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Święta Bożego Narodzenia
to dla wielu z Nas czas zadumy i refleksji.

Spędźmy je w gronie najbliższych,  
ciesząc się ciepłą, rodzinną atmosferą.

Życzymy, aby ten wyjątkowy czas  
upłynął w zdrowiu i szczęściu,

a nadchodzący Nowy Rok  
sprzyjał samorealizacji

i spełnianiu wszelkich marzeń.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Skoki

Zbigniew Kujawa

Burmistrz
Miasta i Gminy Skoki

Tadeusz Kłos

Skoki, Boże Narodzenie 2021
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Sesje Rady Miejskiej Gminy Skoki

4 listopada 2021 r. odbyła się 34. sesja Rady Miejskiej Gminy 

Skoki. Radni podjęli jednogłośnie (15 głosów za) 14 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.

• zmiany uchwały nr XXVIII/246/2021 Rady Miejskiej Gminy 

Skoki z 18.05.2021 r.  w sprawie zaciągnięcia kredytu.

• określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.

• obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku 

rolnego na rok 2022.

• opłaty targowej.

• określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych.

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego część miejscowości Roszkówko.

• przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Skoki 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2022.

• określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół, prowadzonych przez 

Gminę Skoki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej 

działkę ewidencyjną nr 110/2, położoną w Rejowcu.

• wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Skoki 

nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Polnej, 

oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1110/1.

• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych 

w Skokach przy ulicy Polnej.

• wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej 

w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (Piła Młyn).

Wprowadzając zmiany w uchwale budżetowej na rok 2021 

zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 155 231,10 zł, 

do 64 839 157,93 zł. Zmniejszono także dochody budżetu Gminy 

o kwotę 425 047,22 zł do 59 460 727,54 zł.

Zmianą uchwały budżetowej przeniesiono realizację zadań 

na 2022 rok:

• budowę kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – Osiedle,

• modernizację źródła ogrzewania, Skoki ul. Zamkowa 9,

• zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,

• budowę piłkochwytów/ogrodzeń boisk na terenie Gminy,

• budowę „Otwartej Strefy Aktywności” przy ul. Szkolnej 

w Potrzanowie.

W związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację 

inwestycji ze środków Programu Inwestycji Strategicznych 

„Polski Ład”, przeniesiono również do realizacji w 2022 roku:

• budowę wodociągu w Sławicy,

Informacje z działalności Rady Miejskiej Gminy Skoki

• przebudowę drogi gminnej w Brzeźnie,

• przebudowę drogi gminnej Jabłkowo – Pomarzanki.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

• modernizacja przyłącza energetycznego w budynku 

komunalnym na ul. Zamkowej 9 w Skokach - szacowany koszt 

10 000,00 zł,

• podłączenie budynku komunalnego Roszkowo 10 do sieci 

kanalizacyjnej – szacowany koszt 10 000,00 zł.

18 maja 2021 r. Rada Miejska Gminy Skoki podjęła 

Uchwałę Nr XXVIII/246/2021 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie 

planowanego deficytu. Jednak z uwagi na istotne zmiany 

w budżecie gminy, polegające na przeniesieniu części 

planowanych wydatków majątkowych do realizacji w 2022 roku 

nie ma potrzeby zaciągania kredytu w pierwotnie planowanej 

wysokości. W związku z tym na sesji uchwałą rady zmniejszono 

wysokość kredytu z 4 000 000,00 zł, do kwoty 3 200 000,00 zł.

Mając na uwadze zachowanie ładu przestrzennego 

Radni podjęli uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego część 

miejscowości Roszkówko. Plan obejmuje część miejscowości 

i stanowi obszar 198 ha. Głównym założeniem planu jest 

ograniczenie rozprzestrzeniania się zabudowy mieszkaniowej 

w sąsiedztwie fermy, tak aby zapobiec powstawaniu konfliktów 

przestrzennych.

Przyjęto również Program współpracy Miasta i Gminy 

Skoki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na rok 2022. 

Program ten określa zasady, zakres i formy współpracy 

Miasta i Gminy Skoki z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizację 

zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań 

publicznych oraz stanowi podstawę dla władz gminy do 

dysponowania środkami publicznymi. Na realizację zadań 

publicznych objętych niniejszym programem planuje się 

przeznaczyć środki finansowe w wysokości 380 000,00 zł. 

