokół, bacznie zwracamy jednak uwagę na wędkarskie spławiki, których zresztą nie brakuje na wszystkich 

tych wodach.

Tą samą wodną drogą, którą tu wpłynęliśmy się 

cofamy do jeziora Liskówka i na lewo szukamy 

przesmyku do jez. Jeziorko przez tutejszych wędkarzy 

zwanego Zaroślakiem, albo Zarośniętym. Te zwyczajowe 

nazwy nie są przypadkowe, wody tego najmniejszego 

tu akwenu są najbardziej zarośnięte hydrofitami ze 

wszystkich.

Dalej kierujemy się w lewo i wpływamy kanałem do 

jeziora Maciejak. Czy wpłynąć na jego wody? To już 

od Ciebie zależy. Teraz nie jest źle i dość przyjemnie, ale 

latem nie da się ukryć stan czystości wody ma wiele do 

życzenia i bywa, że woda najzwyczajniej śmierdzi.

Droga powrotna, to ponownie po kolei jeziora: 

Jeziorko, Liskówka i Włókna. Ale to nie koniec, po 

wpłynięciu na jezioro Włókna proponujemy odbić 

w lewo i poszukać przesmyku do jeziora Brzeźno. 

Naprawdę warto, wydaje się, że jest ona najładniejsze.

Kończymy wpływając trzeci raz na jezioro Włókna.

Propozycja tego spływu jest dla każdego, nie ma tu żadnych utrudnień. Jeśli skorzystasz z naszej podpowiedzi to pokonasz 

dystans ok. 12 km i spokojnym tempem, kontemplując przyrodę zajmie to ok. 3-4 godzin.

Karolina Stefaniak 
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Festyn rodzinny w Stawianach
W sobotę 19 czerwca na placu zabaw 

w Stawianach odbył się festyn rodzinny 

zorganizowany przez panią sołtys i radę 

sołecką. Dla najmłodszych, ale również dla ich 

rodziców przygotowano mnóstwo różnorodnych 

zabaw i gier zręcznościowych z nagrodami. 

Pomiędzy konkurencjami na uczestników 

czekał poczęstunek: ciasto przygotowane przez 

rodziców, słodycze i napoje.

Największą atrakcją była przejażdżka bryczką 

oraz pokazy sprzętu strażackiego. Do Stawian 

przyjechali strażacy z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Skokach, którzy zaprezentowali sprzęt 

ratowniczy i zaznajomili dzieci ze specyfiką swojej 

służby. Zwieńczeniem i dopełnieniem festynu było 

wspólne – rodzinne pieczenie kiełbasy. 

Słoneczna pogoda oraz liczne atrakcje okazały się niezwykle ciekawą propozycją spędzenia czasu dla całej 

rodziny.
Weronika Saukens 

Festyn rodzinny 
w Sławie 
Wielkopolskiej

W sobotę 3 lipca w Sławie 

Wielkopolskiej, z inicjatywy 

sołtysa Daniela Stoińskiego, 

zorganizowany został Festyn 

Rodzinny. Na mieszkańców 

czekało wiele atrakcji.
Najmłodsi mogli korzystać z zamku 

dmuchanego zlokalizowanego tuż 

przy placu zabaw oraz przejechać się 

bryczką.

Niezawodni strażacy z OSP Skoki 

przedstawili wszystkim na czym 

polega ich praca. Pokazali również 

co jest niezbędne podczas akcji 

ratowniczo-gaśniczych.

Na festyn zawitali również przedstawiciele klubu motocyklistów. Motocykle okazały się sporą atrakcją, nie tylko dla 

starszych, ale i tych najmłodszych mieszkańców wsi. 

Na każdego czekał poczęstunek w postaci kiełbasek z grilla, pysznej zupy oraz przygotowanych przez mieszkanki wsi 

słodkości.

Daria Urbaniak
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Turnieje

Skoczanie zwycięzcami Wielkopolskiego 
Turnieju Warcabowego o „Złotą Wieżę”

Tworzący reprezentację powiatu wągro-

wieckiego mieszkańcy Kakulina Robert Tyll wraz 

z synem Mateuszem, uzupełniani przez Marię 

Stachnij i Jana Bielewskiego, okazali się najlepszą 

drużyną rozegranego 12 czerwca w Łeknie 

Wielkopolskiego Turnieju Warcabowego o „Złotą 

Wieżę”.

Drużyna zdobywając 8 punktów została nagrodzona 

Złotymi Medalami i pięknym pucharem pamiątkowym.

Indywidualnie najlepszym zawodnikiem Turnieju był 

Mateusz Tyll, który zdobył 8 punktów, a na 3. miejscu 

z 6 punktami sklasyfikowany został Robert Tyll.       

Reprezentacja zapewniła powiatowi wągrowieckiemu 

pierwsze miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej 

i zapewniła sobie prawo do reprezentacji województwa 

wielkopolskiego.  

Edmund Lubawy

Weronika Sydow „najlepszą panią”  
w  Wielkopolskim Turnieju Szachowym  
o „Złotą Wieżę”

Przemysław Sydow z Lechlinka wraz z córką 

Weroniką oraz Dawid Laube ze Skoków i Radosław 

Żurowski z Wągrowca, reprezentowali powiat 

wągrowiecki na rozgrywanym w Łeknie, 

równolegle z Turniejem Warcabowym, 

Wielkopolskim Turnieju Szachowym o „Złotą 

Wieżę”.
W klasyfikacji ogólnej powiat wągrowiecki zajął 3. 

miejsce, a jego reprezentacja zdobyła Brązowy Medal. 

Indywidualnie Weronika Sydow wygrała 6 partii 

szachowych nie ponosząc żadnej porażki i była najlepszą 

w turnieju kobiet.

Edmund Lubawy  
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W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch - czyli aktywni 50+

2021 r. jest już 8 rokiem działania projektu skierowanego dla mieszkańców gminy Skoki w wieku 50+. 

Obecnie działania w ramach środków publicznych gminy Skoki realizuje Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA. 
  

Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa trochę skomplikowały kalendarz wydarzeń, poprzesuwały i zagęściły 

działania, ale póki co wszystko idzie zgodnie z planem. 

W Lechlinie odbywają się zajęcia Zdrowy kręgosłup, a w Skokach panie ćwiczą pilates. 6 razy byliśmy w wągrowieckim 

Aquaparku, chodzimy z kijami i jeździmy na rowerze. 

Sport i rekreacja



Wszystkie działania cieszą się sporym zainteresowaniem 

naszych mieszkańców, którzy zwłaszcza w obecnych czasach 

zdają sobie sprawę z tego, że poprawianie kondycji fizycznej 

przekłada się na ich lepsze zdrowie i zadowolenie z życia. 

A więc działamy dalej, zapraszamy na kolejne działania, 

o których informacje pokazują się na stronie gminy Skoki, 

Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA oraz naszych profilach 

społecznościowych na FB.   

