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ZŁOTE GODY



W czwartek 16 września br. w Restauracji Moraś w Skokach 11 par małżeńskich z terenu naszej gminy świętowało Jubileusz 

50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła i przybyłych gości przywitała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Skokach Joanna Wolicka-Przywarty.

„Każda z par świętujących dziś jubileusz ma swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię. Wasze małżeństwa to dowód wzajemnej miło-

ści i zrozumienia, to wspaniały wzór mądrego życia i przykład, że nawet najcięższe obowiązki, gdy dźwiga się razem, stają się lżejsze.

Swoją niezłomną postawą, miłością, cierpliwością, wzajemnym poszanowaniem i wytrwałością dajecie Państwo świadectwo tego, 

jak ogromna siła tkwi w rodzinie, która nie poddaje się w trudnych momentach, nie cofa się w chwilach słabości, ale pokonuje je, 

stając się dzięki temu trwalsza” – mówiła kierownik USC. 

Słowa uznania i podziękowania w stronę Jubilatów skierował także burmistrz Tadeusz Kłos.

Uroczystego aktu dekoracji i wręczenia medali, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, 

dokonał burmistrz Skoków Tadeusz Kłos. 

Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy, kwiaty oraz drobne upominki. 

Po uroczystym wręczeniu odznaczeń i gratulacjach burmistrz Skoków wzniósł toast lampką szampana za zdrowie małżonków 

i zaprosił wszystkich na słodki poczęstunek. 

To wyjątkowe wydarzenie uświetnił występ trio smyczkowego z zespołu Violino.

 

Złote gody w tym roku obchodzili: 

1. Maria i Wacław Błażejewscy z Bliżyc

2. Kazimiera i Jerzy Głazowscy ze Skoków

3. Ewa i Józef Kapustowie ze Skoków

4. Anna i Andrzej Konieczkowie ze Skoków

5. Elżbieta i Andrzej Kosteccy ze Szczodrochowa

6. Urszula i Zenon Motylewscy ze Skoków

7. Bogumiła i Zenon Nowakowie ze Skoków

8. Krystyna i Józef Obstowie z Roszkówka

9. Maria i Włodzimierz Sapiejowie ze Skoków

10. Zofia i Alojzy Wieczorkowie ze Skoków

11. Henryka i Marian Wilkoszowie z Kakulina

Joanna Wolicka – Przywarty 

50 lat państwa Kołpowskich
  

13 października Burmistrz Tadeusz Kłos wręczył medale za długoletnie poży-

cie małżeńskie przyznawane postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-

skiej Państwu Bożenie i Michałowi Kołpowskim, mieszkańcom Skoków.

Jubilaci niestety nie mogli uczestniczyć w spotykaniu organizowanym 16 wrze-

śnia w Restauracji Moraś, stąd też dekoracji dokonano indywidualnie w gabinecie 

Burmistrza. Spotkanie z dostojnymi gośćmi przebiegało w miłej i pełnej wspomnień 

atmosferze.

Szanownym Jubilatom serdecznie gratulujemy pięknego Jubileuszu i życzymy 

zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na następne długie lata życia!!!!

Złote Gody
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32. sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki
 

   17 sierpnia odbyła się 32. sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki.

W porządku obrad znalazły się projekty czterech uchwał 

w sprawie:

• wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2021 r.       

• wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Miasta i Gminy Skoki na 2021-2036. 

• rozpatrzenia skargi złożonej na działania Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach

• rozpatrzenia skargi złożonej na działania Burmistrza 

Miasta i Gminy Skoki.

Na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa 

Kujawy wprowadzono dodatkowo podczas sesji projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie ustanowienia dnia 

27 grudnia świętem państwowym.

Podejmując zmiany w uchwale budżetowej radni wyrazili 

zgodę na:

• zwiększanie dochodów i wydatków o kwotę 16 048,00 zł. 

Środki otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na 

realizację Narodowego Programu Szczepień.

• wprowadzenie dochodów w wysokości 1 300,00 zł w związku 

z wydaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej decyzji 

o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń w ramach 

programu „Dobry start”.

• wprowadzenie dochodów i wydatków w kwocie 9 000,00 zł 

z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu 

konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste 

powietrze”,

• wprowadzenie dochodów i wydatków w wys. 3 504,00 zł 

w związku z uzyskaniem dotacji celowej ze środków budżetu 

Powiatu Wągrowieckiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z odbiorem, transportem i utylizacją 

wyrobów zawierających azbest.

• wprowadzenie dochodów w wysokości 34 603,00 zł 

w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację 

zadania pn. „Plac zabaw w Bliżycach, gm. Skoki” ze środków 

Województwa Wielkopolskiego w ramach XI edycji konkursu 

„Pięknieje wielkopolska wieś”. Inwestycja ma zostać 

zrealizowana do końca bieżącego roku.

• przeniesienie wydatków na wynagrodzenia i składki od 

nich naliczane w wysokości 12 097,00 między rozdziałami 

budżetu. Z uwagi na zmianę zakresu czynności pracownika 

obecnie zajmującego się ewidencją księgową opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

• na zwiększenie o 15 000,00 zł wydatków na refundację 

Informacje z działalności Rady Miejskiej Gminy Skoki

kosztów dotacji przedszkolnej, w związku ze wzrostem od 

maja 2021 r. liczby dzieci będących mieszkańcami Gminy 

Skoki, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych 

prowadzonych na terenie Miasta Wągrowiec,

• na wprowadzenie 15 000,00 zł na realizację zadania pn. 

„System monitoringu wizyjnego na placu zabaw przy 

ul. Krętej”. Zadanie wprowadzono w związku z licznymi 

aktami wandalizmu oraz potrzebą poprawy bezpieczeństwa 

osobom korzystającym z placu zabaw na ul. Krętej w Skokach. 

Podczas sesji Burmistrz wprowadził autopoprawkę do zmian 

w budżecie w której wnioskował o:

• zwiększenie o 16 000,00 zł wydatków planowanych na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie mocy 

rozdzielni prądu w budynku Szkoły Podstawowej oraz byłego 

Gimnazjum w Skokach”.

• zmniejszono o 3 000,00 zł wydatki inwestycyjne planowane 

na „Modernizację budynku przedszkola” oraz zwiększono 

o 10 000,00 zł wydatki bieżące planowane na naprawę 

monitoringu wizyjnego oraz wymianę pionu wodno – 

kanalizacyjnego w budynku przedszkola /na skutek pęknięcia 

rury w łazience na pierwszym piętrze.

• wprowadzono wydatki w wysokości 12 000,00 zł na „Zakup 

wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bliżycach, gm. Skoki”. 

Szacowana wartość zadania – 12 000,00 zł, dotacja ma 

wynieść – 7 000,00 zł, a wkład własny gminy – 5 000,00 zł

• zmniejszenie o 35 000,00 zł wydatków planowanych 

na ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku 

Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zgodnie z informacją 

otrzymaną ze związku. 

Radni wyrazili zgodę na zaproponowane przez Burmistrza 

autopoprawki. 

Podczas sesji radni rozpatrzyli skargi złożone na działalność 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skokach oraz Burmistrza 

Miasta i Gminy Skoki. 

Skargę na Burmistrza jak i kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych rozpatruje rada gminy. Radni uznali obydwie 

skargi za bezzasadne, co szczegółowo wyjaśnili w uzasadnieniu 

do uchwał. W związku z tym, że w skardze na Dyrektora Szkoły 

wskazano na problem agresji wśród uczniów Przewodniczący 

Komisji Oświaty Andrzej Surdyk zadeklarował, że Komisja zajmie 

się tą kwestią podczas odrębnego posiedzenia.

Rada Miejska Gminy Skoki poparła również inicjatywę 

uczczenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 

poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym (jako 

dzień pracujący). Pomysłodawcą inicjatywy jest Wielkopolskie 

Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytut Pamięci 
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Narodowej Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 1918–1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 

Wielkopolski, Fundacja Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowe 

w Poznaniu.

Katarzyna Przybysz 

33. sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki
 

   23 września br. odbyła się 33. sesja Rady Miejskiej Gminy 

Skoki. W porządku obrad wprowadzono 10 projektów uchwał 

w sprawie:

• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.

• Wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Skoki na 2021-2036.

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego część obrębu Rejowiec, Stawiany 

i Niedźwiedziny.

• Przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze 

części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec.

• Przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego część 

miejscowości Potrzanowo.

• Nazwania ronda imieniem Jarogniewa Drwęskiego.

• Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej 

w Skokach w rejonie ulic Irysowej i Falistej, oznaczonej 

numerem geodezyjnym 70/22.

• Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej 

w Skokach przy ul. Tulipanowej oznaczonej numerem 

geodezyjnym 70/21.

• Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych 

w Sławie Wielkopolskiej (obręb Szczodrochowo) w rejonie 

ulicy Lnianej.

• Wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skoki 

nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Polnej, 

oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1069/3.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wycofano 

z porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie nazwania 

ronda imieniem Jarogniewa Drwęskiego. 

Podejmując zmiany w uchwale budżetowej radni wyrazili 

zgodę na:

• Zwiększenie o 81 000,00 zł dochodów z podatku od 

czynności cywilnoprawnych z tytułu większego niż 

planowano wpływu środków przekazywanych przez Urzędy 

Skarbowe.

• Wprowadzenie wydatku w kwocie 37 000,00 zł na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej 

w Sławie Wlkp.”,

• Zmniejszenie o 110 000,00 zł wydatków planowanych 

na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Potrzanowie 

do ulicy Borówiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem 

przy Przedszkolu” z uwagi na nieuzyskanie warunków 

technicznych włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej 

do przepompowni ścieków na ul. Rogozińskiej.

• Zwiększenie wydatków planowanych na odśnieżanie dróg 

o 75 000,00 zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na 

zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2021/2022,

• Zrezygnowano w tym roku z realizacji zadania pn. 

„Modernizację budynku byłego dworca w Skokach”. 

W związku z czym środki zaplanowane na modernizację 

dworca w kwocie 115 000,00 zł zostały przesunięte na inne 

zdania.

 

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

• Przebudowa ulicy Krańcowej w Skokach, którego koszt 

szacuje się na kwotę 160 000,00 zł,

• Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej 

Sława Wlkp. – Szczodrochowo, gdzie zaplanowano 

35 000,00 zł,

• Opracowanie dokumentacji na poprawę bezpieczeństwa 

przejścia dla pieszych w Skokach”, zaplanowano 5 000,00 zł. 

W 2021 roku poniesione zostaną koszty przygotowawcze tj. 

za wydanie warunków technicznych, natomiast w I kwartale 

2022 roku nastąpi wykonanie dokumentacji oraz płatność.

 

Zwiększenie środków inwestycyjnych:

• Zwiększono o 30 000,00 zł wydatki planowane na realizację 

zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu komunikacyjnego 

pomiędzy ulicą Parkową a Turystyczną w Skokach” 

z przeznaczeniem na wykonanie projektu ścieżki i kładki nad 

rzeką Mała Wełna.

• Zwiększono również o 47 000,00 zł wydatki na realizację 

zadania pn. „Budowa chodnika przy ul. Wągrowieckiej do 

drogi wojewódzkiej nr 196 gdyż po przeprowadzonym 

postępowaniu przetargowym okazało się, że środki 

zabezpieczone w budżecie na to zadanie są niewystarczające.

 

Zmniejszono wydatki planowane na realizację następujących 

zadań inwestycyjnych:

• „Wykup gruntów na cele drogowe ul. Polna i ul. Rogozińska” 

o 121 000,00 zł z uwagi na rezygnację z wykupów gruntów 

w roku bieżącym.

• „Budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki – Sława Wlkp; 

Sława Wlkp. – Rejowiec; Skoki – Roszkowo” o 40 000,00 zł 

w wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu 

przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowo – 

technicznej dot. ścieżki Skoki – Sława Wlkp.

• Budowa drogi gminnej w Jagniewicach” o 70 000,00 zł na 

skutek oszczędności przetargowych,

• „Przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp. – Potrzanowo” 

o 30 000,00 zł.

Z uwagi na obecną sytuacją epidemiologiczną zrezygnowano 

z organizacji XIV Gali Produktów Ciekawych, co zmniejszyło 

wydatki z budżetu o kwotę 26 000,00 zł.
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Zmniejszono również o 63 500,00 zł wydatki planowane na 

ewentualną spłatę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego 

„Puszcza Zielonka”.

W związku ze wzrostem liczby osób przebywających w domach 

pomocy społecznej zwiększono o 50 000,00 zł wydatki 

planowane na odpłatność za pobyt osób w placówkach.

Zwiększono o 30.000,00 zł wydatki planowane na wypłatę 

zasiłków celowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

W następstwie powstałych oszczędności zmniejszono 

o 30 000,00 zł wydatki planowane na opracowanie dokumentacji 

dotyczącej zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach, 

rejon ulic Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej”.

Zwiększono o 35 000,00 zł wydatki na energię elektryczną do 

oświetlenia ulic, placów i dróg.

Wprowadzono wydatki w kwocie 150 000,00 zł 

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Adaptacja parteru budynku byłego dworca w Sławie Wlkp. 

na świetlicę wiejską”.

Zwiększono o 9 500,00 zł wydatki planowane na „Rewitalizację 

terenu przy pałacu w Potrzanowie nad jeziorem Włókna”. 

Zaplanowane środki związane są z koniecznością wykonania 

inwentaryzacji przyrodniczej oraz planu rewitalizacji parku przy 

pałacu w Potrzanowie.

Z uwagi na wzrost cen towarów i usług o 3 000,00 zł 

zwiększono wydatki planowane na realizację zadania pn. „Plac 

zabaw w Bliżycach, gm. Skoki”. 

Radni podjęli również uchwały w sprawie:

• Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego część obrębu Rejowiec, Stawiany 

i Niedźwiedziny. Celem opracowania planu miejscowego 

jest stworzenie warunków do dalszego rozwoju 

i zagospodarowania terenu należącego do Bazy Paliw PERN 

w Rejowcu.

• Przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na 

obszarze części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec. 

Przystąpienie do prac nad zmianą ww. planu miejscowego, 

podyktowane jest potrzebą weryfikacji ustalonego układu 

komunikacyjnego oraz wyznaczonych od drogi filarów 

ochronnych. Przeprojektowanie układu komunikacyjnego 

pozwoli na racjonalne wykorzystanie nieruchomości na cele 

działalności górniczej.

• Przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

część miejscowości Potrzanowo. Przystąpienie do 

opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego związane jest z wnioskami złożonymi przez 

właścicieli działki nr ewid. 198 i 760/1 w Potrzanowie, 

a tym samym związane jest z potrzebą budowy na ww. 

działkach budynku mieszkalnego jednorodzinnych 

w zabudowie zagrodowej.

• Podjęto również decyzję o zbyciu działek w Skokach 

w rejonie ulic Irysowej i Falistej, oznaczonej numerem 

geodezyjnym 70/21 i 70/22 oraz w Sławie Wielkopolskiej 

w rejonie ulicy Lnianej.

• Rada wyraziła także zgodę na nabycie przez Gminę Skoki 

nieruchomości położonej w Skokach przy 

ul. Polnej, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 

1069/3. Nieruchomość oznaczona jako działka 

numer 1069/3 w Skokach jest współwłasnością osób 

fizycznych. Nieruchomość ta leży przy ulicy Polnej, 

gdzie obecnie intensywnie rozwija się budownictwo 

mieszkaniowe. Ponadto w 2020 r. na tej działce, za zgodą 

jej współwłaścicieli, Gmina Skoki wybudowała sieć 

wodociągową i kanalizacyjną. Mając na uwadze powyższe, 

nabycie przedmiotowej nieruchomości przez Gminę Skoki, 

pozwoli jej w sposób swobodny korzystać z położonej tam 

infrastruktury oraz ułatwi komunikację w powyższej części 

miasta.

Treść uchwał publikowana jest w Biuletynie informacji 

Publicznej.

Katarzyna Przybysz  

Narada sołtysów Gminy Skoki
 

14 października odbyła się narada sołtysów Gminy Skoki. 

Podczas spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz 

Kłos przedstawił założenia do projektu budżetu Gminy na 2022 

rok oraz informację o aktualnie realizowanych inwestycjach 

przez samorząd. 

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska podsumowali 

realizowane w 2021 r. gminne programy dofinansowania 

do: zakupu odnawialnych źródeł energii, usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest, zakupu naziemnych zbiorników 

do gromadzenia wód opadowych. 

Podsumowali również akcję Sprzątanie Świata oraz wdrożenie 

nowego systemu korzystania z PSZOK’u. 

Podział kompetencji w zakresie budowy sieci i świadczenia 

usług telekomunikacyjnych na terenie Gminy Skoki przedstawił 

dr inż. Witold Bzdęga, Informatyk Urzędu. 

Na zakończenie sołtysi przedstawili sprawy bieżące sołectw.

Katarzyna Przybysz 
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Zmarł Sołtys Grzybowa 

4 października w wieku 63 lat (1957 – 2021) zmarł wieloletni 

sołtys Grzybowa Andrzej Zaranek. Funkcję sołtysa pełnił od 

2007 r.

 

Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci 

sołtysa Grzybowa. Jako sołtys sumiennie wykonywał swoje 

obowiązki, nie szczędził swego czasu by aktywnie angażować się 

w prace społeczne w swojej miejscowości.

Zawsze niezwykle zaangażowany, służył pomocą i był gotów do 

działania.

Był pozytywnie nastawiony do wszelkich działań społecznych 

kierowanych w stronę swojego sołectwa.

Rodzinie i Najbliższym składam najszczersze wyrazy współczucia.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Tadeusz Kłos

Mamy nowych sołtysów 
w Szczodrochowie 
i Potrzanowie

Mieszkańcy Potrzanowa spotkali się 6 września w świetlicy 

wiejskiej, aby wybrać sołtysa i członka rady sołeckiej. 

Poprzedni sołtys oraz jeden z członków rady sołeckiej 

zrezygnowali ze swoich funkcji w zeszłym roku, jednak z uwagi 

na obostrzenia związane z pandemią, wybory nie mogły zostać 

zorganizowane wcześniej.

W wyborach uzupełniających udział wzięło 108 mieszkańców 

Potrzanowa – była to najwyższa frekwencja od lat.

Mieszkańcy jako kandydatów na sołtysa zgłosili dwie osoby 

– Stanisława Janecko i Marcina Reszelskiego. W tajnym 

głosowaniu 64 osoby wybrały Marcina Reszelskiego, 40 głosów 

oddano na Stanisława Janecko, a 4 głosy były nieważne.

W głosowaniu na członka rady sołeckiej udział wzięło 58 osób. 

Jako kandydatów zgłoszono Huberta Studenta oraz Witolda 

Załuskiego. Po przeprowadzonym tajnym głosowaniu kandydaci 

otrzymali następującą ilość głosów ważnych: Hubert Student – 

35 i Witold Załuski – 21.