Jednakże ostateczną wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację tych zadań określi uchwała 

budżetowa na rok 2022.

Z uwagi na zmianę terminów rozpoznania wniosków złożonych 

przez nauczycieli w sprawie przyznania świadczenia w ramach 

pomocy zdrowotnej, podjęto uchwałę w sprawie określenia 

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej nauczycielom szkół, prowadzonych przez Gminę 

Skoki oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

15 czerwca 2021 r. Rada Miejska Gminy Skoki podjęła uchwałę 

nr XXIX/260/2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Skokach przy 
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ulicy Polnej, w skład których wchodziła działka 1110/1. W wyniku braku porozumienia właścicieli zamienianych nieruchomości uchwała 

nie została wykonana.

Jednakże z uwagi na fakt, że działka 1110/1 została wydzielona w celu uregulowania trasy pasa drogi gminnej faktyczne już 

użytkowanej, Rada wyraziła zgodę na nabycie działki przez Gminę Skoki nieruchomości położonej w Skokach przy ul. Polnej, 

oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 1110/1. Natomiast działka nr 1106/4, która miała być zbyta w drodze zamiany, zostanie 

wystawiona na sprzedaż zgodnie z podjętą uchwałą Rady w tej sprawie. 

Radni wyrazili również zgodę na sprzedaż:

• działki ewidencyjnej o numerze 110/2 o powierzchni 0,5600 ha, położonej w Rejowcu,

• nieruchomości położonej w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (Piła Młyn) o powierzchni 0,4283 ha. W trakcie inwestycji przebudowy 

ulicy Antoniewskiej stwierdzono, że część działki numer 1331/2 zajęta jest na ścieżkę rowerowo-pieszą. Zaszła zatem konieczność 

uregulowania stanu faktycznego poprzez podział geodezyjny w/w działki.

Radni przyjęli również informację o:

• wyznaczeniu jednostek organizacyjnych Gminy Skoki zobowiązanych do wykonywania pracy przez skazanych w ramach ograniczenia 

wolności i pracy społecznie użytecznej,

• analizie oświadczeń majątkowych Burmistrza, Radnych, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników samorządowych 

złożonych według stanu na dzień 31.12.2020 r.

• stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skoki w roku szkolnym 2020/2021.

Z uwagi na spadek dochodów gminy, rosnące płace minimalne, niedoszacowanie subwencji oświatowej, wzrost opłaty za energię, 

ceny usług oraz kosztów inwestycji, Radni podjęli decyzję o podniesieniu stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków 

transportowych.

W kwestii podatku rolnego na rok 2022 r. Rada podjęła uchwałę o obniżeniu ceny 1 kwintala żyta z kwoty 61,48 zł do kwoty 60,00 zł za 

1 dt. Jest to cena o 2,93 zł wyższa niż w roku 2021. Podejmując uchwałę w sprawie opłaty targowej Rada wyznaczyła inkasenta Pana 

Antoniego Kasicę, natomiast dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż na targowisku pozostały bez zmian.

Szczegółowe zestawienie stawek podatkowych obowiązujących w 2022 w tabelach poniżej: 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka 

I GRUNTY od 1m2 powierzchni (wyjątek – pkt I.2. od 1 ha)   

1. 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

0,99 zł 

2. 
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych 

5,17 zł 

3. 
zabudowane zajęte pod budynki rekreacji indywidualnej (letniskowe) i niezabudowane przeznaczone pod 
zabudowę letniskową 

0,54 zł 

4. 
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 

0,40 zł 

II. BUDYNKI lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej   

1. mieszkalne 0,80 zł 

2.a) 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń zajętych na cele socjalne dla 
pracowników, magazynowe i garaże 

22,00 zł 

2.b) wyłączone w pkt. 2.a) – zajęte na cele socjalne dla pracowników, magazynowe i garaże 21,00 zł 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł 

4. 
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń 

5,25 zł 

5. pozostałe, w tym:   

a) 
rekreacji indywidualnej, letniskowe, garaże i budynki gospodarcze usytuowane na terenach rekreacyjno – 
wypoczynkowych (z wyłączeniem zamieszkałych na stałe) 

8,68 zł 

b) 
rekreacji indywidualnej, letniskowe wykorzystywane dla zaspokojenia podstawowych potrzeb 
mieszkaniowych na pobyt stały 