Zadanie publiczne jest realizowane poprzez finansowanie 

przez Gminę Skoki. Kwota udzielonej dotacji przez Gminę 

wynosi 44 940,00 zł.

Karolina Stefaniak

Leszek Szymański szachowym Wicemistrzem
Powiatu Wągrowieckiego

27 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu rozegrano 

Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych. W kategorii 

otwartej dla wszystkich niezależnie od miejsca zamieszkania 

udział wzięło 33 zawodników, m.in. mieszkańców Poznania, 

Gniezna, Złotowa, Trzcianki i Bydgoszczy. Rozgrywki odbywały 

się w jednej grupie, partnerzy kojarzeni byli komputerowo i każdy 

uczestnik rozgrywał 11 pięciominutowych rund.

Zwycięzcą i zdobywcą 1. miejsca w kategorii otwartej został Paweł Nawrocki z Gniezna. Dawid Laube ze Skoków zajął 

pierwsze miejsce w grupie juniorów do lat 14, a najstarszym zawodnikiem był Bronisław Piechocki ze Skoków.

Edmund Lubawy
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2. Tęczowy Rodzinny Rajd 

Rowerowy ze Stowarzyszeniem 

Edukacyjnym TĘCZA z Jabłkowa 

odbył się 3 lipca br. ze startem i metą 

przy szkole podstawowej w Rejowcu.  
Dopisały zarówno pogoda jak i frekwencja 

zapisanych uczestników. Było nas około 60 

osób i razem pokonaliśmy dystans blisko 

28 km po urokliwych zakątkach Puszczy 

Zielonki.

Nie ma specjalnie co pisać gdyż 

przepiękne zdjęcia Tomasza Szwajkowskie-

go, które można zobaczyć na stronie gminy 

Skoki, pokazują wszystko: super impreza, 

super trasa, super zadowoleni uczestnicy. 

Skromni nie jesteśmy, bo wiemy, że było 

super.  

Na ten sukces złożyła się praca wielu 

osób. Dziękujemy dyrekcji i pracownikom 

Stowarzyszenia TĘCZA, a zwłaszcza Sławce 

Kędziorze i Asi Tomaczak oraz Piotrowi Wiśniewskiemu. Bardzo duże podziękowanie należy się także wszystkim osobom, 

które dbały o bezpieczeństwo na trasie na czele z Przemkiem Szymańskim. Dzięki i do zobaczenia na rowerowych szlakach.

Karolina Stefaniak

Coś dla innych, coś dla siebie, czyli 7. skocka „100”

Coś dla innych to 2 420,00 zł, które udało się zabrać w ten dzień dla Olgi Miśkiewicz z Kiszkowa chorej na 

SMA, to kropla w morzu 9,5 miliona złotych, które potrzebne są na jej leczenie, ale jak to mówią: grosz do 
grosz i będzie kokosza.

Coś dla siebie to przejechanie 100 km rowerem, asfaltami 2 województw, 4 powiatów i 9 gmin, w towarzystwie innych 

rowerowych zapaleńców. 

 

Na trasę 4 lipca wyjechało ok. 90 

rowerzystów podzielonych na grupy, 

ponieważ: 

a) tak mówią przepisy Ruchu 

Drogowego, 

b) grupy miały zróżnicowane tempo 

przejazdu trasy, od ok. 20 do ponad 38 km 

na godzinę. Zróżnicowany był też wiek: 

najmłodsza uczestniczka miała 12 lat, 

a najstarsi grubo ponad 70.

Pogoda dopisała w tym dniu 

wyśmienicie, dla kolarzy sprzymierzeńcem 

albo wrogiem potrafi być wiatr, w dniu 

rajdu prawie go nie było. Było ciepło, może 

2. Tęczowy Rajd Rowerowy
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nawet za, ale na twarzach uczestników zmęczenia nie było. Tomek Szwajkowski, nasz zaprzyjaźniony fotograf, doskonale 

uwiecznił emocje panujące na imprezie. Zdjęcia oczywiście znajdziesz na naszej stronie internetowej.

Startem i metą tegorocznej „100” była Restauracja MORAŚ przy targowisku w Skokach. Na mecie uzupełniono spalone 

kalorie i zaspokojono pragnienie. Dla chętnych był certyfikat podpisany własnoręcznie przez organizatora wydarzenia, 

czyli Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa. Certyfikat potwierdzał przejechanie 100 km rowerem. Było wśród 

uczestników wiele osób, które zaliczyły swoją „100” pierwszy raz w życiu, BRAWO.

Na koniec każdy wyruszył do swoich domów z pamiątkowym bidonem i „bananem” na twarzy.

Karolina Stefaniak

7. Rajd Rowerowy na Orientację  

W tym roku miał swoją bazę w Budziszewicach w niedzielę 20 czerwca.

 Upalna pogoda sprawiła, że część osób nie podjęła wyzwania, ze zgłoszonych 56 drużyn na trasę 

wyjechało 40. Łącznie blisko 90 rowerowych twardzieli, żądnych przygód, odpornych mniej lub bardziej na 

skwar, kurz i owady. Z roku na rok w imprezie tej rośnie liczba naszych mieszkańców, w tym roku było ich 

24.   
Oto co na swoim profilu FB napisał jeden 

z uczestników po powrocie do domu:

7. Rajd na Orientację w Skokach. Gorąco, sucho, 

piekielne słońce, piochy, lasy, chaszcze, komary mutanty 

w całych tabunach… PK13, który nie chciał się pokazać… 

Masakra i w ogóle! Ale chłodnik na mecie wynagrodził 

wszystko :) Za rok powtórka :).

Każdy z uczestników dostał mapę, a na niej 20 

zaznaczonych punktów oraz jedną na całą drużynę 

specjalną kartę do odbicia niepowtarzalnego symbolu 

po odnalezieniu konkretnego punktu. Aby poradzić 

sobie z tematem trzeba choć trochę orientować się 

w terenie, umieć czytać mapę.

Organizatorzy przygotowali ponownie 

2 warianty do wyboru: rekreacyjny i sportowy. W tym pierwszym do wyboru było odnalezienie maksymalnie 

dowolnych 10 punktów, a w drugim od 11 do 20. A na to wszystko limit czasu 8 godzin. Rywalizacja polegała na zdobyciu jak 

największej liczby punktów w jak najkrótszym czasie.

Rodzaj trasy: sportową czy rekreacyjną rowerzyści mieli do wyboru w trakcie. Kiedy uczestnicy zawodów wrócili okazało 

się, że rekreacyjną wybrało 21, a sportową 17. 

2 drużyny nie ukończyły zmagań.

Gratulujemy wszystkim ukończenia zawodów, a zwłaszcza tym, dla których przygoda z mapą była nowym 

doświadczeniem.