Urząd
 Nowemu sołtysowi życzymy sukcesów, satysfakcji 

z pełnionej funkcji oraz dobrej współpracy z mieszkańcami.

na zdjęciu poniżej Hubert Student – członek rady sołeckiej 

i Marcin Reszelski – sołtys.

Szczodrochowo  
ma nowego sołtysa

W poniedziałek, 18 października mieszkańcy 

Szczodrochowa spotkali się w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Skokach, aby dokonać wyboru nowego sołtysa. Poprzedni 

sołtys w lipcu złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji.

W zebraniu wyborczym uczestniczyło 7 mieszkańców, 

którzy zgłosili jedną kandydatkę na sołtysa – Danutę 

Kanikowską. W tajnym głosowaniu pani Danuta uzyskała 

6 głosów „za” i tym samym została wybrana nowym sołtysem 

sołectwa Szczodrochowo.

Nowej Pani Sołtys gratulujemy życząc jednocześnie sukcesów 

i satysfakcji z pełnienia ważnej funkcji społecznej.

Weronika Saukens



Nowy chodnik  
przy ul. Wągrowieckiej 

W Skokach na ul. Wągrowieckiej w kierunku drogi 

wojewódzkiej nr 196 firma Garden Bruk ze Skoków ułożyła 

nowy odcinek chodnika. Prace obejmowały budowę chodnika 

z kostki betonowej o szerokości 2 m wraz z wjazdami na posesje. 

Łączna długości nowego ciągu komunikacji pieszej wynosi 136 m. 

Koszt zadania to kwota 97 724,67 zł.

Nowy chodnik łączy się z chodnikiem wykonanym przy 

drodze wojewódzkiej nr 196 przez inwestora budowy obiektu 

handlowego BIEDRONKA. 

Adam Zdanowski 

Gmina Skoki otrzymała 
dofinansowanie na realizację 
trzech inwestycji

25 października Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki 

naboru wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze 

środków  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych.

Gmina Skoki ubiegała się o dofinansowanie trzech inwestycji 

i na wszystkie otrzymała wnioskowane środki, a są to:

1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sławica, gm. 

Skoki – III etap”

Szacunkowa wartość zadania: 901 267,27 zł brutto

Dotacja (95%): 856 203,91 zł brutto

2. „Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie, gm. Skoki”

Szacunkowa wartość zadania: 1 323 871,45 zł brutto

Dotacja (95%): 1.257.677,88 zł brutto

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 224532P Jabłkowo 

– Pomarzanki – gr. Gminy Kłecko (Pomarzany): II etap 

Pomarzanki”

Szacunkowa wartość zadania: 1 169 628,48 zł brutto

Dotacja (95%): 1 111 147,06 zł brutto

Przebudowa dróg w Jabłkowie 
i Jagniewicach zakończone

Zakład Wielobranżowy TRANS-BRUK z Nekli kończył I etap 

przebudowy drogi z Jabłkowa w kierunku Pomarzanek.  

Na wykonanej podbudowie drogi z kruszywa kamiennego 

została ułożona nawierzchnia bitumiczna o łącznej grubości 

9 cm. Dodatkowo pobocza drogi zostaną umocnione kruszywem 

kamiennym na szerokości 75 cm oraz wyczyszczone rowy 

przydrożne. Przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie ze 

środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 110 625,00 

zł. Łączny koszt inwestycji to kwota 754 335,20 zł. 

W Jagniewicach wybudowano nawierzchnię bitumiczną 

drogi. Pierwszym etapem inwestycji było wykonanie kanalizacji 

deszczowej, która odbierze wody opadowe z nawierzchni drogi 

i skieruje do rzeki Małej Wełny. Wykonano podbudowę drogi 

składającą się z cementowej warstwy stabilizacyjnej i kruszywa 

kamiennego, co daje solidny fundament pod nawierzchnię 

bitumiczną drogi o grubości 9 cm. 

Zadanie wykonała firma IVESTON sp. z o.o z siedzibą 

w Obornikach za kwotę 800 000,00 zł. 

Na budowę drogi pozyskano dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 183 920,00 zł.

Przebudowa ulicy Krańcowej 
jeszcze w tym roku

Przeprowadzone postępowanie przetargowe wyłoniło 

wykonawcę przebudowy ulicy Krańcowej w Skokach. Będzie 

nim firma BIMEX z Rogoźna, która wybuduje kanalizację 

deszczową oraz nawierzchnię drogi z kostki betonowej 

o powierzchni ok. 250 m2. Termin wykonania prac drogowych 

został wyznaczony w dokumentach przetargowych na 30 dni 

licząc od daty zawarcia umowy. Koszt zadania to kwota 

172 077,00 zł. Pozostałe dwie oferty zostały wycenione na 

191 077,95zł i 200 000,00 zł.

7
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Otrzymanie w/w dofinansowań możliwe było dzięki wsparciu 

Posła na Sejm RP Pana Marcina Porzucka, który niedawno 

odwiedził naszą gminę i zapoznał się z realizowanymi przez nas 

inwestycjami.

Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony kolejny nabór 

wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, do 

którego Gmina Skoki już się przygotowuje.

Marianna Gregorczuk

Nowe przejście dla pieszych 
przy szkole w Skokach

Na wielokrotny wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

wybudował dodatkowe przejście dla pieszych w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 196 na ul. Poznańskiej. 

We wtorek 31 sierpnia przedstawiciel inwestora, przy udziale 

burmistrza Tadeusza Kłosa, odebrali pozytywnie nowe przejście 

dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną. 

Ma ono ułatwić dzieciom dochodzącym do szkoły od strony 

miasta przekroczenie ruchliwej drogi na jednych pasach. 

Do tej pory wymagało to pokonania dwóch przejść, to jest przy 

ul. Kościelnej i Rościńskiej oraz dodatkowo ul. Rogozińskiej bez 

sygnalizacji świetlnej.

Zachęcamy rodziców i opiekunów, którzy dowożą dzieci 

do szkoły, aby wysadzali je na placu targowo – parkingowym. 

Dalej dzieci pokonując tylko jedno, nowowybudowane 

przejście na ul. Poznańskiej wejdą bezpośrednio na chodnik 

przy szkole.  

Adam Zdanowski 

Przebudowa holu w Urzędzie 
Miasta i Gminy Skoki.

Od 14 października br. przystępujemy do przebudowy 

holu w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki. Inwestycja 

dofinansowana jest ze środków PFRON (zgodnie z wnioskiem 

o dofinansowanie ma być zrealizowana w bieżącym roku) 

i ma na celu montaż windy i uruchomienie dostępnego dla 

wszystkich punktu obsługi interesanta. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Urzędy zobowiązane 

są zapewnić dostępność usług wszystkim interesantom, w tym 

osobom z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnościami.

Po zakończeniu remontu w holu głównym łączącym Segment 

A i Segment B Urzędu na parterze powstanie punkt obsługi 

interesanta, a do Sali Biblioteki Publicznej znajdującej się na 

II piętrze Segmentu B, będzie można dotrzeć windą.

Remont potrwa około 2 miesięcy. W trakcie prowadzenia robót 

budowlanych, ze względów bezpieczeństwa, musimy wyłączyć 

z użytkowania cały hol.

W związku z tym na czas remontu uruchomione zostaną dwa 

wejścia do Urzędu.

Od strony ul. Wincentego Ciastowicza (dawne wejście główne) 

zapraszamy wszystkich interesantów m.in. w sprawach:

• Ewidencji ludności i dowodów osobistych;

• Stanu cywilnego,

• Podatków i opłat;

• Oświaty;

• Planowania przestrzennego;

• Podziałów nieruchomości;

• Podziałów nieruchomości i nadawania numerów 

nieruchomości 

Wejście tymczasowe do Segmentu B możliwe będzie od strony 

altany gospodarczej znajdującej się na końcu Segmentu B.

W tej części obsługiwani będą interesanci:

• Ochrony środowiska

• Odpadów

• Gospodarki komunalnej

Wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej bez zmian. 

Będzie to również wejście do sali Biblioteki Publicznej 

w Skokach (II piętro).

W każdym z segmentów uruchomiony zostanie punkt 

obsługi interesanta.

Blanka Gaździak  

Nowa taryfa za wodę i ścieki
 

   Informujemy, że Wody Polskie zatwierdziły wniosek taryfowy 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

Zgodnie z nową taryfą w okresie od 4 października 2021 r. 

do 3 października 2022 r. wzrośnie cena 1 m3 odprowadzonych 

ścieków i miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie 

w gotowości urządzeń kanalizacyjnych obsługiwanych przez 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach.

Urząd
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Cena 1 m3 ścieków wzrośnie z ceny 11,15 zł do 11,91 zł 

brutto.

Cena miesięcznej opłaty abonamentowej za utrzymanie 

urządzenia kanalizacyjnego wzrośnie ze stawki 11,91 zł do 

13,55 zł brutto.

Nie wzrośnie natomiast cena m3 dostarczanej wody 

i miesięczna opłata za przyłącze wodociągowe.  

Na kolejny okres tj. od 4 października 2022 roku do 3 

października 2024 roku przewiduje się podwyżki zarówno 

za dostarczoną wodę, jak i odprowadzone ścieki. Będzie to 

natomiast wzrost niewielki, na poziomie zbliżonym do 1,6 % 

rocznie. 

Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków dla poszczególnych 

odbiorców za okres od 04.10.2021 r. do 03.10.2024 r. dostępna 

jest w biuletynie informacji publicznej na stronie  

www.gmina-skoki.pl w zakładce Opłata za zaopatrzenie 

w wodę i odprowadzenie ścieków oraz na Elektronicznej Tablicy 

Ogłoszeń.

Adrianna Urbaniak

Ważne zmiany w programie 
„Czyste Powietrze”

1 lipca 2021 roku weszła w życie nowa wersja programu „Czyste 

Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe 

(od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części 

drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz 

poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania 

o kotły na pellet o podwyższonym standardzie.

NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż kotła na węgiel 

w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy 

tylko do końca bieżącego roku. Oznacza to, że koszt będzie 

kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie 

obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel 

do 31 grudnia 2021 r. (konieczne jest wystawienie faktury lub 

równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31 grudnia 2021 

r.). Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków 

o dotacje na kotły węglowe.

Zwiększenie progów dochodowych od 1 lipca 2021 r. 

dotyczy drugiej części programu, czyli podwyższonego 

poziomu dofinansowania (dotacje do 37 tys. zł). W przypadku 

gospodarstw wieloosobowych ten próg wynosi do 1 564,00 zł 

przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę, a dla gospodarstw 

jednoosobowych do 2 189,00 zł.

Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest też ubieganie się 

o większe niż dotychczas wsparcie na zakup i montaż kotła na 

pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 

9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) 

przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12 tys. zł 

w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% 

kosztów).

(źródło informacji: https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/)

Konkurs „Piękna i Zielona 
Gmina 2021” rozstrzygnięty

Konkurs „Piękna i Zielona Gmina” tradycyjnie cieszył się 

dużym powodzeniem. Podobnie jak w latach ubiegłych plebiscyt 

zorganizowano w dwóch kategoriach: na najładniejszy ogród oraz 

najładniejszy „Zielony zakątek”.

Liczna i ciekawa roślinność, niebanalna kolorystyka, oryginalna 

architektura ogrodowa – to cechy ogrodów poddanych pod 

ocenę komisji konkursowej. Kryteriami, według których 

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

pracy własnej, funkcjonalność nieruchomości, oryginalność 

zagospodarowania posesji oraz ogólne wrażenie estetyczne.

W kategorii na najładniejszy ogród konkurowało między 

sobą aż 37 posesji (w tym 18 z terenu miasta). Wśród 

sołectw górowało (chyba już tradycyjnie) Potrzanowo oraz 

Rejowiec, z 4 zgłoszonymi ogrodami z każdej miejscowości. 

Komisja konkursowa odwiedziła także Jabłkowo, Lechlin, 

Sławicę, Rościnno, Wysoką, Sławę Wielkopolską, Stawiany 

i Szczodrochowo. W kategorii „Zielony zakątek” zgłoszono trzy 

aranżacje – wszystkie w Skokach.

Śmiało można stwierdzić, że właściciele ogrodów i „zakątków” 

nie zawiedli – komisja była pod ogromnym wrażeniem aranżacji 

każdej zgłoszonej do konkursu posesji. Mieliśmy okazję 

podziwiać: wspaniałe kwiatowe rabaty, liczne gatunki drzew 

i krzewów, trawy ozdobne, czy oczka wodne. W Potrzanowie 

zachwyciły ogromne krzewy kwitnącej i pachnącej róży, 

w Szczodrochowie warzywa – „giganty” uprawiane na kompoście, 

w Rościnnie setki kwiatów, a w Skokach olbrzymie hortensje. 

Na jednej posesji podpatrzyliśmy patent na uprawę owoców – 

truskawki z powodzeniem rosną w rurze PVC, zamontowanej na 

betonowym ogrodzeniu. A to tylko ułamek tego, co udało mam 

się obejrzeć.

Uroczyste podsumowanie plebiscytu odbyło się 15 

września br. w restauracji „Moraś”. Laureatami konkursu 

w obu kategoriach zostali debiutanci. Podium przedstawia się 

następująco:

I miejsce – Karolina i Jakub Mrugalscy (Sława Wielkopolska),

II miejsce – Iwona i Paweł Tyll (Skoki),
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III miejsce ex aequo – Katarzyna i Grzegorz Szewczyńscy 

(Skoki) oraz Ewa i Mirosław Kocięccy (Skoki).

W powyższej kategorii wyróżniono ogrody należące do 

Państwa: Haliny i Henryka Sękowskich, Sylwii Koniecznej – 

Dłużnik, Sylwii Majtas i Agnieszki Sołtysiak.

Wynik kategorii „Zielony zakątek”:

I miejsce – Janina i Jerzy Pestka (Skoki),

II miejsce – Beata Zima (Skoki),

III miejsce – Magdalena Brzezińska (Skoki).

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 

rzeczowe, które w większości stanowiły narzędzia ogrodowe 

renomowanej, wiodącej marki.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i wyrażamy 

uznanie za trud włożony w tak piękne utrzymanie swoich posesji.

Galerię zdjęć ocenianych ogrodów oraz zdjęcia z wręczenia 

znajdziesz na stronie www.gmina-skoki.pl 

Aleksandra Frankowska

Światłowód w domu???
W związku z częstymi zapytaniami mieszkańców o możliwość 

przyłączenia światłowodu do domu informuję:

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki nie jest organem uprawnionym 

do prowadzenia ewidencji sieci teleinformatycznych. Wszystkie 

firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

mają obowiązek sprawozdawczy do Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, który jest organem regulacyjnym 

w zakresie działalności telekomunikacyjnej, pocztowej, oraz 

gospodarki zasobami częstotliwości. Na podstawie danych 

przesyłanych przez operatorów telekomunikacyjnych tworzone 

są mapy dostępności. Wyszukiwarkę usług telekomunikacyjnych 

znajdziemy pod adresem https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/ oraz 

mapę infrastruktury: https://pitmap.uke.gov.pl/. Dodatkowo 

w wyszukiwarce istnieje możliwość zgłaszania zapotrzebowania 

na usługi.

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z UKE poprzez 

platformę usług elektronicznych. PUE to platforma, która 

w prosty sposób pozwala na przesyłanie dokumentów (wniosków, 

formularzy, skarg) drogą elektroniczną przy użyciu Profilu 

zaufanego. https://pue.uke.gov.pl/#/

Budowa nowych odcinków sieci dostępowej możliwa jest 

ze środków własnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych 

lub z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), który 

ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie 

do szybkiego Internetu. Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

decyduje wraz z przedsiębiorcami gdzie i ile kolejnych 

domów zostanie przyłączonych do sieci światłowodowej przy 

wykorzystaniu środków EFRR w ramach I Osi priorytetowej 

POPC (Działanie 1.1).

Mapę aktualnych inwestycji znajdziemy pod adresem  

https://capap.gugik.gov.pl/mapa/cppc/CPPC-internet/. 

Szczegółowe pytania dotyczące planów inwestycyjnych można 

zadawać na email popc1.1_pytania@cppc.gov.pl. Ulotka 

informacyjna programu POPC.

Koszty budowy 1 km światłowodu wacha się od 100 do 150 

tys. zł. Przyjmując, że do tego odcinka podłączy się 10 domów 

i będzie płacić abonament 100 zł miesięcznie to roczny przychód 

równa się 12 000,00 zł nie ujmując kosztów utrzymania sieci, 

podatków, opłat, itp. to sam zwrot kosztów budowy trwa 10 lat. 

Pamiętajmy, że podłączanie kolejnych adresów do sieci to dla 

operatora decyzja biznesowa. Jeśli stwierdzi on, że jest to dla 

niego nieopłacalne, bo koszt podłączenia jest zbyt wysoki – ma 

prawo odmówić wykonania usługi. Dlatego też trudno oczekiwać, 

żeby operator w pierwszej kolejności budował sieć do np. 

Dzwonowa Leśnego.

Pamiętajmy też o naszych kosztach. Usługa dostępu do 

Internetu w technologii światłowodowej obciąża konto średnio 

85 zł/mc, a w technologii bezprzewodowej LTE średnio 35 

zł/mc. Internet światłowody jest szybki jak bolid Formuły 

1, czy kupujemy taki pojazd aby wozić nim dzieci do szkoły 

lub robić zakupy? W mojej opinii prędkości usług radiowych 

są wystarczające dla codziennych potrzeb e-administracji, 

e-bankowości, e-zakupów, rozrywki, multimediów.

Informatyk Urzędu

Witold Bzdęga

Gmina Skoki

60 lat razem państwa 
Malczewskich z Glinna

21 października br. Burmistrz Tadeusz Kłos wraz 

z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Joanną Wolicką-

Przywarty odwiedzili w Glinnie państwo Stanisławę 

i Kazimierza Malczewskich, którzy 8 grudnia 2020 r. 

obchodzili 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. 

Niestety z powodów 

zaistniałych obostrzeń 

epidemicznych nie 

można było złożyć 

osobiście życzeń 

Jubilatom w dniu ich 

Jubileuszu. 

 

Szanownym 

Jubilatom złożono 

spóźnione ale 

najserdeczniejsze 

życzenia, wręczono bukiet kwiatów i drobny upominek. 

Spotkanie przebiegło w miłej i ciepłej atmosferze. 

 Jubilatom serdecznie gratulujemy pięknego Jubileuszu 

i życzymy zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności na 

następne długie lata życia.

Joanna Wolicka-Przywarty 

Urząd
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Pieszo do szkoły
Spacerowanie to dobry sposób na dowiedzenie się więcej o okolicy, poprawienie sprawności fizycznej, ochronę środowiska 

i oszczędzenie pieniędzy.