0,80 zł 

c) altany i inne obiekty budowlane położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych 8,68 zł 

d) garaże pozostałe, gospodarcze i inwentarskie 5,80 zł 

e) inne, nie wymienione powyżej 8,68 zł 

III. BUDOWLE – wartość w zł (związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 
2 % 
ich wartości 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

 Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka 

1. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY   

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 675 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 836 zł 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 954 zł 

  SAMOCHÓD CIĘŻAROWY o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton   

1.1 dwie osie   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 13 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 069 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 13 ton (zawieszenie inne) 1 214 zł 

c) nie mniej niż 13 ton do mniej niż 14 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 142 zł 

d) nie mniej niż 13 ton do mniej niż 14 ton (zawieszenie inne) 1 333 zł 

e) nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 218 zł 

f) nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton (zawieszenie inne) 1 464 zł 

g) nie mniej niż 15 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 318 zł 

h) nie mniej niż 15 ton (zawieszenie inne) 1 653 zł 

1.2. trzy osie   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 17 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 128 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 17 ton (zawieszenie inne) 1 347 zł 

c) nie mniej niż 17 ton do mniej niż 19 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 214 zł 

d) nie mniej niż 17 ton do mniej niż 19 ton (zawieszenie inne) 1 466 zł 

e) nie mniej niż 19 ton do mniej niż 21 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 287 zł 

f) nie mniej niż 19 ton do mniej niż 21 ton (zawieszenie inne) 1 581 zł 

g) nie mniej niż 21 ton do mniej niż 23 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 362 zł 

h) nie mniej niż 21 ton do mniej niż 23 ton (zawieszenie inne) 1 671 zł 

i) nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 714 zł 
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 Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka 

I GRUNTY od 1m2 powierzchni (wyjątek – pkt I.2. od 1 ha)   

1. 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków 

0,99 zł 

2. 
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych 

5,17 zł 

3. 
zabudowane zajęte pod budynki rekreacji indywidualnej (letniskowe) i niezabudowane przeznaczone pod 
zabudowę letniskową 

0,54 zł 

4. 
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego 

0,40 zł 

II. BUDYNKI lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej   

1. mieszkalne 0,80 zł 

2.a) 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń zajętych na cele socjalne dla 
pracowników, magazynowe i garaże 

22,00 zł 

2.b) wyłączone w pkt. 2.a) – zajęte na cele socjalne dla pracowników, magazynowe i garaże 21,00 zł 

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł 

4. 
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń 

5,25 zł 

5. pozostałe, w tym:   

a) 
rekreacji indywidualnej, letniskowe, garaże i budynki gospodarcze usytuowane na terenach rekreacyjno – 
wypoczynkowych (z wyłączeniem zamieszkałych na stałe) 

8,68 zł 

b) 
rekreacji indywidualnej, letniskowe wykorzystywane dla zaspokojenia podstawowych potrzeb 
mieszkaniowych na pobyt stały 

0,80 zł 

c) altany i inne obiekty budowlane położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych 8,68 zł 

d) garaże pozostałe, gospodarcze i inwentarskie 5,80 zł 

e) inne, nie wymienione powyżej 8,68 zł 

III. BUDOWLE – wartość w zł (związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 
2 % 
ich wartości 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

 Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka 

1. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY   

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 675 zł 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 836 zł 

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 954 zł 

  SAMOCHÓD CIĘŻAROWY o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton   

1.1 dwie osie   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 13 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 069 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 13 ton (zawieszenie inne) 1 214 zł 

c) nie mniej niż 13 ton do mniej niż 14 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 142 zł 

d) nie mniej niż 13 ton do mniej niż 14 ton (zawieszenie inne) 1 333 zł 

e) nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 218 zł 

f) nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton (zawieszenie inne) 1 464 zł 

g) nie mniej niż 15 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 318 zł 

h) nie mniej niż 15 ton (zawieszenie inne) 1 653 zł 

1.2. trzy osie   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 17 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 128 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 17 ton (zawieszenie inne) 1 347 zł 

c) nie mniej niż 17 ton do mniej niż 19 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 214 zł 

d) nie mniej niż 17 ton do mniej niż 19 ton (zawieszenie inne) 1 466 zł 

e) nie mniej niż 19 ton do mniej niż 21 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 287 zł 

f) nie mniej niż 19 ton do mniej niż 21 ton (zawieszenie inne) 1 581 zł 

g) nie mniej niż 21 ton do mniej niż 23 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 362 zł 