Autorem mapy, lokalizacji punktów oraz ich fizycznego rozmieszczenia był jak co roku Maciej Tadeusz, który na co dzień 

wraz z koleżankami i kolegami z założonej przez siebie drużyny pod nazwą Tour de Sklep Skoki Team uczestniczy w tego typu 

imprezach na terenie całego kraju, często z sukcesami.

Organizatorzy dziękują także pani sołtys Budziszewic Henryce Kluj za nieocenioną pomoc przy organizacji bazy 

zawodów w świetlicy wiejskiej w Budziszewicach.

Do zobaczenia za rok, z dużą dozą prawdopodobieństwa przeniesiemy się w północną część gminy Skoki. Kiedy i gdzie 

dokładnie? Tego jeszcze nie wiemy.  

Szczegółowe wyniki oraz galerie zdjęć znajdziesz na stronie gminy Skoki. 

Karolina Stefaniak 
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Leśne Kryterium MTB w Brzeźnie
 

Szósty już raz gmina 

Skoki była areną 

zmagań kolarskich 

MTB. Zawody, które 

odbyły się w Brzeźnie 

pod nazwą Leśne 
Kryterium MTB, miały 

nieco inną formułę 

czyli wyścig na 

rundach.  
Zawodnicy mieli do 

pokonania 4 razy pętlę 

9 km, czyli łącznie 

dystans 36 km. Jednakże 

nie każdemu było to 

dane, ponieważ kolarze 

zdublowani przez lidera 

pokonywali już tylko 3 

okrążenia.

A oto, co na swojej 

stronie po imprezie napisał główny organizator Wojciech Gogolewski – GogolMTB:

Kryterium Leśne Skoki 2021 – wypaliło na plus, a kolarz jak dziecko, ubłocony to szczęśliwy…

Już nie ,,maraton” ale jeszcze nie XC. Jednak na pewno wyścig. Pogoda mocząc trasę dzień wcześniej sprawiła, że na trasie 

pojawiło się trochę błotka i średnia prędkość zwycięzcy nie przekroczyła 30 km/h. Tym nie mniej, było szybko i treściwie.

Dystans 36 km pokonywany na rundach powoduje to, że nie ma nudy, ani dla kibiców ani tym bardziej dla zawodników.

Warto zaznaczyć, że dzięki kompaktowości trasy stworzyły się swoiste ,,strefy kibica” w których zawodnicy musieli zdrowo 

cisnąć, bo nie wypadało przy gorącym dopingu odpuszczać korby. To był jeden z wielu elementów, który spowodował, iż nie 

było nikogo, kto by nie opuszczał imprezy z ,,bananem” na buzi i z pytaniem: kiedy ciąg dalszy?

Oprócz rywalizacji Open i w kategoriach wiekowych w tym dniu miała miejsce także rywalizacja mieszkańców gminy Skoki 

o tytuł najlepszego skoczanina MTB. 

O ten tytuł rywalizowały 2 panie i 5 panów, niestety jednemu z nich przydarzyła się „pana” już na 1 kilometrze wyścigu i nie 

ukończył zawodów. Mikołaj Błaszczyk dzięki wielkie za podjęcie wyzwania, następnym razem to sobie odbijesz z nawiązką.

Oto wyniki „naszych”:

Panie:

Imię 
i nazwisko

Open
 panie

Kategoria/
miejsce

Skoczan-
ka MTB

Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Wynik

Monika 
Lehmann

6 K2 / 3 1 00:27:36 00:27:29 00:30:29 00:00:00
01:26:12
3 rundy

Monika 
Jerzak

8 K3 / 1 2 00:32:53 00:31:39 00:33:25 00:00:00
01:38:47
3 rundy



Panowie:

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, zarówno tym z gminy Skoki jak i tym, którzy przejechali do nas z innych zakątków. 

Szczegółowe wyniki zawodów na stronie organizatora https://gogolmtb.pl/ a na stronie gminy Skoki znajdziesz bogatą ga-

lerię zdjęć oraz film z imprezy. 

Karolina Stefaniak

Marsz z historią w tle – część 2

W piątkowe popołudnie 9 lipca kilkanaście osób wyruszyło na marsz z kijkami i historią w tle. To drugi - 

z nowego cyklu zaproponowanego przez Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej i Urząd 

Miasta i Gminy Skoki – spacer śladami dawnych mieszkańców naszej gminy. Uczestnikami byli pasjonaci „kij-

ków” nie tylko ze Skoków i najbliższych okolic, ale również z Wągrowca i … Nowego Tomyśla.
Tym razem grupa wędrowała pieszą ponaddziesięcioki-

lometrową trasą: Skoki – Rakojady – Roszkowo – Lechlin. 

Wyznaczyła ją jak zawsze niezastąpiona Karolina Stefaniak. 

Dobrego nastroju, uśmiechu i dziarskiego tempa nie za-

kłócił nawet deszcz. Jednak zbliżająca się burza wymusiła 

krótką przerwę i małą zmianę programu, nad którym z po-

wodzeniem czuwał debiutujący w roli przewodnika Prze-

mysław Szymański.

Na mecie, w gościnnych murach lechlińskiej szkoły, cze-

kała Joanna Tomczak oraz pyszne kanapki przygotowane 

przez Catering Wołkow.  

Podsumowując to wydarzenie, Iwona Migasiewicz (TM-

MSiZS) przedstawiła prezentację pokazującą losy ostatnich 

właścicieli ziemskich Roszkowa i Lechlina–Dziembowskich 

i Goetzendorf-Grabowskich. Uczestnicy marszu w poda-

runku od TMMiZS otrzymali „Diariusz skocki czyli Skoki 

i okolice w prasie lat 1919-1939”.

Prezentacje znajdziesz na stronie: http://www.gmina-sko-

ki.pl/news/others/168173-marsz-z-historia-w-tle-czesc-2/ 

Iwona Migasiewicz
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Imię 
i nazwisko

Open
 panowie

Kategoria/
miejsce

Skocza-
nin

MTB
Runda 1 Runda 2 Runda 3 Runda 4 Wynik

Damian 
Jerzak

9 M3 / 3 1 00:19:47 00:20:12 00:20:13 00:21:02 01:21:45

Andrzej Pac 22 M4 / 10 2 00:20:44 00:21:44 00:21:58 00:22:44 01:27:43

Bartosz 
Seidler

37 M4 / 16 3 00:22:27 00:23:34 00:23:58 00:24:24 01:35:04

Dawid 
Bartkowiak

55 M4 / 22 4 00:27:46 00:30:46 00:34:50 00:00:00
01:34:02
3 rundy
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Sport i rekreacja

Monika Nawotnik, uczennica MOW w Antoniewie, Złotą 
Medalistką Wielkopolskiej Letniej Spartakiady Lekkoatletycznej

Reprezentacje 14 powiatów wielkopolskich 20 czerwca w Żerkowie zmagały swe siły i umiejętności 

w Wielkopolskiej Spartakiadzie Lekkoatletycznej. 
W reprezentacji powiatu wągrowieckiego 

„pokaźną siłę” stanowiła drużyna uczennic 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Antoniewie „pod wodzą” opiekuna i wychowawcy 

Ireneusza Żaka, która walnie przyczyniła się do 

zdobycia przez powiat 5. miejsca w klasyfikacji 

powiatów. Skład reprezentacji uzupełniało 5 

mężczyzn z Gołańczy i skoczanin Bronisław 

Piechocki, który przekazał piszącemu te słowa 

informacje o organizacji i wynikach tej rywalizacji.   