Codzienne spacery naszych dzieci do szkoły poprawią niewątpliwie ich kondycję i samopoczucie. Badania pokazują, że już 30 minut 

marszu dziennie widocznie poprawia jakość życia i pozwala sporo zaoszczędzić.

 Ogólne zalety chodzenia pieszo:

• zdrowie – regularne chodzenie może zmniejszyć ryzyko wielu problemów zdrowotnych, takich jak: wieńcowa choroba serca, udar 

mózgu, nadciśnienie krwi, lęk i stres;

• jakość życia – chodzenie pieszo może poprawić kontrolę wagi, wytrzymałość, energię, pewność siebie i długość życia;

• wygoda – chodzić można w różne miejsca o jakiejkolwiek porze. Można zacząć iść wolno i delikatnie zwiększyć tempo;

• koszt – chodzenie jest bezpłatne i nie wymaga odpowiedniego sprzętu.

Chodzenie piechotą do szkoły poprawia zdrowie Twojego dziecka i pozwala mu poruszać się niezależnie. Wzajemnie chodzenie dzieci 

do szkoły, które spotykają się po drodze, zwiększa ich kontakty społeczne, jest ciekawe i fajne.

Zachęcamy także, póki sprzyja pogoda, do dojeżdżania dziecka do szkoły na rowerze. O pozytywach tej aktywności można by się 

rozpisywać nawet więcej niż o chodzeniu.

Niebawem koło szkoły w Skokach staną kolejne stojaki na rowery.

A więc pozwól dziecku na samodzielne dotarcie do szkoły. Ono zyska zdrowie, a Ty zaoszczędzisz pieniądze i czas, który spędzasz 

w samochodzie oraz stres w korku przy szkole.

Jeśli jednak zdarzy Ci się podwieźć dziecko samochodem, zwłaszcza od strony Skoków, to pamiętaj:

• Mamy blisko 200 miejsc parkingowych dostępnych na targowisku w Skokach (ulica Kościelna). Twoje dziecko ma zaledwie 250 

metrów do szkoły.

• A od 1 września dotrze tam pieszo pokonując TYLKO 1 przejście dla pieszych.

Działając wspólnie dbamy o zdrowie naszych dzieci oraz znacznie poprawimy komfort codziennego poruszania się po mieście. 

Oszczędzimy czas i środowisko.

Karolina Stefaniak 

Akcja Sprzątanie świata – Polska 2021
Lechlińska drużyna na czele z nauczycielami wyruszyła na sprzątanie 

Lechlina. Jeden zespół zbierał śmieci w samej miejscowości, drugi teren 

wokół szkoły i kościoła, trzeci pobliski las. Co znaleźliśmy? – głównie 

puszki, pudełka po papierosach, butelki, maseczki, folie, opakowania po 

jedzeniu i różnych napojach, było tego sporo, niestety najwięcej w lesie. 

 

Podczas sprzątania toczyły się ciekawe rozmowy, które rozpoczęły się 

na lekcji bibliotecznej rozpoczynającej dzień. Poznaliśmy książkę Iwony 

Wierzby i Elizy Saroma-Stępniewskiej „Draka Ekonieboraka”. Ekoniebo-

rak, tytułowy bohater, zaprosił nas do swojego świata. Podróżuje w nim 

terenówką, robi zakupy i pranie, gromadzi śmieci, ogląda telewizję i ko-

rzysta z komputera przy włączonym świetle. Nieporadnie porusza się po 

świecie nie zważając jakie szkody w nim czyni. Książka w ciekawy sposób 

uczy uważnego i świadomego życia w przyrodzie. Pokazuje nasze wady 

i słabości. Możemy w niej znaleźć zachowania naszych rodziców, krew-

nych, sąsiadów. Przedstawiając w zabawny sposób życie Ekonieboraka autorki pozwalają dzieciom pośmiać się z dorosłych, którzy  

popełniają ekologiczne „grzechy”. Mądry Profesor Sumienie natomiast pracuje nad EKOprzemianą bohatera udzielając mu wskazówek!  

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ STOWARZYSZENIA 
EDUKACYJNEGO TĘCZA

Oświata



Po tej dawce wiedzy uczniowie wykonali plakaty z hasłem tegorocznego sprzątania: „Myślę, więc nie śmiecę!”, rozmawiali o rozmiarze  

zjawiska zaśmiecania i utrwalili potrzebę wyrobienia nawyku nieśmiecenia i segregowania odpadów. 

Worki i rękawice zapewnił Urząd Miasta i Gminy w Skokach – dziękujemy.      Joanna Tomczak

VII Lechlińskie Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych dziewcząt  
i chłopców o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Edukacyjnego  
„TĘCZA”         

Przy szkole w Lechlinie 23 września odbyły się już po raz 7. Lechlińskie Biegi Przełajowe. Impreza sportowa mająca aktywować  

do ruchu na świeżym powietrzu zorganizowana została przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA przy wsparciu finansowym Urzędu 

Miasta i Gminy Skoki i jest kierowana nie tylko dla uczniów, ale również dla rodziców. 

Otwarcia imprezy dokonała Pani Prezes Sławomira Kędziora, która witając wszystkich życzyła wspaniałej zabawy i zacytowała oraz zin-

terpretowała hasło tegorocznych biegów: „Wynik to jedno, a udział to drugie”. Następnie przedstawiony został program zawodów  

i zasady startów. Kolejnym punktem były występy uczennic z kół tanecznych z Lechlina, Jabłkowa i Rejowca, dziewczynki tanecznym kro-

kiem wprowadziły nas w atmosferę sportowego ducha, energii i rywalizacji. Na trasę biegów przeszliśmy po wykonaniu rozgrzewki. Biegi 

odbywały się w czterech kategoriach wiekowych, z podziałem na dziewczęta i chłopców, na trzech dystansach. Pętla najkrótszej trasy  

wynosiła 300 metrów, dłuższa to dystans o długości 600 metrów, a najdłuższa to 900 metrów. Cała trasa biegów zabezpieczona była 

przez rodziców, nauczycieli i kibiców, którzy wspierali dopingiem dzielnie walczących sportowców. Następnie miała miejsce sztafeta  

rodzinna, podczas której dziecko startowało na pierwszej zmianie, a rodzic na drugiej. Po raz pierwszy odbyła się rywalizacja sztafet  

szkolnych, każda szkoła wystawiła pięciu zawodników, w tym na ostatniej zmianie biegł nauczyciel. Ależ to były emocje! Sztafety nie tylko 

dla uczestników, ale dla kibiców stały się ogromną atrakcją. 

Nad całością oraz sprawnym przebiegiem zawodów, oprócz rodziców, sędziów i organizatorów czuwała pielęgniarka szkolna. Każdy  

ze sportowców po zakończonym biegu otrzymał napój, ciasto oraz ciepły posiłek. Zawody przebiegły bez zakłóceń, założone cele zosta-

ły zrealizowane, dopisała pogoda, a biegi dostarczyły wiele sportowych emocji. Dodatkowo organizatorzy zadbali o zabawę z balonami, 

z których powstały cudne stworki.  

Podsumowując tegoroczne wyniki rozpocznę od sztafety rodzinnej. Puchar i I miejsce zdobył Ksawery Kędziora ze swoim tatą Edwinem, 

II miejsce Wojtek Perła z tatą Krystianem, a III miejsce Jan Mantaj z mamą Magdaleną. Sztafeta szkolna rozstrzygnęła się dopiero na ostat-

niej zmianie, gdyż wcześniej uczniowie mocno nadwyrężali spokój kibiców. Puchar i I miejsce zdobył Rejowiec w składzie: Zosia  

Dembińska, Krystian Borowik, Kornelia Spychaj, Filip Tomkowiak i p. Piotr Plewa. II miejsce zajęła reprezentacja Jabłkowa w składzie:  

Zuzanna Bąkowska, Martin Wieczorek, Vanessa Wieczorek, Antoś Nowakowski i p. Karolina Wachowiak. III miejscem cieszyła się grupa 

z Lechlina w składzie: Oliwia Muszyńska, Mikołaj Dąbrowski, Jagoda Grygiel, Maciej Siódmiak i p. Patrycja Mazur. 
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Dla Tadzika

 Nauczyciele i pracownicy lechlińskiej placówki włączyli się 

aktywnie w działania zorganizowane przez sołectwo Lechlin na 

rzecz zbiórki pieniędzy na leczenie Tadzika Janus z Rogoźna,  

który walczy z nowotworem. Nasze stanowiska z malowaniem 

twarzy, zaplataniem kolorowych warkoczyków, zabawami rucho-

wymi i pracami plastycznymi cieszyły się dużym powodzeniem 

wśród odwiedzających piknik. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc 

i życzymy Tadziowi powrotu do zdrowia.

Joanna Tomczak

Dzień Kropki

Dzień kropki to święto kreatywności, odwagi i odkrywania  

talentów oraz wiary w siebie. Od 2008 roku święto to obchodzo-

ne jest w 108 krajach. Dzisiaj dzieci z Lechlina idąc śladami Vashti 

mówiły i pokazywały to co potrafią i co jest ich mocną stroną. 

Brawo!

Monika Zielińska

Quest „Królewski Poznań”
W ramach naszego tegorocznego projektu edukacyjnego 

„Jestem stąd” wybraliśmy się z uczniami klas IV-VI do Pozna-

nia, by odkryć tajemnice Starego Rynku w Poznaniu. 

Podzieliliśmy się na pięć grup i wędrowaliśmy z ulotką qu-

est’ową rozwiązując zadania i zagadki, które doprowadziły nas  

 Natomiast spośród startujących uczniów najlepszymi, w swoich 

rocznikach, okazali się: 

• Bieg dziewcząt, rocznik 2013 i młodsze, dystans 300 m

1. Zofia Dembińska SP Jabłkowo filia Rejowiec

2. Maja Gruszka SP Jabłkowo filia Rejowiec

3. Julia Słabiak SP Jabłkowo filia Lechlin

• Bieg chłopców, rocznik 2013 i młodsi, dystans 300 m

1. Franciszek Korczak SP Jabłkowo filia Lechlin

2. Krystian Borowik SP Jabłkowo filia Rejowiec

3. Wojciech Perła, SP Jabłkowo filia Lechlin

• Bieg dziewcząt, rocznik 2011/2012, dystans 300 m

1. Jagoda Grygiel SP Jabłkowo filia Lechlin

2. Julia Charubin SP Jabłkowo filia Rejowiec

3. Maria Drewicz SP Jabłkowo filia Lechlin

• Bieg chłopców, rocznik 2011/2012, dystans 300 m

1. Ksawery Kędziora SP Jabłkowo

2. Martin Wieczorek SP Jabłkowo

3. Filip Tomkowiak SP Jabłkowo filia Rejowiec

• Bieg dziewcząt, rocznik 2009/2010, dystans 600 m

1. Vanessa Wieczorek SP Jabłkowo

2. Karolina Szymczak SP Jabłkowo

3. Julia Bocian SP Jabłkowo

• Bieg chłopców, rocznik 2009/2010, dystans 600 m

1. Wiktor Wrombel SP Jabłkowo filia Rejowiec

2. Antoni Nowakowski SP Jabłkowo 

3. Szymon Fijołek SP Jabłkowo

 • Bieg dziewcząt, rocznik 2008 i starsze, dystans 900 m

1. Julia Nowak SP Jabłkowo

2. Klaudia Nowakowska SP Jabłkowo

3. Nikola Saukens SP Jabłkowo

• Bieg chłopców, rocznik 2008 i starsi, dystans 900 m

1. Wojciech Szymczak SP Jabłkowo

2. Amadeusz Witkowski SP Jabłkowo

3. Eryk Eliński SP Jabłkowo

Gratuluję w imieniu własnym i organizatorów wszystkim, któ-

rzy uczestniczyli w biegach, cieszę się, że po raz kolejny mogliśmy 

się wspólnie spotkać i spędzić aktywny dzień, w duchu rywalizacji 

sportowej, równości, poszanowania oraz osobistego wyróżnienia 

się. Niech przygotowane przez Was banery z hasłem tegorocz-

nych zawodów: „Wynik to jedno, a udział to drugie” pozostanie 

z Wami na dłużej. Dziękuję Zarządowi Stowarzyszenia Edukacyj-

nego TĘCZA oraz Burmistrzowi Urzędu Miasta i Gminy Skoki za 

wsparcie tej inicjatywy i wszelką okazaną pomoc oraz życzliwość. 

Dziękuję moim koleżankom i kolegom ze szkoły, którzy przyczy-

nili się do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia imprezy 

oraz rodzicom za przygotowanie ciasta, zaangażowanie i sprawne 

działania przy przeprowadzeniu zawodów. Do zobaczenia za rok!  

Joanna Tomczak
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do ukrytej skrzyni skarbów. Skarbem była pieczęć, którą przysta-

wiliśmy na ulotce, jako poświadczenie przejścia quest’a. W trakcie 

naszej wyprawy wędrowaliśmy po miejscach pełnych niespodzia-

nek i tajemnic. Rozwiązując zadania i zagadki odkrywaliśmy mia-

sto.  Poznaliśmy miejsca związane z królewską przeszłością Po-

znania, a największym odkryciem była informacja, że to właśnie 

tutaj narodziło się polskie godło narodowe!

 

Szczerze polecamy tego typu wyjazd, bo wyzwanie jest super 

przeżyciem i dawką sporej wiedzy oraz emocji. Aby wziąć w niej 

udział wystarczy wydrukować ulotkę i wyruszyć na szlak. Zabawa 

jest dostępna całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. 

Joanna Tomczak

Hipoterapia 
 

Uczniowie Szkoły w Pawłowie Skockim rozpoczęli cykl wizyt i wspania-

łej zabawy w Stajni Grzybowice. Uczniowie są przeszczęśliwi, że co piątek 

będą korzystać z hipoterapii. Nieocenioną zaletą hipoterapii jest m.in. po-

prawa koncentracji, rozwijanie samodzielności, przełamywanie lęków oraz 

relaksacja.

Weronika Grab-Bejma

Nauczyciele dla Olgi
Szkoły i Przedszkola prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA przystąpiły do akcji #Nauczyciele dla Olgi. Akcja  

polegała na tym, że zamiast kwiatka z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przekazywano datek do puszki. Ponadto nauczyciele przygotowali 

dla uczniów lemoniadę i ciasto, by można było jeszcze dodatkowo zasilić zbiórkę pieniędzy dla dziewczynki. 

Nasi przedszkolacy, uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele aktywnie i hojnie włączyli się w przedsięwzięcie, zbierając łączną 

kwotę w wysokości 2 294,00 zł. 

Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim darczyńcom za okazane wsparcie finansowe, szczodry gest, okazane serce i wrażli-

wość.

Dziękujemy! Pracownicy Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA

Spotkanie z policją
08 września w naszym przedszkolu w Łosińcu odbyło się spotkanie z policją. Tematem 

spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagad-

nień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. 

 

Podczas spotkania funkcjonariusz przybliżył przedszkolakom zadania, jakie najczęściej  

wykonują policjanci podczas służby, a także omówił zagadnienia związane z ruchem drogowym. 

Dzieci miały możliwość obejrzeć wyposażenie, które policjanci używają w swojej pracy.  

Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać  

o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. 

Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych gości. Na pamiąt-

kę spotkania wszystkie dzieci otrzymały elementy odblaskowe. Na zakończenie wizyty przed-

szkolaki wręczyły policjantom podziękowanie.

Violetta Obielak

Oświata
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Spotkanie z funkcjona-
riuszem policji

4 października przedszkolaki w Jabłkowie 

miały zaszczyt gościć pana policjanta. Nasz 

gość przeprowadził z dziećmi ciekawe rozmo-

wy na temat bezpiecznych zachowań na drodze, 

opowiedział jak prawidłowo przechodzić przez 

jezdnię, czy jak postępować w przypadku kon-

taktu z osobą nieznajomą. 

 

Przypomniał także symbolikę kolorów w sy-

gnalizacji świetlnej oraz numery alarmowe, 

dzięki którym każdy - nawet przedszkolaki - 

mogą otrzymać niezbędną pomoc. Największym 

zainteresowaniem cieszyła się wśród dzieci de-

monstracja sprzętu policyjnego oraz możliwość 

zrobienia pamiątkowych odcisków palców. Wie-

le z nich stwierdziło także, że w przyszłości także zostaną policjantami. Pod koniec wizyty wszystkie dzieci otrzymały od pana policjanta 

książeczkę „Mam przyjaciela policjanta”, która natychmiast wzbudziła wśród nich ogromne zainteresowanie. Owe spotkanie miało ogrom-

ny wpływ na podniesienie poziomu świadomości dzieci na temat bezpiecznego uczestnictwa w życiu społecznym.

Magdalena Załęska

Ratownik medyczny
W przedszkolu w Łosińcu 17 września gościliśmy ratownika medycznego. Dzieci najpierw miały okazję obejrzeć strój ratownika i wy-

słuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy; w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe, jak 

należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc czyli jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorką. 

Spotkanie z funkcjonariuszem straży
22 września w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łąka” oddział w Rejowcu gościliśmy funkcjonariuszkę Państwowej Straży Pożar-

nej w Gnieźnie Panią Kamilę Kozłowską. 

 

Pani Strażak w ciekawy sposób przybliżyła przed-

szkolakom specyfikę pracy strażaka jednocześnie pre-

zentując strój i podręczny sprzęt. W trakcie spotkania 

dzieci dowiedziały się, że praca strażaka nie polega 

tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu 

pomocy podczas wypadków samochodowych, oraz 

asyście podczas różnych akcji. Dzieci z bliska mogły 

podziwiać wyposażenie jakim dysponują strażacy pod-

czas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Wizyta 

pani strażak utrwaliła wiedzę przedszkolaków w za-

kresie bezpieczeństwa oraz zachęciła najmłodszych do 

służby w straży pożarnej.

Agata Zielińska
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Następnie z wielką uwagą 

przyglądały się jak pan ratow-

nik demonstrował sztuczne 

oddychanie i masaż serca na 

przywiezionych przez siebie 

fantomach. Później najdziel-

niejsze przedszkolaki próbo-

wały same udzielać pierwszej 

pomocy pod bacznym okiem 

instruktora. Na koniec zajęć 

z ratownikiem medycznym 

dzieci serdecznie podzięko-

wały za ciekawe zajęcia.

 

Violetta Obielak

Z wizytą w sekretariacie
Z okazji Dnia Sekretarki przedszkolaki z Jabłkowa gościły panią Joannę - sekretarkę Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza. 

 

Pani Asia zaprosiła dzieci do swego miejsca pracy - sekretariatu, 

w którym opowiedziała o swojej pracy. Przedszkolaki miały możli-

wość poznania całego pomieszczenia od zaplecza, podejrzeć co kryją 

szafy i szuflady w sekretariacie oraz poznać codzienne obowiąz-

ki sekretarki. Jednak to pieczątki, a było ich dużo, były największą 

atrakcją pani Joanny. W nawiązaniu do Dnia Głośnego Czytania Pani 

Asia przyniosła swoją książkę i przeczytała przedszkolakom swoje 

ulubione wierszyki z dzieciństwa: „Lokomotywa” i „Słoń Trąbalski”. 