h) nie mniej niż 21 ton do mniej niż 23 ton (zawieszenie inne) 1 671 zł 

i) nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 714 zł 

j) nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) 2 005 zł 

k) nie mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 874 zł 

l) nie mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) 2 476 zł 

1.3. cztery osie i więcej   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 362 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) 1 653 zł 

c) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 27 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 876 zł 

d) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 27 ton (zawieszenie inne) 2 448 zł 

e) nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 2 460 zł 

f) nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton (zawieszenie inne) 2 871 zł 

g) nie mniej niż 29 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 2 886 zł 

h) nie mniej niż 29 ton (zawieszenie inne) 3 164 zł 

2. 
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY PRZYSTOSOWANY DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z PRZYCZEPA LUB 
NACZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW 

  

a) od 3,5 tony do poniżej ton 12 1 581 zł 

  
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY przystosowany do używania łącznie z przyczepa lub naczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

  

2.1. dwie osie   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 643 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie inne) 1 859 zł 

c) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 714 zł 

d) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) 2 064 zł 

e) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 786 zł 

f) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton (zawieszenie inne) 2 269 zł 

g) nie mniej niż 31 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 859 zł 

h) nie mniej niż 31 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 2 452 zł 

i) nie mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 993 zł 

j) nie mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 2 567 zł 

2.2. trzy osie i więcej   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 712 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 2 255 zł 

c) nie mniej niż 38 ton do mniej niż 40 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 934 zł 

d) nie mniej niż 38 ton do mniej niż 40 ton (zawieszenie inne) 2 373 zł 

e) nie mniej niż 40 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 2 255 zł 

f) nie mniej niż 40 ton (zawieszenie inne) 3 208 zł 

3. 
PRZYCZEPA LUB NACZEPA, KTÓRA ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ 
MASĘ CAŁKOWITĄ 

  

a) od 7 ton do poniżej ton 12 483 zł 

  
PRZYCZEPA LUB NACZEPA, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton 

  

3.1. jedna oś   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 527 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie inne) 759 zł 

c) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 588 zł 

d) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) 851 zł 

e) nie mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 644 zł 

f) nie mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) 952 zł 

3.2. dwie osie   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 629 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton (zawieszenie inne) 1 017 zł 

c) nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 820 zł 

d) nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton (zawieszenie inne) 1 142 zł 

e) nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 071 zł 

f) nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 1 653 zł 

g) nie mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 480 zł 

h) nie mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 2 177 zł 

Urząd
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j) nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) 2 005 zł 

k) nie mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 874 zł 

l) nie mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) 2 476 zł 

1.3. cztery osie i więcej   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 362 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) 1 653 zł 

c) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 27 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 876 zł 

d) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 27 ton (zawieszenie inne) 2 448 zł 

e) nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 2 460 zł 

f) nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton (zawieszenie inne) 2 871 zł 

g) nie mniej niż 29 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 2 886 zł 

h) nie mniej niż 29 ton (zawieszenie inne) 3 164 zł 

2. 
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY PRZYSTOSOWANY DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z PRZYCZEPA LUB 
NACZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW 

  

a) od 3,5 tony do poniżej ton 12 1 581 zł 

  
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY przystosowany do używania łącznie z przyczepa lub naczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

  

2.1. dwie osie   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 643 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie inne) 1 859 zł 

c) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 714 zł 

d) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) 2 064 zł 

e) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 786 zł 

f) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton (zawieszenie inne) 2 269 zł 

g) nie mniej niż 31 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 859 zł 

h) nie mniej niż 31 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 2 452 zł 

i) nie mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 993 zł 

j) nie mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 2 567 zł 

2.2. trzy osie i więcej   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 712 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 2 255 zł 

c) nie mniej niż 38 ton do mniej niż 40 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 934 zł 

d) nie mniej niż 38 ton do mniej niż 40 ton (zawieszenie inne) 2 373 zł 

e) nie mniej niż 40 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 2 255 zł 

f) nie mniej niż 40 ton (zawieszenie inne) 3 208 zł 

3. 
PRZYCZEPA LUB NACZEPA, KTÓRA ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ 
MASĘ CAŁKOWITĄ 

  

a) od 7 ton do poniżej ton 12 483 zł 

  
PRZYCZEPA LUB NACZEPA, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton 

  