W klasyfikacji powiatowej wyprzedziły nas: powiat 

ostrzeszowski – zdobywca 1. miejsca oraz kolejno 

powiaty: ostrowski, chodzieski i krotoszyński.

W klasyfikacji indywidualnej Monika 

Nawotnik, uczennica Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie, osiągnęła najlepszy 

wynik i zdobyła Złoty Medal w konkurencji „Rzut 

przedmiotem do  celu”.  Ireneusz Żak – opiekun 

drużyny, za zajęcie 3. miejsca w tej konkurencji 

zyskał Brązowy Medal.

Dobrą klasyfikację „wywalczyli” też pozostali 

reprezentanci z Gminy Skoki, tj.:

- Anna Kalisiak w konkurencji „Strzał na bramkę” - 

5. miejsce, a Magdalena Andrzejewska miejsce 10;

- Emilia Szymczyk w „Rzucie piłką do kosza” 

- 4 miejsce;

- Oliwia Truścińska w „Rzucie beretem” – 7. miejsce;

- Izabela Tomaszewska na „torze przeszkód” 

– 5. miejsce, a Julia Krupińska miejsce 7.

- Oliwia Truścińska - 4, a Bronisław Piechocki - 5. miejsce w  „Wędkowaniu na sucho”;

- Jagoda Kaczmarek w „Rzucie lotką” – 13. miejsce;

- Karolina Orłowska w „Podnoszeniu ciężarka” – 5. miejsce;

- Anna Kalisiak w „Strzelaniu z wiatrówki” – 5. miejsce;   

W zawodach udział wzięło ponad 200 młodych lekkoatletów z 14 wielkopolskich powiatów.

Dla młodzieży była to piękna przygoda integracyjno-sportowa, która równocześnie przyczyniła się do „zaznaczenia” 

Ośrodka oraz Gminy Skoki i powiatu wągrowieckiego na mapie Wielkopolski. Dlatego też wyrażamy podziękowanie dla 

dyrektora Ośrodka Andrzeja Bochyńskiego i wychowawczyni Grażyny Lubawej za przygotowanie młodzieży oraz dla 

wychowawcy Ireneusza Żaka za kierownictwo i opiekę nad grupą.   

Edmund Lubawy

Zdjęcie Bronisław Piechocki 

Na zdjęciu Ireneusz Żak – na podium; dekoracja Brązowym Medalem
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„Wełna” w nowej - I Grupie V Ligi Wielkopolskiej  

Meczem wyjazdowym, przełożonym z 2 kwietnia na 26 czerwca br. ze „Spartą Szamotuły, „Wełna” 

zakończyła sezon piłkarski 2020/2021. Mecz zakończył się przegraną naszych zawodników z wynikiem 

6:4. Bramki dla Skoczan zdobyli Patryk Wojcieszak – 2 oraz Arkadiusz Dereżyński i Robert Ludowicz po 1. 

Wynik tego meczu utrwalił 10. miejsce skoczan w Tabeli i zapewnił „Wełnie” dalszą grę w V Lidze.
 W tym też czasie Zarząd Wielkopolski ZPN zdecydował się na reorganizację grup biorących udział w rozgrywkach, co 

spowodowało, że pozostając na boiskach V Ligi w Grupie Wielkopolskiej I, nasza drużyna za przeciwników będzie miała 

inne niż w ubiegłym roku Kluby, a według aktualnych ustaleń pierwszym rywalem „Wełny”, już 21 sierpnia, będą piłkarze 

„Lubuszanina” Trzcianka.

Przedłużenie gry w minionym sezonie spowodowało, że zawodnicy w zasadzie nie mieli wolnego. Już w pierwszych dniach 

lipca rozpoczęli treningi, a następnie mecze sparingowe. W ich ramach skoczanie prowadzeni przez Dawida Jasińskiego 

spotkali się z zawodnikami:

- „Unii” Swarzędz: przegrany z wynikiem 8:0;

- „Kłosa” Budzyń: wygrany 5:3;

- „GKS” Dopiewo: przegrany 1:2. 

 Naszym piłkarzom gratulujemy, życzymy im dobrej formy i wytrwałości oraz wiernych kibiców i sukcesów w sezonie 

2021/2022.

Edmund Lubawy



Z życia Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach

Drużynowe spławikowe mistrzostwa Rejonu I
 

13 czerwca Koło PZW 120 Skoki 

było organizatorem zawodów dru-

żynowych spławikowych mistrzostw 

Rejonu I, do którego należy 15 kół. Na 

zbiórce o godzinie 7:00 stawiło się 10 

drużyn trzyosobowych plus kapitano-

wie, w tym 2 drużyny reprezentujące 

nasze Koło, tj. drużyna seniorów i dru-

żyna juniorów. 
Po omówieniu regulaminu zawodów 

przez sędziego Mariusza Kielme i przy-
witania wszystkich uczestników przez 
Prezesa Jacka Dudka nastąpiło losowa-
nie sektorów i stanowisk. Po czterogo-
dzinnym łowieniu każdy mógł posilić się 
pyszną grochówką z kotła. 

Po podliczeniu wyników przez komisję sędziowską okazało się, że spławikowym mistrzem Rejonu została dru-
żyna koła Zielone Wzgórza, która zgromadziła 7 punktów sektorowych, 2. miejsce zajęła drużyna koła PZW 
Oborniki Miasto, a 3. miejsce przypadło gospodarzom czyli kołu Skoki, które zebrało 12 pkt sektorowych. Nato-
miast drużyna juniorów zajęła 9. miejsce uzyskując wynik 23 pkt. Drużynę seniorów tworzyli: Robert Chelwing, 
Hubert Radziński, Henryk Eliński. W drużynie juniorów łowili: Julia Konrad, Julia Dziabas, Mikołaj Winconek. 

Podczas ogłaszania wyników każdy z uczestników dostał upominek w postaci sprzętu wędkarskiego wg zajęte-
go miejsca w sektorze indywidualnie od 1-3 miejsca, a pierwsze trzy drużyny okazały Puchar. Zawody te odbyły 
się na jeziorze Budziszewskim. 