Zadowolone dzieci z zaciekawieniem słuchały wierszy i odpowiadały 

na pytania. Na koniec przedszkolaki z apetytem zjadły pyszne roga-

liki upieczone przez Panią Asię. Jeszcze raz bardzo dziękujmy Pani 

Joannie za ciekawe zajęcia i poświęcony czas.

Magdalena Załęska

Święto PYRY i noc w bibliotece
Jak co roku, jesienią, obchodziliśmy w naszej szkole „Święto PYRY”. Tyle, że tym razem święto połączyliśmy z wspólną zabawą 

z 6-latkami z przedszkola w Łosińcu i nocką w szkole. 

Spotkanie rozpoczęliśmy przywitaniem gości i oprowadzeniem ich po szkole, by następnie wspólnie wziąć udział w zawodach sporto-

wych z ziemniakiem w roli głównej. Zabawa była przednia wszyscy wykazali się szybkością, sprytem i wiedzą na temat kartofli. W nagrodę 

każdy uczestnik w dowód uznania otrzymał „pyrowy medal”. Po dawce ruchu i sportowych emocjach nadszedł czas na ognisko i pyry z gzi-

kiem, wszystko smakowało wybornie. Po posiłku i zabawach przy ognisku pożegnaliśmy naszych uśmiechniętych gości. Natomiast nasz 

czas zabawy przy ognisku nadal trwał, były tańce, zabawa w chowanego i pieczone kiełbaski. Wesołe piski i radosny śmiech uczniów niósł 

się w towarzystwie zachodzącego słońca i przygotowującej się do nocy przyrody. 

Kolejnym naszym działaniem było wykonanie ziemniaczanych stworków, powstały przepiękne ludziki i stworzonka, uczniowie wykazali 

się dużą kreatywnością. Po zajęciach plastycznych przyszedł czas na baśniowe światy, czyli escape room w bibliotece. Moc zagadek logicz-

nych i zadania związane z uporządkowaniem baśniowych światów to kolejna dawka emocji i atrakcji, jakich doświadczyli nasi uczniowie 

Oświata
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podczas tej nocki. W trakcie zabawy mogliśmy się posilić frytkami, których zapach otulił wnętrze szkoły i zrobić zdjęcie w pyrowej foto-

budce. Po rozwiązaniu zagadki i odnalezieniu skarbu, przyszedł czas na toaletę i nocne kino. Rozmowy i szepty trwały jeszcze do późna, 

uczniowie wtuleni w swoje podusie i przytulanki dzielili się swoimi przeżyciami minionego dnia. 

Rankiem zjedliśmy wspólne śniadanie, posprzątaliśmy szkołę i pożegnaliśmy się z nadzieją, że spotkanie będziemy mogli powtórzyć. 

Joanna Tomczak

Taneczna Niedziela dla Olgi
W pomoc Oldze Miśkiewicz angażuje się rzesza ludzi dobrej woli, do której dołączyło nasze Stowarzyszenie, współorganizując 

wielkie wydarzenie taneczne, które miało miejsce 17 października 

w hali sportowej w Skokach. 

 Inicjatorką imprezy była Beata Druciarek, która z powodzeniem 

zaangażowała wiele osób, które mogły wesprzeć chorą dziewczyn-

kę. Każdy kto odwiedził skocka halę mógł skorzystać i uczestniczyć 

w wielu atrakcjach i wesprzeć zbiórkę pieniędzy dla Olgi. Treningi 

taneczne, które były tematem przewodnim wydarzenia prowadziły in-

struktorki Beata Druciarek, której towarzyszyły rytmy i kroki zumby 

oraz Joanna Tomczak, która poprowadziła trening na stepach, tańce 

integracyjne i wystąpiła z dziewczynkami z kół tanecznych ze szkół 

prowadzonych przez Stowarzyszenie. 

W przerwach można posilić się w kawiarence, odpocząć przy stano-

wisku plastycznym, wziąć udział w loterii fantowej, pomalować paznokcie czy twarz. Każdy z pewnością znalazł coś dla siebie, o czym nie-

ustannie przypominał prowadzący imprezę Piotr Wiśniewski. 

Środki w kwocie 15 401,00 zł zebrane podczas imprezy zasiliły konto Olgi Miśkiewicz, chorującej na SMA – rdzeniowy zanik mię-

śni. 

Wszystkim osobom zaangażowanym i uczestniczącym, za wrażliwość, otwierającą serce dla Olgi, która potrzebuje pomocy, za bezinte-

resowną chęć do czynienia dobra, za pomoc i życzliwość - DZIĘKUJEMY!

Joanna Tomczak

Wycieczka do Alpako-
landu

 

W programie wycieczki zobaczyliśmy różnorod-

ne zwierzęta, m. in. alpaki, kozy, owce, świnie, kró-

liki, kury, gęsi, osła, konia i byka. Każdy z nas mógł 

nakarmić milusińskich, gdyż nasza opiekunka  

– p. Milena - zadbała o to, by warzyw i suchego 

chleba starczyło dla wszystkich. 

Podawanie smakołyków odbywało się na różne 

sposoby, najwięcej emocji wzbudził sposób „na bu-

ziaka”. Dużo przyjemności sprawiło nam głaskanie, 

dotykanie zwierząt, porównanie jakości wełny oraz 

obcowanie z tymi serdecznymi i zabawnymi stworze-

niami. Nasz wyjazd zakończyliśmy piknikiem i zaba-

wą na placu zabaw.

Joanna Tomczak
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Wolontariat szkolny

Nowy roku szkolny to nowe zadania dla wolontariuszy. W prace szkolnego koła wolontariatu bardzo aktywnie włączyli się 

uczniowie naszej szkoły. Swoją wiedzą na temat zadań i roli wolontariatu podzielili się z kolegami na godzinach wychowawczych.

 

Przez wrzesień i październik zbierali karmę dla schroniska dla zwierząt „Cywil” w Rybowie.

18 października przekazali zebrane dary oraz wyprowadzili pieski na spacer.

Uczniowie 5c włączyli się w zbiórkę organizowaną przez Wasze Radio FM dla dzieci chorych onkologicznie i ich rodziców ze szpitala 

w Bydgoszczy. Podzielili się kosmetykami, słodyczami, przyborami szkolnymi.

Brawo dla wszystkich za zapał, zaangażowanie i wielkie serce!  

Przed wolontariuszami kolejne zadania.

Renata Hamulczyk

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKOKACH

Oświata
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Hanna Greń w skockiej Bibliotece

„Zaczynam od trupa, potem boczki 

i środek”. Takim oto wstępem powitała 

czytelników Hanna Greń, pisarka po-

wieści kryminalnych. Pełne nieoczeki-

wanych zwrotów i intrygującej narracji 

spotkanie trwało niemalże dwie go-

dziny! Z każdą minutą wciągało coraz 

bardziej. Autorka zadebiutowała książ-

ką napisaną w szkole średniej, podczas 

lekcji fizyki. Premierowy rękopis trafił 

do pokoju nauczycielskiego i przepadł, 

niestety, bez wieści. Twórczość wydaw-

nicza pisarki kryminalistki trwa nie-

przerwanie od 2014 r. Pisze do 5 stron 

dziennie. Boi się lalek. Niezwykle pogodna, uśmiecha się do swoich thriller’ów. Za wiarygodne i merytoryczne podejście do tematu dzięku-

je każdorazowo mężowi, policjantowi i pierwszemu recenzentowi książek.  

 

W spotkaniu, 28 września 2021 r., zorganizowanym przez skocką bibliotekę, uczestniczyli głównie rozczytani w literaturze pani Hanny. 

Za wyrzuty adrenaliny kłaniamy się Państwu serdecznie.

Elżbieta Skrzypczak

„A na działkach już jesień”
Nierzadko zapowiadał, że „będą zmiany”, ale nie o takie najpewniej mu chodziło.

Zenon Laskowik, nasz narodowy gigant kabaretowy, antidotum na szarość dnia, panaceum na nijakość. W niedzielę, 10 październi-

ka 2021 r., z nietuzinkowym poczuciem humoru, bawił widzów w skockim „Morasiu”.

 

Wspólnie z kolesiami: Jackiem Fedorowi-

czem i Grzegorzem Tomczakiem żartowali 

z aktualnej sceny politycznej, niezmiennie 

szanując intelekt widza. „Ilu ja już głupków 

przetrzymałem” zastanawiał się pan Jacek, 

mistrz felietonu i satyry, wprawiając słucha-

cza w swoistą historyczną zadumę. Kolesie 

rozbawili do łez, Magdalena Pawelec odkry-

ła skrywane dotąd wdzięki, a Michał Ruksza 

pokazał niepowtarzalną osobowość, śpie-

wając „Wakacje z żoną”. Grzegorz Tomczak, 

specjalista od budowy poetyckich mostów, 

wespół z Laskowikiem stanowił duet dosko-

nały, nawet w tańcu.

To był udany, pełen monologów, piose-

nek i skeczy, wieczór w klimatycznej sali 

bankietowej. Gdzież zatem lepiej można by 

było spędzić październikowy czas, skoro „na 

działkach już jesień”.

Elżbieta Skrzypczak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
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Narodowe Czytanie 2021

Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” już za nami. To 10. raz wspólnie, tego samego dnia pochyliliśmy się, niemalże  

jednocześnie w wielu miejscach Polski oraz poza granicami kraju, nad lekturą wybranego, cenionego powszechnie dzieła literatury 

polskiej. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach włączyła się w tę akcję po raz 8. 4 września 2021 roku zaszczyciło nas swoją obecnością 

około 50 osób, z czego 20 odważyło się przeczytać na głos fragment dzieła Gabrieli Zapolskiej. Spotkanie ubarwił nam duet akordeoni-

stów BAYAN BROTHERS w osobach Łukasza Mirka oraz Aleksandra Jakubów.

 

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że czytelnicy naszej niewielkiej książnicy tak chętnie odpowiadają na nasze zaproszenia i stawiają się 

w wolny, weekendowy czas, by wspólnie poczytać klasykę literatury polskiej. 

Dziękujemy i zapraszamy już dzisiaj do czytania za rok. 

Pan Prezydent RP zapowiedział, że będą to „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Zapraszamy!

Ola Gajewska

Noc w Bibliotece
Kolejna Noc w Bibliotece za nami. Dla sześćdzie-

sięciorga nocnych marków stała się nowym do-

świadczeniem, nie tylko czytelniczym.

Spotkanie z pisarzem Przemysławem Wechtero-

wiczem dostarczyło, w nietypowy sposób, wiedzy 

zarówno z zakresu literatury, ortografii i poprawnej 

polszczyzny. Młodzi, zasłuchani i zapatrzeni w pana 

Przemka, dowiedzieli się jak pisać i czytać nie należy. 

Na podstawie celowo popełnianych błędów języko-

wych, które dzieci niezwłocznie wychwyciły, autor 44 

książek, przetłumaczonych na 25 języków, wprowa-

dził słuchaczy do krainy języka literackiego. Wieczor-

ny gość odpowiadał na pytania słuchaczy i bawiąc, 

nauczał. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
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Wzmocniona została również kondycja uczestników. O tę, z powodzeniem, zadbała Beata Druciarek. Instruktorka zumby włączyła do 

wspólnego fitnessu zarówno dziewczęta jak i chłopców. Przy dyskotekowym oświetleniu, podkreślającym nocną atmosferę, trening zumby 

był z pożytkiem dla ogólnego samopoczucia tańczących. 

Wreszcie przyszedł czas przyrządzania zdrowych i pysznych ciasteczek czekoladowych. Kulinarne warsztaty Huberta i Beaty zaspokoiły 

głód i wiedzę o zdrowym odżywianiu się. 

Wyrównawszy poziom energii stanowiły energetyczny bodziec potrzebny do udziału w zajęciach umysłowych.

 

Ognisko w centrum Londynu? Szałas, a w nim plejada gwiazd? Lektorka w stroju moro? Lekcja angielskiego w samym środku lasu mogła się 

odbyć jedynie z Zuzanną Kozdębą. Znana z niecodziennych inspiracji pani Zuzia stworzyła angielski klimat od pierwszego zasłuchania się. 

Moc zagadek logicznych, przygotowanych przez Annę Wieczorek, nie wygasła z pojawieniem się pierwszej gwiazdy. Trwała nieprzerwa-

nie. Efektem swoistego escape room’u, z literaturą w tle, było odnalezienie złotej rybki i wypowiedzenie życzenia. 

W nocnym kinie oglądano i chrupano. Na ekranie nie zabrakło filmowych nowości, o których długo jeszcze rozmawiali widzowie. 

Wielkie brawa należą się wszystkim dzieciom za aktywność i wspaniałą zabawę. Rodzice, prosimy Was, pogratulujcie pociechom pełne-

go zaangażowania podczas jedynej takiej nocy na wzmocnienie. 

Swoją mininockę miały także najmłodsze dzieci. Wraz z rodzicami poznały „Opowiadania z piaskownicy” w książce i na dużym ekranie. 

Z powodzeniem opowiedziały jaka jest różnica pomiędzy kinem a teatrem. W przedstawieniu teatralnym uczestniczyły wspólnie z Florką.

Psim zaprzęgiem przez życie…

Krzysztof i Henia. Niezwykły 

duet. Wspaniała para. Wierni i od-

dani przyjaciele.  Krzysztof - osoba 

nietuzinkowa, marzyciel, podróż-

nik, sportowiec, człowiek, którego 

ogromną życiową pasją stały się 

sporty wyczynowe. Kiedyś wio-

ślarz, wielokrotny mistrz Polski, 

alpinista, dziś maszer, osoba, która 

wspólnie z najbliższymi od prawie 

dwudziestu dwóch lat podróżuje 

przez życie psim zaprzęgiem. He-

nia, dziewięcioletnia suczka, pies 

zaprzęgowy typu Alaskan Husky, 

liderka psiego zaprzęgu kierowa-

nego przez Krzysztofa.

 

Tę niezwykłą parę, 16 paździer-

nika br., poznać mogli uczestnicy 

warsztatów rodzinnych z psim zaprzęgiem w tle. Warsztaty te zorganizowane zostały przez skocką książnicę w ramach sobotnich, przed-

południowych spotkań rodzinnych, które Biblioteka organizuje od ponad sześciu lat. W trakcie zajęć młodzi czytelnicy i ich rodzice mieli 

okazję poznać tajniki życia maszera, a także organizację wypraw psio-ludzkich zespołów w rejony polarne oraz szczegóły startów w naj-

dłuższych wyścigach psich zaprzęgów w Europie. Wirtualnie mogli przenieść się również na pokryte śniegiem i lodem tereny Norwegii, 

Szwecji, Finlandii, czy też w pobliże wioski Świętego Mikołaja, w malowniczej Laponii. Poza tym mieli oni także okazję wsiąść do sań przy-

stosowanych do jazdy psim zaprzęgiem oraz pobawić się z Henią. Szczególnym zainteresowaniem, nie tylko dzieci, cieszyły się oczy Heni, 

które były dwukolorowe, jedno błękitne, a drugie brązowe. 

Krzysztof Nowakowski jest również autorem książek: „23 kilometr” i „Lapońska przygoda Mai”. Obie dostępne są w skockiej Bibliotece. 

Zapraszamy do sięgnięcia po wspaniałą lekturę odkrywającą przed czytelnikiem nieznane dalekie lądy oraz życie ludzi żyjących wprawdzie 

w Europie, lecz życie zgoła odmienne od naszego.

Sylwia Popadowska 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki



3. Biegi Dzieci
3 raz na skockim Rynku odbyły się zawody pod nazwą Biegi Dzieci w ramach 4. Biegu Podkowy - 5 września.

Uśmiech na twarzach dzieci i duma w sercach rodziców i dziadków, tak można najprościej podsumować to wydarzenie.

W biegach mogły brać udział dzieci w wieku od 0 (takie co to dopiero stawiają swoje pierwsze kroki) do 14 lat na dystansach 

dostosowanych długością do wieku.

Biegi odbywały się w kategoriach: 

od 0 do 2 (2021 - 2019) lat – dystans ~100 m

od 3 do 4 lat (2018 - 2017) – dystans ~100 m

Z POMIAREM CZASU:

od 5 do 6 lat (2016 - 2015) – dystans ~300 m

od 7 do 8 lat (2014 - 2013) – dystans ~300 m

od 9 do 10 lat (2012 - 2011) – dystans ~600 m

od 11 do 12 lat (2010 - 2009) – dystans ~900 m

od 13 do 14 lat (2009 - 2007) – dystans ~1200 m.

Osobno biegały dziewczęta i chłopcy za wyjątkiem ostatnich kategorii, które z uwagi na mało uczestników połączono.

Najmłodsi uczestnicy w asyście rodziców biegli według zasady „wszyscy jesteśmy zwycięzcami”.

Starsi, czyli 5 lat i więcej 

rywalizowali już o miejsca 

medalowe. Tu już obowiązywał 

profesjonalny pomiar czasu, a więc 

każdy zawodnik, poza numerem 

startowym, był wyposażony w czip 

pomiarowy przymocowany do buta.

Pętla licząca ok. 300 m wiodła 

wokół Rynku i Placu Strażackiego 

i w zależności od wieku była 

pokonywana od 1 do 4 razy. Każdy 

start poprzedzała rozgrzewka 

i odprawa zawodników, a podczas 

biegu nie było sentymentów, 

wszyscy walczyli do ostatniego 

metra.

Każdej z grup przewodził nasz 

znany od lat „zając” Wojtek.

Wszystkie dzieci dostały medale 

pamiątkowe na mecie, takie same 

jak ich dorośli koledzy parę godzin 

później. Oprócz medali każdy mały biegacz dostał na pamiątkowe puzzle i sznekę z glancem.

Na najlepsze trójki czekało podium, pamiątkowe statuetki i nagrody w postaci gier planszowych i zręcznościowych.

W biegach dzieci w wielu 5-14 lat udział wzięło 96 biegaczy i ok. 30 maluchów 0-4 lata. Z czego ponad 60 to mieszkańcy gminy 

Skoki, z których na pudle stanęli:

Dziewczęta dystans 300 m 7-8 lat (2014-2013): 1. miejsce Zosia Olejniczak (Skoki), 2. miejsce Iga Bejma (Potrzanowo), 3. miejsce 

Ita Kołodziejczak (Potrzanowo).