Puchar Burmistrza MiG Skoki
 

20 czerwca na jeziorze Budziszewskim odbyły się 

drużynowe zawody spławikowe o puchar Burmistrza 

Miasta i Gminy Skoki. Ze względu na pandemię dru-

żyny mogły być stworzone tylko z lokalnych organi-

zacji i stowarzyszeń działających na terenie gminy 

Skoki. 
I tak na zbiórce pojawiło się 10 drużyn trzyosobo-

wych, w tym 2 reprezentacje koła PZW 120 Skoki tj. 
drużyna juniorów i drużyna seniorów. Po oficjalnym po-
witaniu uczestników przez Prezesa koła Jacka Dudka, 
nastąpiło omówienie spraw regulaminowych i losowa-
nie stanowisk w sektorach. 

Zawody trwały 4 godziny od 9 do 13. Po łowieniu nastąpiło ważenie złowionych ryb na stanowisku i obliczanie 
wyników przez komisję sędziowską. Zawodnicy czekając na ogłoszenie wyników mogli się uraczyć pyszną gro-
chówką, którą tego dnia przygotował Marian Konrad. Zawody zakończyło wręczenie nagród za zajęte miejsca in-
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dywidualnie w sektorze w postaci sprzętu wędkarskiego a także okazałego pucharu dla Najlepszej Drużyny. 
1. miejsce drużynowo zajęła drużyna koła PZW 120 Skoki, która otrzymała ten okazały puchar z rąk pana 

Burmistrza Tadeusza Kłosa. Drużyna koła uzyskała tego dnia 6 pkt sektorowych. Drugie miejsce zajęła drużyna 

WEŁNY Skoki z wynikiem 7 pkt, a 3. drużyna WRAK RACE Skoki z wynikiem 11 pkt sektorowych. Drużynę koła 

reprezentowali: Robert Chelwing, Hubert Radziński, oraz Romuald Dudek. Drużyna juniorów wywalczyła    

4. miejsce, a w drużynie łowili: Julia Dziabas, Julia Konrad, Krystian Dudek.

Zawody nocne
 

Z soboty na niedzielę 26/27 czerwca odbyły się na jeziorze Budziszewskim zawody nocne. Na zbiórce poja-

wiło się 19 pasjonatów wędkowania po zmroku. 
Po zbiórce i losowaniu każdy udał się 

na swoje stanowisko. Rywalizacja rozpo-
częła się od godziny 21 i trwała do 5 rano 
czyli 8 godzin łowienia. Każdy z uczest-
ników mógł łowić na dwie wędki metodą 
dowolną czyli spławikową lub gruntową. 
Po zakończeniu łowienia nastąpiło waże-
nie złowionych ryb i podliczenie zajętych 
miejsc. 

Zwycięzca zawodów nocnych z wa-

gą 14,56 kg został Robert Chelwing, 2. 

miejsce zajął Hubert Radziński z wagą 

12,14 kg, a 3. Jacek Dudek z wynikiem 

8,84 kg. Na koniec każdy mógł się po-

silić pysznym śniadaniem przygotowa-

nym przez Karola Neumanna.

Puchar Burmistrza Murowanej Gośliny
 

24 lipca drużyna koła PZW 120 Skoki brała udział w drużynowych zawodach spławikowych o puchar Bur-

mistrza Murowanej Gośliny. 
W zawodach tych wzięło udział 6 cztero-

osobowych drużyn. Naszą skocką druży-

nę reprezentowali Jacek Dudek, Ro-

bert Chelwing, Marek Kubicki, Mariusz 

Kielma oraz kapitan Alojzy Pacholski. Po 

czterogodzinnym zmaganiu okazało się, że 
1. miejsce zajęła drużyna Koła Wojnówko, 
2. miejsce zajęła drużyna koła PZW Troć, 
a 3. miejsce drużyna koła PZW 120 Skoki, 
która złowiła tego dnia razem 23,140 kg 
ryb. Wynik ten będzie nam upamiętniał Pu-
char otrzymany od Burmistrza Murowanej 
Gośliny Dariusza Urbańskiego. Zawody te 
odbyły się na jeziorze Łomno w Wojnówku. 
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Puchar kapitana sportowego
 

Kolejne zawody w naszym Kole odbyły się na jeziorze Budziszewskim w nocy, z soboty na niedzielę 24/25 

lipca i były to zawody o puchar kapitana sportowego Mariusz Kielma. W zawodach wzięło udział tylko 13 

zawodników, pogoda tej nocy dopisała i rybki też. Tak więc po 8 godzinach łowienia wszyscy w wesołych hu-

morach czekali na ogłoszenie wyników. 
Po obliczeniu okazało się, że zawody te wy-

grał prezes Jacek Dudek, z wynikiem 12,54 kg,           
2. miejsce zajął Robert Chelwing z wynikiem 
12,18 kg, 3. miejsce wywalczył Mariusz Kiel-
ma z wynikiem 9,86 kg. Po wręczeniu pucharów 
przez kapitana sportowego i Prezesa wszyscy 
mogli posilić się pysznym śniadaniem przygoto-
wanym przez Karola Neumanna.

Kapitan Sportowy 
Mariusz Kielma
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Z życia skockich Emerytów

Po długiej, przymusowej, covidowej izolacji nareszcie skoccy emeryci mogli w czerwcu i lipcu spędzić czas na 

wspólnych wyjazdach.  
W czerwcu jak co roku przebywali 10 dni nad morzem w Łazach w ośrodku Jantar. Pogoda była wyśmienita, morze wyjątko-

wo ciepłe i humory również dopisywały. Oprócz plażowania i morskich kąpieli odbył się konkurs na „miss mokrego podko-

szulka”. I najlepiej umięśniony „kaloryfer” na brzuchu u panów. Konkurs miss podkoszulka wygrała Zofia Gronowska, a najlep-

szy „kaloryfer” na brzuchu okazał się mieć Witold Tokarski (narysowany na szczęście zmywalnym pisakiem).

 



Na początku lipca odbył się jednodniowy wyjazd do nowo rozbudowanych Term Uniejowskich. Pogoda znów 

była cudowna. Pomimo tłumów ludzi (bo to przecież wakacje) dla wszystkich starczyło leżaków, każdy mógł popływać, sko-

rzystać z masażerów, a w przerwie coś przekąsić w jednym z wielu punktów gastronomicznych. 

 Pod koniec lipca już po raz szósty 

emeryci pojechali na cztery dni do 

Ciechocinka. I tu pogoda nie zrobiła 

psikusa. Wszyscy spacerowali po pięk-

nie uświęconym Ciechocinku, korzystali 

z uroków tężni (niestety częściowo w re-

moncie) groty solnej lub zwiedzali okolice 

elektrycznymi pojazdami. Codziennie 

wieczorem bawili się przy własnej muzy-

ce, wspominając niezastąpionego w tym 

fachu Antoniego Wiśniewskiego. W dro-

dze powrotnej w Toruniu odbyli godzinny 

rejs po Wiśle starymi łodziami flisacki-

mi, wsłuchując się w ciekawe opowieści 

flisaków. 

Jeśli pandemia nie rozwinie się po raz czwarty to czeka skockich emerytów jeszcze niejedna atrakcja w tym roku.

I ja też tam wszędzie byłam, razem z nimi się bawiłam. 

Małgorzata Florysiak

W życiu skockich emerytów nie zabrakło też działalności kulturalnej, a miłym jej akcentem były wyprawy na se-

anse filmowe do działającego przy Bibliotece Gminnej Kina „Za rogiem”. W tym kameralnym Kinie „emeryci” bawili się oglą-

dając polskie doskonałe komedie – „5 pora roku” oraz „Miszmasz – Kogel Mogel III”. Z kolei w opartym na faktach z życia fil-

mie „25 lat niewinności”, przeżywali tragedię niewinnie skazanego i prześladowanego Tomasza Komendy, a w filmie „Kanał” 

tragedię powstania i zagładę miasta w czasie Powstania Warszawskiego. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się odbywane na trybunach boiska sportowego „Wełny” comiesięczne 

zebrania - 6 lipca i 2 sierpnia, na których Zarząd przedstawiał wszelkie sprawy organizacyjne dot. Związku i inicjatywy 

uatrakcyjniające codzienne życia koleżanek i kolegów. Podobnie jak w czasach przed zagrożeniem pandemią, w ich trakcie 
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Brat Andrzej Tatara Królem Zielonoświątkowym AD 2021
- II etap Uroczystości Zielonoświątkowych w Bractwie Kurkowym

19 czerwca odbył się II etap Uroczystości Zielonoświątkowych w Skockim Bractwie Kurkowym, których 
głównym punktem programu był wybór Króla Zielonoświątkowego AD 2021. Wybór Króla tradycyjnie roz-
strzygnął się w drodze strzelania z KBKS do Tarczy Królewskiej, w którym najlepszy wynik osiągnął i Królem 
Zielonoświątkowym AD 2021 proklamowany został brat Andrzej Tatara. Tytułami I i II rycerza uhonorowani 
zostali bracia Stanisław Gołembowski i Tomasz Futro, którzy zdobyli kolejne wyniki w tym strzelaniu.

Strzelanie to, które odbyło się na Strzelnicy Brackiej i po którym nastąpiła seria strzelań towarzyszących, poprzedziły 

tradycyjne uroczystości Zielonoświątkowe. Roz-

poczęły się one już o godzinie 8:30 przed głównym 

wejściem na cmentarz parafialny, gdzie pod Tablicą 

Pamiątkową ku czci Powstańców Wielkopolskich, 

bracia i goście im towarzyszący odśpiewali Hymn 

Państwowy i Hymn Bracki oraz odmówili modlitwę 

za zmarłych Powstańców i członków Bractwa. Tutaj 

też Król Zielonoświątkowy AD 2020 Janusz Sto-

iński z żoną Elwirą zapalili znicze i złożyli wiązanki 

kwiatów.

Po tej ceremonii uczestnicy przemieścili się do 

Restauracji „MORAŚ”, gdzie po zrobieniu pamiąt-

kowego zdjęcia Król Janusz wraz z małżonką wydał 

pożegnalne Śniadanie Królewskie. W jego trakcie 

na ręce ustępującego Króla były składane życze-

nia i gratulacje od braci i sióstr oraz gości. Życzenia 

w imieniu Burmistrza Tadeusza Kłosa oraz swoim 

własnym złożył Przewodniczący Rady Miejskiej 

Gminy Skoki, a prywatnie przyjaciel Bractwa - Zbi-

gniew Kujawa. Z życzeniami pospieszył też często 

goszczący w Bractwie i zawsze mile witany, Wice-

starosta Wągrowiecki Michał Piechocki. Na zakoń-

czenie „Biesiady Królewskiej” jej gospodarz – Król 

Janusz zaprosił uczestników do udziału w wspo-

mnianym przez nas na wstępie – Zielonoświątko-

wym Turnieju Strzeleckim.

W Turnieju tym, Strzelaniu o Tytuł Króla Zielo-

noświątkowego, towarzyszyły niemniej atrakcyjne 

były też momenty radosne poświęcone Solenizantom i Jubilatom – np. 6 lipca zaśpiewano 100 lat i obdarowano koszem sło-

dyczy z okazji 80. rocznicy urodzin koleżankę Gertrudę Patelską.

Aktywność wielu emerytów wykracza też daleko poza działalność Związku. Często biorą udział w różnych zajęciach pro-

wadzonych na terenie Gminy przez inne organizacje i stowarzyszenia, w tym w rajdach rowerowych i marszach organizowa-

nych m.in. przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA. I do takiej działalności i współpracy zachęca swych członków Zarząd 

Oddziału.

Pocieszające przy tym wszystkim jest to, że mimo zagrożeń i „odejść” z różnych przyczyn – w tym z powodu nieuniknionej 

śmierci kilku lubianych i ogólnie szanowanych członków, ogólny stan liczbowy Oddziału nie maleje, a dzięki zainteresowaniu 

jego przedsięwzięciami młodszych roczników stale się zwiększa.  

Edmund Lubawy 
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Stowarzyszenia



Dzień Dziecka z Bractwem Kurkowym

Z okazji tegorocznego Dnia Dziecka, w przeddzień Święta – 31 maja, uczniowie klasy 8 b Szkoły Podstawo-

wej w Skokach wraz z wychowawczynią Wioletą Grzegorzewską i opiekunem Januszem Bojarskim przybyli 

na strzelnicę bracką Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach. Tutaj przybyłych w imieniu Króla Zielo-

noświątkowego AD 2020 Janusza Stoińskiego powitał strzelmistrz Stanisław Grzegorzewski w asyście pod-

chorążego Tadeusza Jerzaka.
Brat Stanisław zapoznał gości z historią Bractwa 

Kurkowego ze wskazaniem historycznych pamiątek 

dokumentujących tę historię – m.in. ufundowanego 

w okresie międzywojennym przez Starostę Wągro-

wieckiego łańcuchem królewskim, który od tego 

czasu jest związany z „panowaniem” każdego Króla 

Zielonoświątkowego. Młodzież poznała też historię 

zabytkowego – poświęconego w roku 1901 - sztan-

daru Bractwa.

Następnie, zgodnie z obowiązującym regulaminem, 

strzelmistrz udzielił obecnym instruktarzu odnośnie 

zasad zachowania się na strzelnicy oraz przestrzega-

nia 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 Łęc. Na drugim miejscu uplasowała się 

Gabriela Kiszka, a na trzecim Mateusz Kaczmarek.