Chłopcy dystans 300 m 7-8 lat (2014-2013): 2. miejsce Marcel Herot (Skoki) i Nikodem Dudek (Skoki)

Chłopcy dystans 600 m 7-8 lat (2012-2011): 2. miejsce Stanisław Przybysz (Skoki)

Medale i statuetki dzieciom na mecie wręczała Przewodnicząca Wiesława Surdyk-Fertsch. Biegi Dzieci przeprowadził Arkadiusz 

Bednarek, w roli rozgrzewającego i zająca wcielił się Wojciech Grabiński. Komentował wszystko niezastąpiony Piotr Wiśniewski.

Organizatorzy dziękują wszystkim wolontariuszom, którzy pomogli przygotować i przeprowadzić imprezę. 

O tym, jak zadowolone były dzieci i rodzice czy opiekunowie, niech świadczą zdjęcia autorstwa Tomasz Szwajkowkiego, które 

znajdziesz na stronie www.gmina-skoki.pl. 

Karolina Stefaniak 
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Trzeci spacer z kijkami i historią w tle do Budziszewka
18 października przespacerowaliśmy się z kijkami nordic walking 6,5 km do Budziszewka. A dlaczego właśnie tam? Przeczytaj re-

lację prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej, pani Iwony Migasiewicz:

Dotychczasowym spacerom przyświecała myśl, aby prezentować wybrane miejscowości naszej gminy i ich dawnych, niepospolitych 

mieszkańców. Tym razem jeden z członków naszego Towarzystwa, pan Mirosław Piechocki, zaproponował przechadzkę do sąsiedniej gmi-

ny, w której 190 lat temu przebywał Adam Mickiewicz.

Uczestnicy spaceru byli zaskoczeni tak ciekawymi miejscami znajdującymi się tuż za miedzą, co organizatorów tego cyklu zajęć bardzo 

usatysfakcjonowało i zachęciło do planowania kolejnych, na które już teraz wszystkich chętnych serdecznie zapraszam. Zgodnie z naszą 

tradycją spotkamy się dwukrotnie – wiosną i jesienią 2022 roku. Będziemy wdzięczni za sugestie, które miejsca chcieliby Państwo 

zobaczyć.

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za udział w spacerze. Miło było się spotkać i spędzić popołudnie z kijkami i historią w tle. Słowa 

podziękowania za owocną współpracę kieruję też do pani Karoliny Stefaniak.

 Wydawać by się mogło, że tym 

samym odbiegamy od głównej idei. 

Nie jest tak jednak do końca, cho-

ciaż niewątpliwie pozwalamy sobie 

na pewne nadużycie, jakim jest 

uzurpowanie prawa do zauważenia 

związków Mickiewicza z naszym 

miastem i parafią. W poniedziałko-

we popołudnie 17 października br. 

ruszyliśmy więc do Budziszewka 

(nazwa ta obowiązuje od 1939 roku, 

wcześniej było to Budziszewo).

Adam Mickiewicz przebywał tu 

na zaproszenie właścicieli mająt-

ku Józefa i Konstancji Łubieńskich 

w 1831 roku, którzy skorzystali 

z wizyty w Wielkopolsce tak zna-

mienitego gościa i poprosili go, by 

został ojcem chrzestnym ich córki 

Marii Tekli. Miała ona już wówczas cztery lata, więc może dzi-

wić czas tej uroczystości. Prawdopodobnie pierwszy chrzest był 

„z wody” i odbył się zaraz po urodzeniu. Natomiast ten z udzia-

łem poety to „chrzest z oleju”, będący uroczystym dopełnieniem 

pierwszego. Miał miejsce 26 września 1831 r. prawdopodobnie 

w kościele w Budziszewie, który od połowy XVII wieku aż do 1958 

roku należał do parafii pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Skokach. 

Dokumentem potwierdzającym fakt, że poeta Adam Mickiewicz 

został ojcem chrzestnym jest zapis w księdze chrztów sporzą-

dzony przez ówczesnego proboszcza skockiego ks. Ksawerego 

Borowskiego. Obecnie dokument ten znajduje się w Archiwum 

Archidiecezjalnym w Poznaniu, ale przez dziesiątki lat był prze-

chowywany w kancelarii parafialnej w Skokach, o czym - jako 

szczególnej ciekawostce - informowały różne przewodniki tury-

styczne.

Dzięki uprzejmości księdza Przemysława Franka mogliśmy 

obejrzeć wnętrze świątyni w Budziszewku 

i poznać jej interesującą historię. 

Pochyliliśmy się również nad mogiłą rodziny Łubieńskich. 

Iwona Migasiewicz  

Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej
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3. Festiwal NW z Doliną Wełny
 

Blisko 100 piechurów, miłośników spacerów z kijami nordic walking wybrało się do Skoków, aby wziąć udział w 3. Festiwalu Nordic 

Walking z Doliną Wełny, w sobotę 14 sierpnia. Do wyboru były 3 trasy: 5, 10 i 20 km. W tym roku kierunkiem było Potrzanowo i jez. 

Budziszewskie, a dla najbardziej wytrwałych piechurów także jez. Czarne. 

Bazą imprezy, jak rok temu, była hala w Skokach, a głównym sponsorem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny” 

z Wągrowca. Przed halą czekało na wszystkich małe co nieco. Gościem imprezy był tradycyjnie Janusz Woźniak, prezes Stowarzyszenia 

Dolina Wełny, który rozlosował wśród uczestników gadżety sportowo-rekreacyjne, w tym 6 par profesjonalnych kijków do nordic walking.

Festiwal został sfinansowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszaru 

wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.

Zapraszamy do galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl. 

Karolina Stefaniak

4. Bieg Podkowy
5 września po rocznej przerwie wystartował po raz 4. z rynku w Skokach Bieg Podkowy. 

Bieg tradycyjnie wiódł ulicami miasta Skoki. Jego pętla wynosiła dokładnie 5 km. Biegacze rywalizowali na dystansach 5 i 10 km, 

ci drudzy pokonując dystans 2 razy.

Nowością tej edycji była rywalizacja chodziarzy nordic walking. Piechurzy mieli do dyspozycji dystans 5 km. Na tę rywalizację 

zdecydowało się 40 zawodników (31 pań i 9 panów), gminę Skoki reprezentowało 15 chodziarzy.

Bieg wybrało łącznie 276 biegaczy, w tym 158 na 5 km i 118 na 10 km. 

Nie ma co ukrywać faktu, że w zawodach wzięło udział mniej zawodników niż w poprzednich edycjach, o około 100 osób. Jest to 

tendencja ogólnokrajowa, dotycząca wszelkich tego typu imprez. Takie mamy teraz czasy, a nie inne. Miejmy nadzieję, że kolejne lata 

wyrównają, a nawet zwiększą zainteresowanie sportem i sportową rywalizacją.

 

Ale nie narzekamy, cieszymy się, że udało się w tym roku zorganizować Bieg Podkowy, byliśmy oczywiście pełni obaw o to czy się 

uda, zwłaszcza, że pracę przy imprezie zaczęliśmy ponad pół roku temu. Sama tzw. „papierologia”, czyli wszelkiego rodzaju uzgodnienia 

i pozwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zamkniecie uchu) zajmuje ładnych parę miesięcy.

Myślimy, że ci, którzy do nas przyjechali nie żałowali tej decyzji. Z punktu organizatora wszystko zagrało, jak powinno. Zazwyczaj 
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lubimy, jak ktoś do nas dzwoni, bo 

pamięta, bo nie jesteśmy sami. Ale 

tu właśnie pojawia się wyjątek. 

Kiedy telefon organizatora milczy, 

to znaczy tylko jedno – żadnych 

nieprzewidzianych sytuacji – 

wszystko dzieje się, tak jak miało się 

dziać.

O ile frekwencja ogólna mogłaby 

być lepsza, to nasi mieszkańcy 

dopisali w rekordowej liczbie 

53 zawodników (w poprzedniej 

edycji było ich 38). 26 biegaczy 

na 5 km, a 13 na 10 km. Zmagania 

nordic walking wybrało 14 skockich 

chodziarzy, a oto ich wyniki:

Szczegółowe wyniki znajdziesz 

na stronie Biegu Podkowy: 

www.bieg-podkowy.pl

Mieszkańcy gminy Skoki Nordic Walking 5 km – panie

Lp. Imię i nazwisko
Miejsce

w kategorii
Czas

1 Kubiatowicz Kinga M40/1 0:38:18

2 Tyll Beata K40/3 0:38:27

3 Nowak Irena K50/2 0:38:40

4 Urbaniak Renata K50/4 0:39:29

5 Koszutska-Błaszczyk Małgorzata K40/4 0:39:55

6 Mizgajska Małgorzata K30/7 0:41:37

7 Baranowska Elżbieta K60+/3 0:44:14

8 Bartsch Lidia K50/5 0:45:00

9 Skałbania Danuta K60+/5 0:47:00

10 Skibińska Aneta K40/8 0:47:22

11 Kulus Maria K40/10 0:49:27

Mieszkańcy gminy Skoki Nordic Walking 5 km – panowie

Lp. Imię i nazwisko
Miejsce

w kategorii
Czas

1 Poniewski Paweł M30 / 3 OPEN 0:34:52

2 Nowak Wiesław M50/1 0:34:55

3 Świątkowski Sławomir M40/2 0:38:02

Mieszkańcy gminy Skoki 5 km – panie

Lp. Imię i nazwisko
Miejsce

w kategorii
Czas

1 Lehmann Monika K20/2 OPEN 0:22:10

2 Kuraszyk Aleksandra K20/1 0:24:00

3 Szymczak Marta K30/4 0:24:13

4 Herot Kornelia K30/10 0:26:35

5 Więckowska Paulina K40/11 0:28:47

6 Budnik Marika K30/15 0:29:44

7 Płażalska Beata K40/19 0:31:18

8 Łaskarzewska Anna K20/8 0:32:23

9 Sierszchuła Aldona K20/11 0:36:42



Po biegu na szyi każdego zawodnika zawisł pamiątkowy medal, w tym roku pod hasłem ŻYJ EKO – BĄDŹ EKO. Oprócz medalu na 

mecie na każdego finiszera czekała butelka na wodę w prezencie, do której mógł nalać sobie przygotowanej w baniakach pysznej skockiej 

kranówki.

Podsumowanie uroczystości w skockiej hali poprowadził Arkadiusz Bednarek, a łącznie 138 pamiątkowych statuetek najlepszym 

wręczali: Burmistrz Tadeusz Kłos i Sekretarz Gminy Skoki Blanka Gaździak oraz dyrektor biegu Karolina Stefaniak.

W nowej konkurencji, czyli Nordic Walking nagradzano OPEN 6 najlepszych pań i panów oraz po 3 mieszkańców.

Biegacze trofea dostali tradycyjnie za 3. miejsca OPEN i w kategoriach wiekowych. Uhonorowano także po 6 najlepszych mieszkańców 

gminy, najmłodszych i najstarszych biegaczy, oraz najlepsze rodziny i drużyny.

Organizacja tego typu zawodów wymaga sporo czasu organizacyjnego i administracyjnego (około pół roku, o czym wspomnieliśmy 

wyżej) i nie byłaby możliwa bez zaangażowania ogromnego sztabu ludzi, często wolontariuszy.

Serdecznie dziękujemy policjantom z Komisariatu Policji w Skokach, na czele z młodszym aspirantem Radosławem Kujawą. 

Strażakom ochotnikom z gminy Skoki na czele z Dariuszem Lipczyńskim zaangażowanym w zabezpieczenie imprezy.

Skockim rowerzystom na czele za Maciejem Tadeuszem. 

Wychowankom Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie pod opieką Agaty Serwin oraz uczniom i harcerzom ze 

Szkoły Podstawowej w Skokach pod przewodnictwem Barbary Surdyk za organizację bufetu na trasie biegu.

Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Skoki: Agacie Rucie, Kamili Frydrych, Darii Urbaniak, Krystyny Torzewskiej 

i Katarzynie Przybysz.
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Mieszkańcy gminy Skoki 5 km – panowie

Lp. Imię i nazwisko
Miejsce

w kategorii
Czas

1 Sznajder Krzysztof M30/3 OPEN 0:17:55

2 Duduś Marek M50/2 0:21:36

3 Sierszchuła Dominik M30/3 0:21:43

4 Szymczak Piotr M30/10 0:22:42

5 Gościński Paweł M30/12 0:23:02

6 Mazur Bohdan M15/3 0:23:32

7 Oksza-Skibiński Robert M40/11 0:25:53

8 Nowak Karol M30/19 0:26:17

9 Małuszek Kamil M20/6 0:26:18

10 Wruk Maciej M20/7 0:26:19

11 Nowak Marcin M30/22 0:26:33

12 Wojewoda Marek M40/12 0:26:34

13 Kujawa Mateusz M30/23 0:27:07

14 Jóźwiak Szymon K30/13 0:29:27

15 Bartkowiak Dawid M40/18 0:30:01

16 Wiącek Wiesław K20/7 0:32:14

17 Kulus Krzysztof M40/23 0:33:08

Mieszkańcy gminy Skoki 10 km – panie

Lp. Imię i nazwisko
Miejsce

w kategorii
Czas

1 Mazur Danuta K50/8 1:05:28

2 Szymańska Joanna K20/3 1:10:20

Mieszkańcy gminy Skoki 10 km – panowie

Lp. Imię i nazwisko
Miejsce

w kategorii 
Czas

1 Kaminik Maciej M30/1 0:39:19

2 Kujawa Filip M20/5 0:43:37

3 Gehrke Kacper M15/2 0:46:22

4 Chełmikowski Mateusz M20/7 0:47:34

5 Majchrzak Marcin M40/12 0:47:36

6 Chwiałkowski Bartosz M30/10 0:47:51

7 Bień Grzegorz M50/6 0:50:18

8 Piechowiak Dariusz M30/13 0:51:07

9 Błaszczyk Mikołaj M40/20 0:51:34

10 Targoński Sławomir M40/29 0:55:11

11 Zendlewicz Marek M60+/6 0:56:37
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Wielkie podziękowania dla szerokiego grona wolontariuszy, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę o pomoc, a byli wśród nich: Kryspin 

Dreher, bracia Artur i Szymon Cibailowie, Joanna Hlożek, Monika Grajek – Kaczmarek, Wojciech Kowalski, Natalia Tyczyńska, 

Katarzyna Mańczak, Zosia Bednarek, Damian Jerzak i Hanna Kramer.  

Bardzo dziękujemy pani Marzenie Pastor za przeprowadzenie rozgrzewki. 

Ogromne podziękowania za dzierżenie w dłoni mikrofonu i prowadzenie całego biegu oraz oprawę muzyczną dla Piotra 

Wiśniewskiego.

Ogromne podziękowania należą się Karolowi Kłosowi i firmie Forest Media za nakręcenie w ramach wolontariatu filmu okiem kamery 

i drona. 

Galeria zdjęć autorstwa Ewy Hermann i Tomasz Szwajkowskiego oraz film autorstwa Karola Kłosa znajdziesz  

na stronie www.gmina-skoki.pl 

Karolina Stefaniak 

4. Skoki Cross Duathlon
15 sierpnia 4. raz odbyły się w Skokach zawody duathlon’owe, łączące bieg i rowery.

Trasa była prawie taka sama jak w ubiegłych latach. Najpierw bieg, 5 km po dwóch pętlach 2,5 km w lesie w kierunku parkingu przy jez. 

Maciejak. Trasa rowerowa 15 km wiodła w kierunku jez. Budziszewskiego.

Impreza w Skokach wchodziła 

tradycyjnie w skład Duo Cykl 

Wielkopolska, w tym roku są 2. 

Druga odbędzie się 29 września na 

terenie gminy Czerwonak. Strona 

cyklu http://duocykl.pl/.

Łącznie zawody ukończyło ponad 

100 zawodników. Solo, czyli zawodnik 

biegnie-jedzie-biegnie, uczestników 

było 68 (15 pań). 36 w sztafetach 

(18 sztafet), tj. jeden zawodnik 

biega, a drugi jedzie, wymieniają się 

w strefie zmian.

W zawodach wzięło udział 8 

mieszkańców gminy Skoki. 

Solo Katarzyna Patelska 

z Łosińca, która wśród kobiet zajęła 

open 5. miejsce, a w swojej kategorii 

K2 stanęła na pudle, zajmując 2. 

miejsce. 1. w swojej kategorii K1, 

a 6. open był skoczanka Aleksandra 

Kuraszyk. 

Wśród panów pecha miał Sławomir Naskręt z Grzybowa (w zeszłym roku 6. open i zwycięzca swojej kategorii) nie ukończył tym 

razem zawodów, uległ wypadkowi na rowerze, ale na szczęście kości całe, za rok będzie lepiej.  

W sztafetach, w kategorii sztafet mieszanych 2. miejsce zajęła Irena Nowak (rower) startująca z synem Łukaszem (bieg). 

W sztafetowej kategorii mężczyzn także 2. miejsce zajęli Damian Jerzak (rower) i Krzysztof Sznajder (bieg). Tuż za pudłem, 

na 4. pozycji uplasowała się sztafeta pań, gdzie na rowerze jechała Monika Jerzak w parze z biegaczką z Wągrowca Karoliną 

Januchowską. 

Należy zaznaczyć, że nagrody się nie dublują. Pierwszych 3 panów i panie open nie są brani pod uwagę w kategoriach wiekowych. 

Szczegółowe wyniki na stronie cyklu.

Galeria zdjęć oraz film na stronie www.gmina-skoki.pl 

Karolina Stefaniak
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Aleksandra Tyll mistrzynią powiatu kobiet

10 października w MDK w Wągrowcu rozegrano Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Warcabach. 

W zawodach startowało 27 zawodników, w tym 14 z Gminy Skoki. Mistrzynią powiatu kobiet została Aleksandra Tyll, trzecie miejsce 

zajęła Magdalena Załęska, a czwarte Katarzyna Laube. W kategorii junior 13-18 zwyciężył Dawid Laube, a drugie miejsce zajęła 

Anastazja Balcer.

 

W kategorii junior do lat 12 zwyciężył 

Klaudiusz Balcer. Kolejne miejsca zajęli: 

Amelia Załęska, Adela Balcer, Kamil Laube 

i Jowita Balcer. 

W kategorii seniorów zwyciężył Mare 

Thielmann z Wągrowca, Mateusz Tyll był 

trzeci, Robert Tyll jedenasty, Mirosław 

Piechocki czternasty, Krzysztof Balcer 

szesnasty. W punktacji rodzin zwyciężyła 

rodzina Tyllów przed rodzinami Balcerów, 

Laubów i Załęskich. 

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie 

dzieci do turnieju. 

Karolina Stefaniak

Brązowy medal Stanisława Przybysza w Mistrzostwach 
Wielkopolski w Biegach Przełajowych

5 października w Żerkowie odbyły 

się Mistrzostwa Wielkopolski Szkół 

Podstawowych w Biegach Przełajowych. 

 

Uczestniczyło w nich 38 drużyn 

reprezentujących wielkopolskie podstawówki. 