Uczestnicząca w strzelaniu młodzież została obdarowana dyplomami i pucharami.

tekst: Stanisław Grzegorzewski

zdjęcia: Kasper Grzegorzewski 

i cieszące się powodzeniem strzelania, których wyniki przedstawiamy poniżej:

W Strzelaniu do Tarczy Darczyńców tryumfował i Tarczę zdobył Mikołaj Koteras. II miejsce zdobył Przemysław Bagrowski, 

a III Krzysztof Jachna.

W Strzelaniu Punktowym z wiatrówki zwyciężył Krzysztof Jachna. II miejsce wywalczył Mikołaj Koteras, a III Michał Rosik.

Turniej Zapadkowy wygrał Mikołaj Koteras. Na II miejscu uplasował się Krzysztof Jachna, a na III Grzegorz Misiak.

Kura zestrzelił i na pamiątkę zdobył Krzysztof Jachna. II miejsce zdobyła Urszula Jerzak, a III Andrzej Tatara.

Zaległe z powodu zagrożenia koronawirusem Strzelanie do Tarczy 3 Maja upamiętniającej uchwalenie w 1791 roku przez 

Sejm Konstytucji 3 Maja wygrał i Tarczę zdobył Andrzej Tatara. II miejsce wystrzelał Grzegorz Misiak, a III Mikołaj Koteras.

Najcelniejszym strzałem dnia popisał się Andrzej Tatara.

Zielonoświątkowe Uroczystości Brackie zakończyły się Rautem Królewskim wydanym przez „nowo panującego” Króla An-

drzeja.

Na podstawie relacji uczestnika Uroczystości - brata Stanisława Grzegorzewskiego 

Edmund Lubawy

Foto Iwona Migasiewicz   
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Grupa AA Mariola w Skokach 

serdecznie zaprasza na cotygodniowe mityngi Grupy w poniedziałki  

o godzinie 18:00 w salce przy Kościele w Skokach, ul. Kościelna 5 (przy Probostwie)
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Historia

„Nic nie dzieje się bez śladu.
Cokolwiek zrobię, będę to
Miał zapisane w historii życia.”
     (Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka)

Koleżanki i koledzy z rocznika 1948 systematycznie spo-

tykali się rokrocznie od 2015 roku. Jednak rok 2020 

w związku z pandemią COVID-19 pokrzyżował nasze pla-

ny. Zamknięci w domach siedzieliśmy przy telewizorach 

i słuchaliśmy wiadomości strasznych, przerażających, jaka 

tragedia spadła na ludzkość. Urwały się nasze spotkania, 

pozostały tylko rozmowy telefoniczne, ale były one smut-

ne, ponieważ ta okrutna choroba zbierała okropne żniwo 

wśród naszych bliskich, przyjaciół i znajomych. Cmenta-

rze, w tym i nasz skocki, zaczęły się wypełniać mogiłami 

naszych koleżanek i kolegów, którzy odchodzili przeważnie 

samotnie, jeszcze pełni sił i wielu pomysłów.

Trudno w kilku słowach napisać o kolegach, napisać o ich 

życiu, o tym, jacy byli i co dla nich stanowiło największe 

wartości. Szczególnie trudno jeśli dotyczy to kogoś bliskie-

go, naszych niezapomnianych kolegów, jednych z nas: śp. 

Antoni Wiśniewski, śp. Wojciech Glinkiewicz wraz z żoną 

Wandą, śp. Zenon Kapusta, śp. Bogdan Mazurek, śp. Michał 

Nowak, śp. Tadeusz Maćkowiak, których życiem można by 

„obdzielić” wiele osób.

W naszych sercach pozostawiliście wielki smutek i żal. 

Dziękujemy Wam za wszystko co dla nas uczyniliście; je-

steśmy z Was dumni, że to dzięki Wam przeżyliśmy razem 

wiele radości, zabaw, pogody ducha, uśmiechu, życzliwości 

oraz wiele niezapomnianych, cudownych chwil. Dziękuje-

my Wam mimo rozdartych serc i ogromnego żalu i smutku 

ciągle czujemy Waszą obecność wśród nas. Przyrzekamy 

Wam, że w naszej pamięci i sercach pozostajecie na zawsze 

jako bliskie nam osoby – tęsknimy za Wami.

Wasze odejście sprawiło ogromny smutek i rozdarte serca 

Waszych rodzin, przyjaciół, znajomych - jesteśmy z Waszy-

mi rodzinami w tych smutnych chwilach. Zostawiliście po 

sobie trwały ślad w historii naszego miasta i gminy gdzie 

piastowaliście wiele funkcji. Nasza społeczność skocka 

przeżyła bardzo boleśnie Wasze nagłe odejście. Braku-

je Was bardzo, życie Skoczan i nas koleżanek i kolegów 

z rocznika 1948 już nie jest takie same.

Nie żegnamy się z Wami, bo dla nas wciąż żyjecie i jesteście 

z nami. Do zobaczenia koledzy! 

Koleżanki i koledzy z rocznika 1948

Wiersz „Samotności cisza” dedykuję ś.p. Antoniemu Wi-

śniewskiemu.

Samotności ciszę, tylko ja ją słyszę.

Najpierw strach był, potem trwoga,

teraz przerażenie.

Czy dzisiaj zakończy się moje istnienie?

Przyszłaś tak nagle, okrutna chorobo,

nie mogę uwierzyć, żyłem przecież zdrowo.

Dusza towarzystwa tak o mnie mówili.

Teraz sam ze sobą w mej ostatniej chwili,

czy tak być musiało?

Cóż zrobiłem Panie?

Bez rodziny, bez przyjaciół smutne umieranie.

Koleżanki i koledzy rocznika 1948 – zaplanowaliśmy spo-

tkanie rocznikowe w dzień 3 września 2021 roku, poświę-

cone naszym śp. Kolegom.

W imieniu koleżanek i kolegów 

rocznika 1948

Wasza koleżanka 

Jadwiga Ranke

WSPOMNIENIE
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Staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Sko-

ki i Ziemi Skockiej ukazała się kolejna publikacja 

dotycząca naszego miasta. Jest to „Diariusz skocki 

czyli Skoki i okolica w prasie lat 1919-1939” autor-

stwa Jerzego Palucha, mającego na swoim koncie 

kilkanaście prac o tematyce regionalnej i historycz-

nej.  
 „Diariusz…” sfinansowany został z budżetu gminy w ra-

mach tegorocznego zadania publicznego o nazwie „Co-

dzienne życie mieszkańców Skoków i okolic na podstawie 

doniesień lokalnej prasy okresu mię-

dzywojennego”. 

Zapraszamy Państwa do zapoznania 

się z tymi bardzo ciekawymi zapi-

skami. Z pewnością wielu skoczan 

odnajdzie w nich nazwiska swoich 

krewnych i znajomych. 

Do Państwa dyspozycji jest na stro-

nie www.gmina-skoki.pl w zakładce 

„Do pobrania” wersja elektroniczna. 

Zainteresowanych tradycyjną for-

mą książkową proszę o kontakt z p. 

Karoliną Stefaniak 61 8925 800 lub 

z naszym Towarzystwem 

(e-mail: towarzystwo-skoki@wp.pl, 

tel. 603 136 160). 

9 czerwca br. odbyło się spotkanie 

autorskie i promocja tego wydawnic-

twa. Pisał o tym na facebookowym profilu naszego Towa-

rzystwa Franciszek Szklennik.

To, co w ludziach Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki 

i Ziemi Skockiej przygotowało i zrealizowało projekt pn. 

„Życie codzienne mieszkańców Skoków i okolic na pod-

stawie doniesień lokalnej prasy okresu międzywojenne-

go”. Efektem jest publikacja książkowa autorstwa Jerzego 

Palucha pt: „Diariusz skocki czyli Skoki i okolice w prasie 

w latach 1919-1939”. Ukazanie się publikacji możliwe by-

ło dzięki wsparciu finansowemu z budżetu Urzędu Miasta 

i Gminy Skoki.

Jerzy Paluch jest autorem kilku znaczących publikacji, 

w których odkrywa i pokazuje zapomniane lub pominię-

te fakty z życia lokalnych społeczności. I choć sam nie jest 

historykiem, to posiadł wszelkie umiejętności pozwalające 

na opisanie i udokumentowanie zdarzeń i faktów, że te nie 

podlegają kwestionowaniu. Autor „Diariusza...” spotkał się 

9 czerwca br. z członkami TMMSiZS oraz zainteresowa-

nymi mieszkańcami, aby opowiedzieć o pracy nad książką. 

Iwona Migasiewicz, prezeska TMMSiZS wyraziła wielkie 

słowa uznania dla autora i poinformowała zebranych, że 

dzięki realizacji projektu wszyscy zainteresowani otrzyma-

ją tę książkę w prezencie.

- Jeśli przeglądać tylko oficjalne dokumenty z różnych 

spotkań, zebrań, zjazdów i konferencji, to często napoty-

kamy lakoniczne, suche fakty, w których trudno dostrzec 

decydującego o wielu sprawach czynnika ludzkiego. Nie 

widać tam emocji, uczuć – mówił ze swadą Jerzy Paluch. - 

Jednak kiedy zerknąć do notatek prasowych, pojawiają się 

tam konkretni ludzie ze swoimi imionami 

i nazwiskami. Autor zaznaczył też, że bada-

nie wycinków prasowych pozwoliło mu na 

sporządzenie dokładnych statystyk orga-

nizacji społecznych działających na terenie 

Skoków i okolic ze wskazaniem osób, które 

stały za ich powołaniem i kierowaniem. 

O swojej nowej publikacji Jerzy Paluch mó-

wi, że jest to spełnienie po 50 latach obiet-

nicy złożonej jednej z mieszkanek gminy. 

Zaznacza też, że Skoki są jedynym miastem 

na terenie powiatu wągrowieckiego, które 

nie ma jednolitej i całkowitej monografii. 

Można powiedzieć, według słów J. Palucha, 

że Skoki są najmniej zbadanym przez histo-

ryków miastem w powiecie. Do wypełnie-

nia tej luki TMMSiZS przygotowuje się już 

od początku swojej działalności. Sam autor, 

oprócz odpowiedzi na pytania, które kierowała do niego 

prowadząca spotkanie Maria Piotr-Malinowska, przygo-

tował również zestaw pytań dla uczestników spotkania. 

I trzeba przyznać, że znalazł na nie odpowiadających.

Książka da się czytać „jednym tchem”, a fakty zaczerpnięte 

z doniesień i informacji prasowych z tamtego okresu pobu-

dzają wyobraźnię. Jest też ważnym dokumentem obra-

zującym niedaleką jeszcze przeszłość, która jednak może 

zatrzeć się w pamięci. Towarzystwo przy okazji wzbogaciło 

swoje zbiory o całość materiałów, które posłużyły do przy-

gotowania publikacji.

Na koniec spotkania Jerzy Paluch podarował osobom, któ-

re udzieliły mu szczególnej pomocy, przygotowaną przez 

niego publikację pt: „Gminy wyznaniowe żydowskie powia-

tu wągrowieckiego”.

Iwona Migasiewicz

TMMSiZS

O życiu codziennym w Skokach



CZYSTA GMINA
SKOKI BURMISTRZ

MIASTA I GMINY SKOKI
zaprasza do wzięcia udziału w akcji odbioru odpadów:

HARMONOGRAM WYWOZU 
WIELKOGABARYTÓW I ELEKTROŚMIECI

Odpady oddasz TYLKO z KARTĄ PSZOK 

część 1

Łosiniec - 6.09 - godz. 8-10 - boisko

Roszkowo - 6.09 - godz. 11-13 - blok

Chociszewo - 6.09 - godz. 14-16 - świetlica

Kuszewo - 7.09 - godz. 8-10 - świetlica

Kakulin - 7.09 - godz. 11-13 - świetlica

Rakojady - 7.09 - godz. 14-16 - boisko

Raczkowo - 8.09 - godz. 8-10 - plac zabaw

Jabłkowo - 8.09 - godz. 11-13 - bloki nr 17 A, B i 18 A, B, C

Jagniewice - 8.09 - godz. 14-16 - świetlica

Bliżyce - 9.09 - godz. 8-10 - świetlica

Glinno - 9.09 - godz. 11-13 - plac zabaw

Budziszewice - 9.09 - godz. 14-16 - sołtys

Szczodrochowo - 10.09 - godz. 8-10 - staw

Pawłowo Skockie - 10.09 - godz. 11-13 - świetlica

Stawiany - 10.09 - godz. 14-16 - dzwony na surowce

CZYSTA GMINA
SKOKI BURMISTRZ

MIASTA I GMINY SKOKI
zaprasza do wzięcia udziału w akcji odbioru odpadów:

HARMONOGRAM WYWOZU 
WIELKOGABARYTÓW I ELEKTROŚMIECI

Odpady oddasz TYLKO z KARTĄ PSZOK 
część 2

 Sławica - 13.09 - w godz. 8-10 
- przystanek autobusowy

Niedźwiedziny - 13.09 - godz. 11-13 
- przystanek autobusowy

Rejowiec - 13.09 - godz. 14-16 - świetlica

Rościnno - 14.09 - godz. 8-10 
- świetlica

Sława Wlkp. - 14.09 - godz. 11-13:00 - boisko

Brzeźno - 14.09 - godz. 14-16 - boisko

Grzybowo - 15.09 - godz. 8-10 - przystanek autobusowy

Roszkówko - 15.09 - godz. 11-13 - plac

Lechlinek - 15.09 - godz. 14-16 - dzwony na surowce

Potrzanowo - 16.09 - godz. 8-10 - boisko

Lechlin - 16.09 - godz. 11-13 - szkoła

Odpady oddasz TYLKO Z KARTĄ PSZOK