Uczeń Szkoły Podstawowej w Skokach 

– Stanisław Przybysz uplasował się na 3. 

miejscu zdobywając brązowy medal, który był 

jedynym medalem w zawodach, a pierwszym 

w Żerkowie. Drugim w historii brązowym 

medalem był w 2018 r. wywalczony w Solcu 

przez ucznia Macieja Łuczaka. 

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 

zajęła 8. miejsce w województwie 

wielkopolskim i 8. w klasyfikacji powiatów. 

Uczniowie zajęli następujące miejsca: 

6. Tomasz Sosnowski, 10. Oskar Szawuła, 11. Aleksander Czarnecki, 11. Amelia Borowczyk, 13. Mateusz Piela, 18. Barbara Hybiak, 

18. Maciej Pawlak, 19. Amelia Załęska, 22. Maja Łuczak, 23. Daria Kamińska, 24. Joanna Tomczak, 27. Julia Rubert, 28. Zuzanna 

Kaszewska, 29. Jakub Rozmiarek, 30. Jakub Szymkowiak, 36. Klaudiusz Balcer. 

Opiekunem drużyny byli Katarzyna Dziel i Janusz Bojarski.        

Karolina Stefaniak 
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Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej
2 października w Lesznie odbył się finał Wojewódzki Olimpiady 

Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej, w którym reprezentacja Gminy 

Skoki w punktacji powiatowej zajęła 5. miejsce. 

Wygrał powiat Szamotuły przed powiatami Ostrów Wlkp., Wolsztyn 

i Chodzież.

 

W klasyfikacji powiatowej naszych zawodników zwyciężył Mirosław 

Piechocki, który wyprzedził Waldemara Żołądkowskiego, Marcina 

Nogajewskiego, Dawida Ziemeckiego i Artura Żołądkowskiego.

Olimpiada rozegrana była w 3 konkurencjach.

W konkursie wiedzy 6. był Mirosław Piechocki. 

Marcin Nogajewski został wicemistrzem wielkopolski w kolarskim 

torze sprawnościowym.

W marszu na orientację najlepszy wynik osiągnął Dawid Ziemecki, który odszukał w lesie wszystkie 10 punktów kontrolnych. 

Olimpiada odbyła się jako etap współzawodnictwa powiatów o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

W bieżącym roku reprezentanci Gminy Skok wygrali turniej warcabowy, zdobyli brązowe medale w turnieju szachowym, zajęli drugie 

miejsce w Rajdzie „Mickiewiczowskim Szlakiem”, ósme miejsce w biegach przełajowych.

Karolina Stefaniak

Rajd Mickiewiczowskim Szlakiem

W sobotni poranek 25 września dwudziestoosobowa grupa podopiecznych z MOW w Antoniewie wybrała się na rajd szlakiem 

Mickiewicza do Obornik i Obiezierza. 

 

Pogoda była wietrzna, ale to nas nie zraziło, szybkim 

krokiem z Obornik ruszyliśmy w kierunku Obiezierza. 

Po kilku kilometrach dotarliśmy do celu a tam czekała 

na nas kiełbaska z grilla, chleb ze smalcem i oczywiście 

konkurencje. Trzy drużyny pod wodzą Pana Artura, 

Pani Lidki i Pana Mirka dały z siebie wszystko. W powolnej 

jeździe na rowerze Mateusz i Krystian nie mieli sobie 

równych. Mateusz zwyciężył w podbijaniu piłki nogą, 

a Paulina, Ola, Mikołaj i Maciej zaśpiewali co im w duszy 

gra. Było miło a do Antoniewa wracaliśmy zmęczeni, 

ale uśmiechnięci.

W podsumowaniu punktacji drużynowej jeden 

z naszych zespołów wywalczył III miejsce, pozostałe 

zespoły zajęły odpowiednio miejsce V oraz VI-VII. 

O klasyfikacji powiatów stanowiła suma punktów 

uzyskanych przez dwie najlepsze drużyny z powiatu.

Powiat Wągrowiecki, który mieliśmy zaszczyt 

reprezentować zajął II miejsce.

III miejsce zajął powiat szamotulski, IV - obornicki. Klasyfikację powiatów z V pozycją zamyka powiat chodzieski. Reprezentanci 

Ostrowa Wielkopolskiego wywalczyli I miejsce. Gratulujemy wszystkim piechurom oraz serdecznie dziękuję naszej młodzieży za aktywny 

udział w rajdzie, godne reprezentowanie naszej placówki i powiatu wągrowieckiego.

Karolina Stefaniak
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Rowerem do Zielonki
W minioną niedzielę 12 września ok. 300 rowerzystów zjechało się do Zielonki w Puszczy Zielonce, aby wziąć udział w Jesiennym 

Rajdzie Rowerowym po Puszczy Zielonce zorganizowanym przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka. 

Rajd miał charakter promienisty, to jest z każdej z 6 gmin leżących na terenie Puszczy Zielonki wyjechała grupa rowerzystów. 

Przypomnijmy są to gminy: Murowana Goślina, Czerwonak, Pobiedziska, Swarzędz, Kiszkowo i Skoki. W Zielonce dla chętnych piechurów 

przygotowano także trasę nordic walking. 

Grupa skocka zebrała się w liczbie blisko 40 rowerzystów na targowisku w Skokach. Trasa wiodła ok. 18 km. Była oczywiście 

mocno terenowa i z uwagi na panującą suszę dość mocno piaszczysta. Ale wszystkim się udało dotrzeć na metę.  

W Zielonce czekało ognisko 

z możliwością upieczenia sobie na nim 

kiełbasy. Po odpoczynku dla chętnych 

czekał test wiedzy o tym, co na terenie 

gmin Puszczy Zielonki słychać. Spośród 

uczestników konkursu rozlosowano 

nagrody, w tym koszulki rowerowe 

i biegowe oraz inne ciekawe upominki.

Bardzo się cieszymy, że po prawie 

dwuletniej przerwie udało się ponownie 

zorganizować wspólny rajd wszystkich 

gmin. Oby następny rok potoczył się już 

normalnym tempem, czego sobie i Wam 

życzymy. 

Karolina Stefaniak 

Rowerowy Dzień bez samochodu
Tegoroczny, 5. już Rajd Rowerowy – Dzień Bez Samochodu, zawiódł nas terenami Puszczy Zielonki do Traperskiej Osady 

 w Bolechówku, miejsca rodem z dzikiego zachodu. 

Tu po zjedzeniu placka i własnoręcznie 

upieczonej na ognisku kiełbasy gościnni 

gospodarze oprowadzili nas po swoim terenie. 

O tym bardzo ciekawym miejscu, jedynym 

w swoim rodzaju przeczytasz na stronie 

internetowej http://www.traperska-osada.pl/

Wszystko to działo się w sobotę 4 września. 

W rajdzie łącznie wzięło udział ok 70 osób, które 

miały do pokonania 2 trasy: sportową 50 km 

i rekreacyjną 25 km.

 

A jak było na trasie i na początku mety? 

Tradycyjnie uwiecznił to swoim aparatem 

fotograficznym Tomasz Szwajkowski, wszystkie 

zdjęcia znajdziesz na stronie  

www.gmina-skoki.pl 

Karolina Stefaniak 
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Turniej o Puchar Burmistrza dla Olgi
21 sierpnia br. na boisku Orlik w Skokach odbył się Turniej Charytatywny dla Olgi Miśkiewicz z Kiszkowa zorganizowany głównie 

przez mieszkańców gminy Skoki pod przewodnictwem Arkadiusza Andraki. 

 

W zmaganiach o Puchar ufundowany przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki udział wzięło 

15 drużyn rywalizujących.

Oto jak relacjonuje go na swoim profilu 

społecznościowym Facebook jedna 

z wolontariuszek, organizatorek, Magdalena 

Wilkosz:

Podczas turnieju zbieraliśmy środki na terapię 

genową dla Olgi. Dzięki ofiarności uczestników 

udało się zebrać 7 116,50 złotych i 26,32 EURO. 

Do powodzenia tego wydarzenia przyczyniło 

się bardzo wielu ludzi o dobrych sercach. 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować 

wszystkim darczyńcom oraz osobom, które 

pomogły nam w organizacji turnieju. Szczególnie 

dziękujemy:

7. SDH Hyce im Gen. Stanisława Sosabowskiego w składzie: Anna Adrych, Paulina Adrych, Wiktoria Topczewska, Amelia Jeske, Michał 

Szklennik, Gracjan Gracz, Szymon Kmieć, Ola Wilkosz oraz Nadia Andraka, Marek Ślósarczyk, i Dajana Zywert za pomoc w przygotowaniu 

i obsługę stoisk z loterią fantową, kiermaszem i gastronomią, Staropolska Zagroda – Tradycyjne Wyroby Wędliniarskie Miłosz Tyll za 

pyszne jedzonko, Po Godzinach Art Marcin Reszelski, Krzysztof Kłosowski, Rafał Witkiewicz, Miasto i Gmina Skoki i Karolina Stefaniak, 

OSP Skoki i Piotr Kaczmarek, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach, Wiesław Nowak i Szymon 

Jasiński, BemaSport.pl Marcin Bejma, Szkółka Roślin Ozdobnych Wysoka Piotr Jaskulski, Siemion Skoki, Małgorzata Dziurka, Tropsport – 

Hurtownia Sportowa, Zabawki JUMBO Gniezno, MIKO wyprzedaże pomarketowe, PSB Mrówka Gniezno, Foto Reszelski, Galeria Fryzur 

SYLWIA Jakubowska, Catering Wołkow, Polish Garrison 501st Legion, Hania Wojtek Krot, Malwina Gracz, Magdalena Foińska, Sylwia 

Plewa, Małgorzata Białkowska, Mariusz Czosnowski, Lidia Szymkowiak, Franciszek Szklennik, OKS Wschód, sędziemu panu Grzegorzowi 

Blaszke, zawodnikom i kibicom wszystkich drużyn, które wzięły udział w turnieju.

Dzięki Waszym wielkim sercom z pewnością uda nam się wygrać walkę o normalne i szczęśliwe życie dla Olgi.

Serdecznie dziękujemy

www.siepomaga.pl/olga

„Wełna” na boiskach V Ligi
Meczem wyjazdowym w dniu 22 sierpnia z „Lubuszaninem” 

Trzcianka skocka „Wełna” prowadzona przez Dawida 

Jasińskiego, zainaugurowała sezon piłkarski 2021/2022.

Mecz zakończył się niepomyślnie dla naszej drużyny, bo 

przegraną z wynikiem 2 : 1 (do przerwy -  1 : 0). Strzelcem bramki 

dla „Wełny” był Radosław Modlibowski.

Kolejny mecz z piłkarzami „Błekitnych” Wronki skoczanie 

rozegrali w sobotę 28 sierpnia o godzinie 17:00  na własnym 

boisku i zakończył się on remisem z wynikiem 1 : 1, a strzelcem 

bramki dla „Wełny” i tym razem był Radosław Modlibowski.

W chwili zamykania obecnego wydania „Wiadomości” skoccy 

piłkarze mają za sobą rozegranych 8 spotkań i o nich właśnie 

z kronikarskiego obowiązku kilka słów poniżej:

• 3 września na wyjeździe rywalem skoczan była drużyna 

„Concordii” Murowana Goślina. Mecz zakończył się 

przegraną „naszych” piłkarzy z wynikiem 3 : 1, a honorową 

bramkę dla „naszych” zdobył Błażej Rajewski.

• 11 września na własnym boisku „Wełna” podejmowała 

zawodników „Noteci” Czarnków, którzy też okazali się 

zwycięzcą spotkania zakończonego wynikiem 0 : 2.

• 18 września okazał się szczęśliwym dniem dla „Wełny”, 

która na wyjeździe rywalizowała ze „Spartą” Szamotuły. 

Rywalizacja zakończyła się wygraną skoczan z imponującym 

wynikiem 1 : 8. Strzelcami bramek dla Wełny byli: Szymon 

Burwiel i Jan Fertsch - po 2 oraz Radosław Modlibowski, 

Błażej Rajewski, Błażej Gebler i Bartłomiej Nitzke, po - 1.

• 25 września występująca w roli gospodarza „Wełna” spotkała 

się z reprezentacją „Wiary” Lecha, która mimo wzmożonego 

dopingu kibiców „Wełny”, wykazała się lepsza grą i ustaliła 

wynik spotkania na 0 : 5.
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• 3 października skoczanie w charakterze gości rywalizowali 

z piłkarzami „Leśnika” Margonin. Spotkanie zakończyło się 

remisem z wynikiem 2 : 2, a bramki dla „Wełny” zdobyli 

Dawid Szadziul oraz z rzutu karnego Radosław Modlibowski. 

Po tym meczu, będącym spotkaniem 7. kolejki „nasza” drużyna 

z 5 punktami przy 1 meczu wygranym, 2 zremisowanymi i 4 

przegranymi oraz 13 bramkami zdobytymi i 16 straconymi 

klasyfikowała się na 13 miejscu Tabeli V Ligi – Grupy I.  

• 9 października, „Wełna” wystąpiła w roli gospodarza 

w rywalizacji z zawodnikami klasyfikowanej na 6. pozycji 

„Akademii Piłkarskiej Reissa” Poznań. Mecz zakończył się 

wygraną gości z wynikiem 1 : 2, a honor „Wełny” uratował 

strzelec bramki Dawid Szadziul.

 

Zgodnie z ustalonym przez OZPN terminarzem spotkań V Ligi 

rywalami Wełny w obecnym sezonie jeszcze będą:

• 17.10.  na wyjeździe – Przemysław Poznań

• 23 - 24.10. na wyjeździe – TPS Winogrady Poznań

• 30 - 31. 10. w Skokach – Korona Stróżewo

• 6 - 7. 11. na wyjeździe – Zamek Gołańcz

• 13 - 14. 11. w Skokach – Polonia Chodzież

• 20 - 21. 11. na wyjeździe – Sparta Oborniki

• 27 - 28.11. w Skokach – Pogoń Łobżenica           

Kadrę naszej drużyny w obecnym sezonie stanowi 26 

zawodników, tj.: Maciej Duszyński, Szymon Obst, Radosław 

Weichert, Robert Ludowicz, Patryk Sergiel, Dawid Szadziul, 

Błażej Rajewski, Marcel Zachwyc, Adam Frąckowiak, Adam 

Graczyk, Marcin Sergiel, Szymon Burgiel, Jan Fertsch, Błażej 

Gebler, Piotr Reszela, Miłosz Machnik, Mateusz Futro, Bartek 

Wojciechowski, Miłosz  Graczyk, Mateusz Deminiak, Szymon 

Gramza, Dawid Bartkowiak, Bartłomiej Nitzke, Wojciech Skiba, 

Patryk Wojcieszak i Radosław Modlibowski. 

 

 Ps. Konkretnych terminów poszczególnych meczy – sobota, czy 

niedziela - nie jesteśmy w stanie podać, gdyż termin ten OZPN ustala 

dopiero tydzień przed nimi.

         

   Edmund Lubawy 

       

„Wełna” w Pucharze Polski
 

Równolegle z rozgrywkami w V Lidze pierwsza drużyna 

„Wełny” uczestniczy w rozgrywkach o Puchar Polski.

Swój pierwszy mecz w ramach konkurencji o Puchar „Wełna” 

rozegrała 15 września na wyjeździe, a jej rywalem byli zawodnicy 

MKS LZS „Orzeł” z Gulczewa. Spotkanie to zakończyło się 

wygraną skoczan z wynikiem 0 : 6, a strzelcami bramek byli: 

Wojciech Skiba – 2 oraz Miłosz Graczyk, Błażej Gebler, Marcel 

Zachwyc i Dawid Jasiński po 1. 

Kolejnym konkurentem „Wełny” w ramach rozgrywek 

Pucharowych byli piłkarze „Błyskawicy” Bronisławski. Mecz 

odbył się 29 września na boisku rywali i przyniósł wygraną 

„Wełny” z wynikiem 2 : 6, a bramki dla „Wełny” zdobyli: Błażej 

Rajewski – 2 oraz Jan Fertsch, Radosław Modlibowski, Mateusz 

Futro i Adam Frąckowiak po 1. Wygrana ta otworzyła skoczanom 

drogę do ¼ finału i zakwalifikowała ich do meczu z „Polonią” 

Chodzież.       

                   Edmund Lubawy

„Wełna” dba o dopływ kadr
Z powyższych treści dowiadujemy się o tym czym żyją i co 

czynią dorośli członkowie KS „Wełna”, tj. o rozgrywkach 

reprezentacji Klubu. Ale zainteresowania stowarzyszenia 

wykraczają poza aktualną grę w V Lidze oraz w Pucharze 

Polski. Zarząd Klubu oraz osoby z nim związane myślą też 

o przyszłości, tj. o zapewnieniu dopływu nowych zawodników, 

którzy zastąpią dotychczasowych kadrowiczów. W tym celu Klub, 

współpracując z rodzicami dzieci zainteresowanych sportem 

a szczególnie piłką nożną, organizuje zajęcia dla młodzieży i dla 

dzieci. 

W rozgrywkach organizowanych przez OZ PZPN uczestniczą 

skoccy trampkarze, których terminarz przewiduje min. spotkania 

z „Kłosem” Budzyń, „Polonią” Chodzież, „Nielbą” Wągrowiec, 

„SKP” Piła i „Spartą” Szamotuły.

Ale dzięki Klubowi, pierwsze spotkania z piłką, z równoczesną 

możliwością nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, 

najmłodsi skoczanie – zarówno chłopcy, jak i dziewczęta - 

zdobywają już w wieku przedszkolnym. Bo już od 4 lat do 

swego grona przyjmuje „zawodników” drużyna „Skrzatów”. 

Z kolei nieco starsi zyskują możliwość awansu i gry kolejno 

w zespołach „Żaków”, „Orlików” i „Młodzików” – w rozgrywkach 

tych zespołów nie prowadzi się klasyfikacji, a spotkania na 

boiskach i poza nim przy włączaniu rodziców, mają na celu 

rozwój umiejętności zabawy i pracy zespołowej, rozwój 

zainteresowań i umiejętności sportowych i życia towarzyskiego. 

Najbardziej wytrwali spośród „Młodzików” mogą awansować 

do wspomnianej na wstępie grupy „Trampkarzy”, a to już otwiera 

im drogę do wzbudzającej największe zainteresowanie skoczan 

i mającej wiernych kibiców pierwszej drużyny „Wełny”.    

Ze strony internetowej Klubu dowiadujemy się m.in. o tym, 

że nasza drużyna „Żaków” pod kierunkiem opiekuna Andrzeja 

Szczepaniaka, 13 września na boisku w Skokach rozegrała 

Turniej Piłkarski, w którym obok niej uczestniczyli młodzi 

sportowcy z „Nielby” Wągrowiec, „Sokoła” Damasławek i „Calcio” 

Wągrowiec. Kolejny Turniej „Żaków” w Skokach odbył się też 27 

września, a obok gospodarzy uczestniczyły w nim też wszystkie 

uprzednio wymienione drużyny.

Z kolei 5 września skoccy „Orliki” wraz ze swym opiekunem 

wraz z rówieśnikami z „Nielby” Wągrowiec, „Sokoła” 

Damasławek”, i „Books” Wągrowiec uczestniczyli w Turnieju 

Piłkarskim drużyn „Orlików” w Wągrowcu.

        

Edmund Lubawy

Sport i rekreacja



Pożegnanie Lata z ALIĄ
11 września br. na skockim targowisku Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA z siedzibą w Antoniewie zorganizowało 

festyn rodzinny na zakończenie lata. 

Impreza niezwykle udana, przy pięknej 

pogodzie przyciągnęła wielu uczestników 

o czym niech świadczą zdjęcia autorstwa 

Kaspra Grzegorzewskiego, które wszystkie 

możesz obejrzeć na stronie 

www.gmina-skoki.pl 

 

Oto co pisze sama ALIA o festynie na 

swoim profilu społecznościowym na Fa-

cebook’u:

Przyszedł czas na podsumowanie i po-

dziękowania dla Wszystkich, którzy po-

mogli nam zorganizować cały Dobroczyn-

ny Weekend, w czasie którego zbieraliśmy 

środki na rehabilitację dla Antek Wojownik 

SMA.

Bez Was – Wszystkich i Każdego z osob-

na nie byłoby możliwe zorganizowanie tak 

fajnych rodzinnych wydarzeń.

W organizacji festynu pomogli nam:

Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Rozwoju; Biblioteka Publiczna w Skokach; Druhowie Drużyny Harcerskiej Hyce: Kasia 

Stefańska, Wanda Surdyk, Zosia Magda, Michalina Stefańska i Szymon Kmieć; Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Papirus; Strażacy 

OSP Skoki; Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach; Mobilna Firma Gastronomiczna Bartosz Wołkow; Animatorzy zabaw 

z dziećmi; KnockKnock – Majsterkowanie dla dzieci. 

Wolontariusze: – Karolina Laube i Natalia Lahuta; Ewa Szczepaniak i Irena Kasica; Marta i Szymon Górni; Agata i Witold Drewicz; Bar-

tłomiej Wiśniewski; Marcin Podraza; Szymon Słabiak; Karolina Stefaniak; Piotr Wiśniewski – Radny Gminy Skoki; Kasper Grzegorzewski 

– zdjęcia;

Festyn zorganizowało Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka Alia pod patronatem Burmistrza Miasto i Gmina Skoki Pana Tadeusza 

Kłosa a pomysłodawczynią i naczelną organizatorką zarówno festynu z okazji rozpoczęcia wakacji jak i pożegnania lata jest Pani Barbara 

Drewicz – wiceprezes Stowarzyszenia Alia.

Wszystkim ludziom dobrego serca, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powodzenia imprezy bardzo dziękujemy i zapraszamy 

do dalszej współpracy.

Towarzystwo ALIA

Skoccy seniorzy świętowali Dzień Seniora
Z Okazji Światowego Dnia Seniora Biblioteka w Skokach wy-

świetliła dla naszych seniorów komedię romantyczną pt.: „Pozy-

cja obowiązkowa” w znakomitej obsadzie aktorskiej. 

 

Wprowadzeni we wspaniały nastrój przeszliśmy na łąkę obok Bi-

blioteki, na której pracownicy przygotowali ognisko, kiełbaski, ka-

wę i herbatę. Przy muzyce i biesiadnych przyśpiewkach intonowa-

nych przez chór Harfa, spędziliśmy wspaniały, ciepły choć chwilami 

przekropny wieczór. Dziękujemy za ucztę i dla ducha i dla ciała. 

Małgorzata Florysiak
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Dożynki w Rejowcu

 W niedzielę 5 września o godz. 15:00 w kościele p.w. 

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu odbyły się 

Dożynki Parafialne 2021.

Rolnicy wsi Rejowiec, Stawiany, Wysoki i Niedźwiedzin 

podziękowali za tegoroczne plony i urodzaj jaki dał nam Bóg 

i matka natura.

Gospodarzem tegorocznych dożynek byli mieszkańcy Wysoki. 

Uroczystą mszę św. odprawił ks. Proboszcz Błażej Czarnecki, 

który odebrał od delegacji dożynkowych wieńce z tegorocznych 

plonów i je pobłogosławił. W uroczystości uczestniczył m.in. 

Radny Rejowca, sołtysi wsi Rejowiec, Stawiany i Niedźwiedziny 

oraz mieszkańcy parafii Rejowiec.

Sołtys Anna Rozmiarek

Profesor Marek Gawęcki 
Honorowym Członkiem 
TMMSiZS

Pierwsza październikowa niedziela od kilku lat 

przeznaczona jest przez członków Towarzystwa 

Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej na wspólny obiad 

z podwieczorkiem, w którym udział biorą również sympatycy 

tej organizacji.

 

W trakcie tych spotkań ma miejsce również uroczyste nadanie 

tytułu Członka Honorowego. Na wniosek Walnego Zebrania 

Członków z 10 września br. tytuł ten otrzymał prof. dr Marek 

Gawęcki, co skomentował następująco:

„Propozycję zostania członkiem Towarzystwa i to członkiem 

honorowym, poczytuję sobie za wielkie wyróżnienie, na które, 

w moim przekonaniu, jeszcze nie zasłużyłem. Skoro jednak taka 

jest wola członków Towarzystwa, godność tę przyjmę z wielką 

radością i będę traktował jako ogromny zaszczyt.”

Profesor jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Tytuł magistra etnografii uzyskał w 1970 r. i przez 

dwa lata był kierownikiem Muzeum Regionalnego w Szczecinku.

W latach 1972 – 1994 pracował jako starszy asystent, w tym 

od 1980 jako adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii 

Kulturowej UAM. Następnie został radcą-ministrem 

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

Natomiast w latach 1994 – 2000 pełnił funkcję ambasadora 

nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Kazachstanie i Kirgistanie. 

Po skończonej kadencji wrócił do pracy naukowej. W roku 

2000 jako profesor kontraktowy, a od 2008 r.  jako profesor 

nadzwyczajny związany był zawodowo z Instytutem Wschodnim 

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2008 do 2010 r. wchodził w skład Rady Fundacji „Pomoc 

Polakom na Wschodzie”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz 

Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

O obszarach swoich zainteresowań mówi następująco: „Moje 

zainteresowania naukowe od lat związane są z terenem Azji 

Środkowej (postradzieckiej i pozaradzieckiej). Moje badania 

naukowe mieszczą się w nurcie antropologii politycznej 

i ekonomicznej oraz etniczności i procesów modernizacji. Drugi 

nurt moich zainteresowań to Polacy i polskość w krajach Azji 

Środkowej (dzieje, świadomość etniczna, kultura oraz problem 

repatriacji oraz adaptacji w nowych warunkach).”

Pan Gawęcki jest autorem lub współautorem licznych 

publikacji naukowych i popularnonaukowych. Są one pokłosiem 

udziału w badaniach i projektach naukowych.

Profesor w naszym mieście spędził dzieciństwo i młodość. Jego 

ojcem był powszechnie szanowany lekarz medycyny dr Zygmunt 

Gawęcki.  Ich rodzina spokrewniona jest też z innymi skoczanami 

z wyboru, tj. z  dr Marianem Foersterem i ks. Leonardem 

Foersterem. Profesor ma tu do dziś wielu kolegów ze szkolnej 

ławy oraz grono znajomych. Podczas obiadu chętnie i z dużym 

poczuciem humoru odpowiadał na zadawane pytania.

Mamy nadzieję, że następną nicią łączącą profesora ze 

Skokami będzie nasze Towarzystwo, któremu był tak uprzejmy 

i podarował już wcześniej kilka cennych dokumentów i zdjęć.

Kolejną część spotkania przeznaczyliśmy na pokaz kilku 

filmowych impresji, w bardzo ciekawy i oryginalny sposób 

prezentujących nasze miasto, skocki pałac oraz dwór ziemiański 

w Stawianach. Planujemy projekcję całego cyklu w „BiblioMuzie” 

Stowarzyszenia
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– naszym „Kinie za Rogiem”. O terminie będziemy zawiadamiać. 

Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Iwona Migasiewicz

Kumulacja rocznic skockich 
harcerzy

Koniec września 2021 roku był okazją do obchodów kilku 

rocznic. 

W tym czasie w 1944 roku 1. Samodzielna Brygada 

Spadochronowa pod dowództwem gen. Stanisława 

Sosabowskiego walczyła pod Arnhem (77. rocznica), w 1939 r. 

powołano Szare Szeregi (82. rocznica) oraz w 1981 r. utworzono 

a w 1991 r. reaktywowano 7. Skocką Drużynę Harcerską „HYCE”. 

(odpowiednio XL i XXX rocznica).

 Rocznice te były doskonałą okazją do przeprowadzenia po raz 

szesnasty rajdu Market – Garden. 

Tym razem zuchy i harcerze 25 września br. ruszyli w trasę 

z Rogoźna, wzdłuż Jeziora Rogozińskiego, Małej Wełny 

i Jeziora Budziszewskiego, do Rościnna. Po drodze na punktach 

kontrolnych wykazywali się znajomością wiedzy i technik 

harcerskich. Wieczorem, przy ognisku, Anna Adrych, Małgorzata 

Surdyk i Jacek Śrama złożyli zobowiązanie instruktorskie stając 

się pełnoprawną kadrą ZHP w stopniu przewodnika.

Następnego dnia harcerze przenieśli się na skocki rynek, gdzie 

odbył się uroczysty apel podsumowujący. Stał się on okazją 

do wręczenia nagród dla najlepszych patroli, ale też okazją do 

podziękowania przyjaciołom harcerstwa. 

Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa 

otrzymali:

• Tomasz Kranc – starosta wągrowiecki

• Elżbieta Skrzypczak – dyrektor Biblioteki w Skokach

• Ks. Karol Kaczor – proboszcz parafii p/w św. Mikołaja  

w Skokach

• Dorota Hubar – nauczycielka Szkoły Podstawowej  

w Chwiramie

• Katarzyna Dziel – nauczycielka Szkoły Podstawowej  

w Skokach

• Sławomir Kołacz – nadleśniczy Nadleśnictwa Durowo

• Maciej Patelski – dyrektor 1. Liceum Ogólnokształcącego 

w Wągrowcu

Doceniono też instruktorów i harcerzy Medal Złoty za 

Zaszczytną Służbę Instruktorską otrzymali:

•  nr 1/Z – Franciszek GRAJKWOSKI– pośmiertnie

• nr 2/Z – Mieczysław BROMBEREK

• nr 3/Z – Jadwiga MIANOWSKA

• nr 4/Z – Janusz SIEROŃ

• nr 5/Z – Andrzej SURDYK

• nr 6/Z – Krzysztof WOJTASZEK

• nr 7/Z – Jan ZENGER

Harcerską Odznakę Jubileuszową „100-Lecie Harcerstwa 

Ziemi Wągrowieckiej” otrzymali: 

• Nr 59 pwd. Magdalena JESKE

• Nr 60 dh. Amelia JESKE

• Nr 61 dh. Szymon KMIEĆ

Odznakę Honorową „Harcerska Służba Ziemi Wągrowieckiej” 

otrzymali: 

• nr 29 – hm. Urszula CHRAPLAK

• nr 30 – pwd. Magdalena JESKE

• nr 31 – pwd. Katarzyna KIEŁPIŃSKA

• nr 32 – phm. Wiesław NOWAK

• nr 33 – hm. Aleksander SEKULSKI

• nr 34 – pwd. Zuzanna WAWRZYNIAK

Po apelu zaproszeni goście przy kawie i ciastkach gawędzili 

o harcerstwie i nie tylko.

Harcmistrz RP Andrzej Surdyk

Sprzątanie Cmentarza 
Ewangelickiego w Brzeźnie

W minioną niedzielę, 3 października, z inicjatywy mieszkańców 

sąsiednich wsi Wojnówko i Brzeźno – Aleksandra Przybylskiego 

i Karola Kłosa – zostało przeprowadzone sprzątanie Cmentarza 

Ewangelickiego w Brzeźnie.

Do udziału w pracach zaproszeni zostali Stowarzyszenie 

Wielkopolska Grupa Eksploracyjno-Historyczna „Gniazdo” oraz 

grupa „Znikające Cmentarze”.

Posprzątano śmieci, wycięto zakrzaczenia a na koniec 

ustawiono ponownie zdewastowane nagrobki. Panowie planują 

już sprzątanie innych okolicznych cmentarzy ewangelickich oraz 

dokończenie prac przy grobowcu w Skokach.

Blanka Gaździak 



Strzelcy w Bardowick gośćmi Braci Kurkowych
Spotkaniem przy krzyżu, upamiętniającym na skockim cmentarzu spoczywających na nim mieszkańców wyznania ewangelickiego, 

z dziesięcioosobową grupą członków Schutzengilde z Bardowick pod przewodnictwem Martina Rudolfa, skoccy Bracia Kurkowi 13 

sierpnia rozpoczęli tegoroczne Uroczystości Żniwne. 

Po powitaniu i oddaniu honorów oraz modlitwie w intencji zmarłych, uczestnicy spotkania udali się pod dom Króla Żniwnego AD 2020 

Grzegorza Misiaka w Sławicy. Z kolei po ceremonialnym zawieszeniu Tarczy Król Grzegorz wraz z małżonką Jolantą zaprosił przybyłych na 

poczęstunek, w trakcie którego były życzenia, wspomnienia i miłe rozmowy.

O tym wydarzeniu i o dalszych uroczystościach w Bractwie Kurkowym relacjonuje nam jego strzelmistrz i chorąży Stanisław Grze-

gorzewski.

Następnego dnia, w sobotę 14 sierpnia, w godzinach rannych „Kurki” i ich goście spotkali się u bram cmentarza parafialnego pod Tablicami upa-

miętniającymi Braci Kurkowych oraz Skoczan poległych w Katyniu i w innych miejscach sowieckiej zbrodni na inteligencji polskiej. Tutaj oddano 

honory brackie, odśpiewano Hymn Państwowy i Bracki i odmówiono modlitwę za zmarłych, a Król Grzegorz z małżonką złożyli wiązankę kwiatów 

i zapalili znicze. Stąd też delegacja Braci udała na cmentarz by w imieniu koleżanek i kolegów złożyć wiązanki kwiatów na grobach zmarłych braci 

Wojciecha Glinkiewicza i Pawła Ślósarczyka.

Po tych uroczystościach uczestnicy udali się do kościoła na Mszę świętą w imieniu zmarłych oraz aktualnych członków Bractwa i ich rodzin, a po 

uroczystości Mszalnej przeszli do Restauracji „Moraś”. Teraz też wykonano wspólne zdjęcie, a w trakcie ceremonii brackiej Król Grzegorz zaprosił 

braci oraz przyjaciół z Bardowick i „gości szczególnych”, do biesiadnych stołów na „pożegnalne śniadanie królewskie”. 

W trakcie „śniadania” był tradycyjny toast lampką szampana oraz tradycyjne „100 Lat” za zdrowie Króla i jego małżonki Jolanty oraz życzenia 

składane na Jego ręce przez siostry i braci oraz gości, m.in. przez Burmistrza Tadeusza Kłosa, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kuja-

wę, Wicestarostę Wągrowieckiego Michała Piechockiego oraz Prezesa Zjednoczenia Organizacji Strzelców Historycznych Adama Gołembowskiego 

i członków Schutzengilde z Bardowick. 

Były wspomnienia i plany na przyszłość, a na zakończenie spotkania Król Grzegorz zaprosił uczestników do udziału w Żniwnym Turnieju Strzelec-

kim, który rozpocznie się o godzinie 12:00 na Strzelnicy Brackiej.

Wyniki strzelań w poszczególnych konkurencjach Turnieju przedstawiają się następująco:

W strzelaniu głównym o tytuł Króla Żniwnego AD 2021 zwyciężył i Królem Żniwnym został brat Robert Sas. 

Tytuł I rycerza z minimalną stratą punktów wywalczył brat Aleksander Wojciechowski, a tytuł II rycerza zdobył brat Adam Mro-

ziński. Zwycięzca w nagrodę „uniósł” Tarczę, a rycerze udekorowani zostali Medalami.

W strzelaniu zapadkowym wygrał Mikołaj Koteras. Na drugim miejscu uplasował się Grzegorz Misiak, a na III Michał Rosik. Ich wyniki 

dokumentują wręczone Im Puchary.

Turniej Bitwy Warszawskiej:

• w punktacji dla gości z Bardowick, wygrał i „Tarczę” zdobył Torsten Bardowicks. Drugie i trzecie miejsce wystrzelali i pamiątkowe 

Dyplomy otrzymali Georg Rudolf i Dietrich Bardowicks, a na czwartym i piątym miejscu uplasowali się Harald Wussow i Gerd Bosch.
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Zmiany w Zarządzie Gminnym 
OSP Skoki

 W imieniu władz samorządowych 4 października Burmistrz 

Miasta i Gminy Skoki złożył podziękowanie druhowi Markowi 

Gramzie, Komendantowi Gminnemu Związku OSP RP 

w Skokach w latach 2006-2021 oraz druhowi Dariuszowi 

Lipczyńskiemu Prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-

Gminnego OSP w Skokach w latach 2008-2021. 

Podziękował za wieloletnią służbę, zaangażowanie, 

pomoc i wsparcie w realizacji zadań związanych z poprawą 

bezpieczeństwa mieszkańców. Skierował również słowa uznania 

za podejmowane przedsięwzięcia i inicjatywy służące rozwojowi 

Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Skoki. Obaj 

Panowie pełnili swoje funkcje do końca kadencji, na którą zostali 

wybrani.  

25 września na zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym 

Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Skokach zarówno druh 

Marek Gramza jak i Dariusz Lipiński poinformowali, że nie będą 

się ubiegać o stanowiska w Zarządzie. 

Podczas zjazdu nowym Komendantem Gminnym Związku 

OSP RP w Skokach został druh Roman Drews, a Prezesem 

Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Skokach druh 

Piotr Kaczmarek.  

Nowo wybranym druhom Burmistrz życzył, aby podejmowane 

działania przyniosły satysfakcję i wpływały na poprawę 

bezpieczeństwa oraz dalszy rozwój ochrony przeciwpożarowej 

w Gminie Skoki.

Katarzyna Przybysz 
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Krótki wypoczynek 
nad morzem

W dniach od 26 do 29 sierpnia br. członkowie Katolickiego 

Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie” 

przebywali w Ustroniu Morskim. Celem wyjazdu był wypoczynek 

i rekreacja, zmiana klimatu, a także rehabilitacja w innym 

środowisku społecznym. Podczas wjazdu uczestnikom 

zapewniono szereg atrakcji: plażowanie, spacery brzegiem morza, 

wycieczki ścieżkami turystycznymi i edukacyjnymi, zwiedzanie 

Ustronia Morskiego i Sianożęt. Zorganizowano także „Dzień 

rodziny”, który był okazją do wspólnego świętowania oraz 

integracji. Poniżej fotorelacja z wyjazdu.

Zadanie publiczne pn. Krótki wypoczynek nad morzem - było 

współfinansowane przez Gminę Skoki. Wysokość dofinansowania 

z budżetu Gminy Skoki wyniosła 10 000,00 zł.

Weronika Saukens 

• w punktacji brackiej wygrał i Puchar zdobył Mikołaj Koteras.

Strzelanie do Tarczy Jubileuszowej ufundowanej przez Michała Rosika wygrał Mikołaj Koteras. Drugie miejsce zajął Krzysztof Jachna, 

a trzecie Krzysztof Migasiewicz.

Strzelanie punktowe zwyciężył Mikołaj Koteras. Drugie miejsce wystrzelał Andrzej Tatara, a trzecie Przemysław Bagrowski.

W Strzelaniu do Tarczy Darczyńców tryumfował i Tarczę zdobył Mikołaj Koteras. Drugie i trzecie miejsca zdobyli i upamiętniające ich 

sukces Puchary otrzymali Krzysztof Jachna i Michał Rosik.

Strzelanie do Kura wygrał i Kura na pamiątkę „zabrał” Stanisław Gołembowski. Kolejne miejsca zajęli i pamiątkowe Puchary otrzymali 

Małgorzata Florysiak i Adam Mroziński.

Najcelniejszym strzelcem Turnieju został Bardowicks Thorsten z Bardowick.

Edmund Lubawy 



Udział w wędkarskich zmaganiach wzięło 32 wędkarzy, w tym 

z okolicznych kół PZW. 1. miejsce tego dnia zajął Mariusz Kielma 

z wynikiem 9,02 kg., 2. był Dawid Winconek z wynikiem 6,30 kg, 

a 3. miejsce wywalczył Marek Kubicki z wynikiem 5,36 kg.

26 września odbyły się Zawody Gruntowe na wodach 

jeziora Budziszewskiego. Były to ostatnie zawody tego sezonu 

zaliczane do cyklu GPX KOŁA w połowie metodą spławikową 

i gruntową. 

 Tym razem były to 

zawody dla seniorów 

i zawody metodą 

dowolną dla juniorów, 

którzy walczyli 

o Puchar Kapitana 

Sportowego. 

Trzy pierwsze 

miejsca w kategorii 

seniorów zajęli 

kolejno: Hubert Radziński (2,90 kg), Robert Chelwing (2,50 kg) 

i Romuald Dudek (2,04 kg).

W kategorii juniorów: 1. miejsce Krystian Dudek (2,90 kg), 2. 

miejsce Julia Dziabas (2,72 kg), 3. miejsce Julia Konrad (1,48 kg).

3 października odbyły się Zawody Spining’owe na rzece 

Warcie w malowniczej wsi Tuchola k. Sierakowa, w których 

udział wzięło 18 spining’istów. 

 

Pogoda jak i ryby 

tego dnia dopisały. 

Oto najlepsi: 

1. miejsce Dawid 

Giziński z wynikiem 

2 520 punktów, 2. 

miejsce Mieczysław 

Łysek z wynikiem 1 

760 punktów i 3. miejsce Piotr Babrakowski z wynikiem 1 490 

punktów. 

17 października rywalizowało na zalewie Przebędowo 22 

wędkarzy. Po pięciogodzinnych zmaganiach okazało się, że 

ryby złowiło tego dnia 13 zawodników. A tak przedstawia się 

pierwsza trójka: 1. Mariusz Kielma z wynikiem 1 400 punktów, 

2. z wynikiem 1 300 punktów, 3. Paweł Pelekh z wynikiem 1 230 

punktów. 

Mariusz Kielma 

Kapitan Sportowy Koła PZW w Skokach
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Od ostatniego wydania Wiadomości Skockich członkowie 

naszego koła PZW 120 Skoki spotykali się sześciokrotnie 

na zawodach organizowanych przez Koło. Były to zawody 

spławikowe, gruntowe i spining’owe. Rozgrywane 

w kategoriach seniorów jak i dwukrotnie juniorów. 

14 sierpnia br. odbyły się zawody o Puchar Prezesa koła 

Jacka Dudka na jeziorze Budziszewskim. 

Udział w nich 

wzięło 27 

wędkarzy, w tym 

4 juniorów. 1. 

miejsce wśród 

seniorów zajął 

Mariusz Kielma 

2. miejsce zajął 

Hubert Radziński 

a 3. miejsce 

Robert Chelwing. 

W kategorii 

juniorów 1. miejsce zdobyła Julia Dziabas, 2. miejsce przypadło 

Julia Konrad, a 3. miejsce wywalczył Krystianowi Dudkowi.

5 września na jeziorze Borowym odbyły się zawody o Puchar 

Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawy. 

 W zawodach 

tych udział wzięło 

16 seniorów. 1. 

miejsce w tych 

zajął Robert 

Chelwing 

z wynikiem 4,42 

kg złowionych 

ryb, 2. miejsce 

zajął Henryk 

Eliński z wynikiem 3,86 kg, a 3. był Jacek Dudek z wynikiem 3,60 

kg.

19 września wędkarze spotkali się nad brzegiem jeziora 

Budziszewskiego, aby powalczyć o Puchar Prezesa Zarządu 

Spółki MAJ, które jest zarządcą tego akwenu. 

Co słychać u skockich wędkarzy

Stowarzyszenia
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Muzyka przez wieki – Koncert w kościele w Skokach
Preludium do Te Deum Marca Antoine’a Charpentiera rozpoczęło jesienny koncert muzyki klasycznej i współczesnej, który odbył 

się w sobotę, 16 października w kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa w Skokach. 

W czasie jego trwania widownia mogła usłyszeć bardziej i mniej znane kompozycje takich twórców jak: Jan Sebastian Bach, Domenico 

Zipoli, Arcangelo Corelli, Mauro Giuliani, Wolfgang Amadeusz Mozart, Agustin Barrios Mangore, Karl Jenkins, Mirosław Gałęski, Marek 

Pasieczny czy Giulio Caccini. 

Ciekawie zaaranżowane utwory zaprezentowane zostały przez:

Joannę Kortylewicz – sopran, artystkę i solistkę Chóru Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,

Jacka Pupkę – organistę Archikatedry pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu,

Piotra Maćkowiaka – solistę – oboistę Orkiestry Filharmonii Poznańskiej,

Kacpra Dworniczaka – utalentowanego gitarzystę młodego pokolenia, laureata wielu konkursów ogólnopolskich 

i międzynarodowych.

Tych czterech wykonawców zapewniło publiczności mnóstwo wrażeń. Wprowadziło zarówno w klimat muzyki komponowanej 

w okresach odległych nam czasowo jak i przybliżyło słuchaczom bardziej współczesne brzmienie. 

Nastrojowy wyraz koncertu, będącego ucztą dla duszy i ucha, był wynikiem znakomitego doboru repertuaru, jak również w pełni 

profesjonalnego wykonawstwa. Trudno nie docenić pięknej barwy głosu sopranistki, niezapomnianego prowadzenia dźwięku oboisty, 

kunsztu i maestrii gitarzysty czy wreszcie wspaniałej techniki i muzykalności organisty. Mogli to stwierdzić nie tylko wytrawni znawcy 

muzyki, ale i laicy, bo o tym, że koncert się po prostu podobał zaświadczyć mogła prośba publiczności o bis, na który wykonany został 

przepiękny utwór Ennio Morricone skomponowany do filmu pt. „Misja”.

Koncert poprowadził Adam Wylegalski. 

Koncert „Muzyka przez wieki” zorganizowany został w ramach cyklu „Muzyczna Jesień w Puszczy Zielonce”. Tradycyjnie już 

organizatorem wydarzeń muzycznych odbywających się w kościołach drewnianych był Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 

we współpracy z gminami członkowskimi, w tym Gminą Skoki.

Galeria zdjęć autorstwa Waldemara Wylegalskiego znajdziesz na stronie www.gmina-skoki.pl 

Karolina Stefaniak 

Kultura
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Dzwonowo znów ożyło

W niedzielę 12 września już po raz 6. 

odbyły się Spotkania Dzwonowskie na 

terenie przyległym do Zaginionego Miasta  

w Dzwonowie.  

Każdy kto wziął udział w tym wydarzeniu 

mógł cofnąć się w czasie i poczuć jak 

w średniowieczu. Organizatorzy zadbali 

o ucztę dla ciała i dla ducha. Dużą 

uwagę przyciągały zabytki znalezione 

podczas badań Zaginionego Miasta 

oraz rekonstrukcja twarzy dawnego 

mieszkańca stworzona przez antropolożki 

z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zaprezentowano m.in. zbiór monet, noże, 

grzebienie, zapinki od pasków, a o wszystkim 

opowiadał znany tropiciel historii – 

archeolog Marcin Krzepkowski (który był 

głównym organizatorem wydarzenia).

Stoisko Pracowni Alchemika 

zaprezentowało średniowieczne metody 

destylacji, dla pełnoletnich możliwa była 

również degustacja alkoholi wytwarzanych 

dawnymi sposobami.

Wsłuchując się w opowieści Res Novae 

można było odbyć podróż drogą morską 

do Indii, odkryć Amerykę, dowiedzieć się, 

dlaczego pieprz i papryka mają tak zbliżone 

nazwy lub czym były i skąd wzięły się na 

polskich ziemiach złote jabłka (pomo d`oro) 

znane nam współcześnie jako… pomidory!

Trwogę budził przechadzający się lekarz 

morowy. Na całe szczęście nie miał nic do 

zrobienia.

Możliwe, że to również była zasługa Res 

Novae i ich średniowiecznej apteczki pełnej 

ziół.

Na przybyłych czekała też przekąska 

w postaci podpłomyków doprawianych 

miodem lub dżemem oraz tradycyjna 

sznytka ze smalcem i ogórkiem.

Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy 

Skoki za udzielone wsparcie. Do zobaczenia 

za rok!

Karol Kłos

Historia



28 lipca 1914 roku minęło 107 lat od rozpoczęcia największego od czasu wojen napoleońskich i trwającego do 11 listopada 1918 

roku konfliktu zbrojnego w Europie. W wojnie tej, przez współczesnych określanej mianem Wielkiej Wojny, a po 1 września 1939 roku, 

znanej jako I Wojna Światowa, walczyły ze sobą państwa Entanty – Trójporozumienia, tj. Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Serbii, Japonii 

i Włoch, a od 1917 roku także Stanów Zjednoczonych, z Państwami Centralnymi tworzącymi Trójprzymierze, tj.  Austro - Węgrami 

i Niemcami wspieranymi przez Imperium Osmańskie i Bułgarię. Walki zbrojne toczyły się w Europie - głównie na terenie Francji i Belgii 

oraz na ziemiach polskich, a także w Afryce i w Azji i pochłonęły ponad 14 milionów ofiar. 

W czasie wybuchu wojny, Polska od postanowień Kongresu Wiedeńskiego, była pod zaborami dawniejszych sojuszników, a obecnie 

walczących ze sobą: Rosji oraz Prus i Austro – Węgier. W rezultacie Polacy znaleźli się w armiach dwóch przeciwnych obozów i zmuszeni 

zostali do walki bratobójczej.

Skoczanie, tak jak wszyscy mieszkańcy Wielkopolski i Śląska, zostali powołani do armii pruskiej i podobnie jak mieszkańcy Małopolski, 

którzy zasilili armię austriacką, walczyli z wojskami Trójporozumienia.

O udziale mieszkańców obecnego Miasta i Gminy Skoki w I Wojnie Światowej oraz o rannych i poległych na jej frontach pisała ówczesna 

prasa, z której współcześnie cytaty przybliża nam Jerzy Paluch w opracowaniu książkowym pt. „POWIAT WĄGROWIECKI W PRASIE 

POLSKIEJ I URZĘDOWEJ LAT 1802 - 1918”.

 

 W II tomie wspomnianego opracowania w części poświęconej Miastu i Gminie Skoki, a dot. roku 1914, na stronie 204 czytamy:

 

„W pierwszym roku I wojny światowej zostali ranni: Stanisław Górny z Lechlina (34. pułk piechoty), Walenty Nowakowski z Kakulina (49. 

pułk piechoty), Wincenty Kawczyński ze Skoków (5. rezerwowy batalion strzelców), Władysław Średzki z Kakulina (2. rezerwowy punkt 

piechoty), Jan Wiertel z Grzybowa (34. pułk fizylierski), Walenty Widziński ze Stawian (49. pułk piechoty), Walenty Mańka ze Stawian (6. 

pułk piechoty) i Franciszek Tomczak ze Szczodrochowa (53. pułk piechoty).

Zginęli: Wacław Kabaciński z Wysokiej (6. pułk grenadierów), Stanisław 

Krzyżaniak z Bliżyc (4. pułk strzelców), Wacław Szymanowski ze Skoków (46. pułk piechoty), Jan Wielichowski z Łosińca (49. pułk 

piechoty), Wojciech Kurczewski z Roszkowa (49. pułk piechoty), Antoni Zawodny ze Skoków (49. pułk piechoty), Jan Urbanowicz 

z Lechlina (54. pułk piechoty), Kazimierz Makowski z Pomarzanek (49. pułk piechoty), Jan Łuczak z Glinna (6. pułk grenadierów), Adam 

Miłoszewski z Antoniewa (6. pułk grenadierów) i Bogusław Majewski z Pawłowa (6. pułk grenadierów).

(W): Dziennik Poznański, Kurier Poznański, Gazeta Toruńska: listy strat armii pruskiej od października do grudnia.”

Natomiast na stronie 205, dot. roku 1915 czytamy:

 „W dniu 10 lutego zmarł w lazarecie wojskowym w Toruniu, Antoni Baranowski ze Skoków.
 (W) Dziennik Poznański, nr 35 z 13 lutego”. 

Przytaczając w/w dane, zachęcam czytelników do sięgnięcia po w/w książkę, która przyswajając nam cytaty ówczesnej prasy, przybliża 

nam codzienne wydarzenia tamtych lat i ukazuje problemy, z którymi zmagać się musieli dawni mieszkańcy naszej Gminy.  

       

Edmund Lubawy       
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WSPOMNIENIE

 Skoczanie walczyli i ginęli w I Wojnie Światowej
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Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych 
i elektrośmieci 2021 r.
Od 6 do 16 września na terenie Gminy Skoki odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego.

Dla mieszkańców to była dobra okazja, aby pozbyć się niepotrzebnych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD. Odpady wielkogabarytowe 

pochodzące z gospodarstw domowych z terenu Gminy Skoki były odbierane z poszczególnych miejscowości wg ustalonego harmonogramu 

tylko z Kartą PSZOK.

W akcji wzięło udział 27 sołectw:

Łącznie zebrano 19,98 ton 

odpadów wielkogabarytowych i 5,76 

ton zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego.

Koszt odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z akcji 

wynosił 53 011,44 zł.

UWAGA!!!

Przypominamy, że jeżeli ktoś nie 

zdążył oddać odpadów podczas 

zbiórki, a chciałby uczynić to teraz, 

oczywiście ma taką możliwość, 

wystarczy je przywieź do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) mieszczącego 

się przy ul. Rogozińskiej 10A 

w Skokach, który jest czynny we 

środę 800-1300, piątek 1200-1700 

i sobotę 800-1300.

Odpady oddasz TYLKO z KARTĄ PSZOK

Agata Ruta 

TWOJE KONTO PSZOK – Śledź swoje limity na PSZOK-u
Przypominamy od 1 września 2021 br. brak KARTY PSZOK uniemożliwi oddanie odpadów komunalnych w PSZOK-u.

Aby otrzymać kartę PSZOK, właściciel nieruchomości (podmiot składający deklarację) musi złożyć wniosek do Urzędu Miasta i Gminy 

w Skokach. Wniosek w formie elektronicznej znajdziesz na stronie www.gmina-skoki.pl, pod baneren „Gospodarka Odpadami”. Możesz 

także złożyć go osobiście w Urzędzie, tu dostaniesz odpowiedni wniosek. 

Teraz możecie Państwo śledzić swoje limity w PSZOK-u! 

Wystarczy wejść na stronę Gminy Skoki i kliknąć baner na 

stronie głównej TWOJE KONTO PSZOK i w wymaganym polu 

wpisać kod kreskowy swojej karty.

 

Dostęp do konta możliwy jest również poprzez aplikację 

ECOHarmonogram. (EcoHarmonogram -> więcej -> Użytkownik 

PSZOK). 

Dzięki połączeniu aplikacji z kartą PSZOK, podejrzysz swój 

aktualny stan limitów oraz dostaniesz potwierdzenie wizyty na 

PSZOK-u.

To nie koniec nowości!!!

Swoją kartę PSZOK możesz mieć także w telefonie. Dzięki aplikacji EcoHarmonogram, kartę PSZOK możemy mieć w wersji 

elektronicznej.

Agata Ruta

Solectwo Ilość osób

Bliżyce 7

Brzeźno 9

Budziszewice 1

Chociszewo 4

Glinno 8

Grzybowo 4

Jabłkowo/Pomarzanki 20

Jagniewice 10

Kakulin 10

Kuszewo 8

Lechlin 8

Lechlinek 7

Łosiniec 19

Solectwo Ilość osób

Niedźwiedziny 4

Pawłowo Skockie 16

Potrzanowo 8

Raczkowo 3

Rakojady 1

Rejowiec 12

Roszkowo 10

Roszkówko 4

Rościnno 8

Sława Wielkopolska 3

Sławica 8

Stawiany 6

Szczodrochowo 1

Czysta Gmina



WRZUCAMY:

butelki i słoiki  
po napojach i żywności 
szklane opakowania  
po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:

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

SZKŁO

1200 kg surowców
Każde 1000 kg zebranej stłuczki szklanej 

pozwala zaoszczędzić aż 1200 kg surowców, 
z których produkuje się szkło.

220 kg CO2

Każda zebrana tona  
stłuczki to około 220 kg 

dwutlenku węgla 
w atmosferze mniej!

ODZYSKANIE 1 TONY SZKŁA OSZCZĘDZA:

PRODUKTY ODZYSKIWANE ZE SZKŁA
szkło opakowaniowe (butelki i słoiki), włókna szklane, maty i płyty izolacyjne, 

masy ceramiczne, grysy ozdobne oraz tynkowe

Szkło okienne
(czyli płaskie) nie może być 

przetwarzane wraz ze szkłem  
opakowaniowym ze względu na inny skład 
chemiczny i odmienne parametry topienia. 
Materiał ten trafia do hut szkła okiennego, 
gdzie przetwarzany jest m.in. na mikrokulki 

szklane, stosowane do produkcji  
odblasków, zapewniających 

widoczność w nocy.

1000 kg 1200 kg