3.1. jedna oś   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 527 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton (zawieszenie inne) 759 zł 

c) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 588 zł 

d) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) 851 zł 

e) nie mniej niż 25 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 644 zł 

f) nie mniej niż 25 ton (zawieszenie inne) 952 zł 

3.2. dwie osie   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 629 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton (zawieszenie inne) 1 017 zł 

c) nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 820 zł 

d) nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton (zawieszenie inne) 1 142 zł 

e) nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 071 zł 

f) nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 1 653 zł 

g) nie mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 480 zł 

h) nie mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 2 177 zł 

3.3. trzy osie i więcej   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 017 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 1 523 zł 

c) nie mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 371 zł 

d) nie mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 2 001 zł 

4. AUTOBUS O ILOŚCI MIEJSC DO SIEDZENIA POZA MIEJSCEM KIEROWCY   

a) mniejszej niż 22 miejsca 881 zł 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1 949 zł 

PODATEK ROLNY 

 Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka 

1. GOSPODARSTWO ROLNE – za 1 ha przeliczeniowy 150,00 zł 

2. DZIAŁKA ROLNA – za 1 ha fizyczny 300,00 zł 

PODATEK LEŚNY 

 Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka 

1. GRUNTY LEŚNE – za 1 ha fizyczny lasu 46,6972 zł 

OPŁATA TARGOWA 

 Dzienna stawka opłaty targowej Stawka 

1. PRZY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ROLNYCH 18,00 zł 

2. PRZY SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW POZOSTAŁYCH 30,00 zł 

 
 



Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego 

z warstwą elektroniczną (e-dowodu), wydawanego od 4 marca 

2019 r., pozostają te same – można go używać do elektronicznej 

komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.

Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go 

wymieniać.

Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków 

palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) 

WYMAGA WIZYTY W URZĘDZIE (tak jak w przypadku 

paszportu).

Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód 

dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.

Okres ważności nowych dowodów osobistych:

• 10 lat – dla osób od 12. r. życia;

• 5 lat – dla osób do 12. r. życia;

• 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można 

pobrać odcisków palców.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej 

dowodu osobistego.

Odciski palców nie są pobierane od:

• dzieci poniżej 12. r. życia;

• osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie 

niemożliwe.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów 

Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego.

NOWY Dowód Osobisty  
z podpisem i odciskiem palca

Nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 8 listopada 2021 r.

Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców oraz 

podpis posiadacza dowodu osobistego.

Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje 

dowodu osobistego: potwierdza Twoją tożsamość 

i obywatelstwo, uprawnia do przekraczania granic 

niektórych państw.

25 listopada na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Tadeusza Kłosa, w trybie nadzwyczajnym zwołano 35. sesję Rady 

Miejskiej Gminy Skoki.

Burmistrz złożył wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym z uwagi na konieczność wprowadzenia do budżetu Miasta i Gminy 

Skoki środków finansowych przyznanych w ramach rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

We wniosku o zwołanie sesji Burmistrz zaproponował projekty dwóch 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. 

 Podczas sesji radni do porządku obrad wprowadzili projekty uchwał w sprawie:

• wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

• ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki.

• ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Wszystkie wymienione projekty uchwał zostały podjęte przez Radę Miejską Gminy Skoki.

Katarzyna Przybysz 
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3.3. trzy osie i więcej   

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 017 zł 

b) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 1 523 zł 

c) nie mniej niż 38 ton (zawieszenie pneumatyczne lub równoważne z pneumatycznym) 1 371 zł 

d) nie mniej niż 38 ton (zawieszenie inne) 2 001 zł 

4. AUTOBUS O ILOŚCI MIEJSC DO SIEDZENIA POZA MIEJSCEM KIEROWCY   

a) mniejszej niż 22 miejsca 881 zł 

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1 949 zł 

PODATEK ROLNY 

 Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka 

1. GOSPODARSTWO ROLNE – za 1 ha przeliczeniowy 150,00 zł 

2. DZIAŁKA ROLNA – za 1 ha fizyczny 300,00 zł 

PODATEK LEŚNY 

 Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka 

1. GRUNTY LEŚNE – za 1 ha fizyczny lasu 46,6972 zł 

OPŁATA TARGOWA 

 Dzienna stawka opłaty targowej Stawka 

1. PRZY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ROLNYCH 18,00 zł 

2. PRZY SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW POZOSTAŁYCH 30,00 zł 

 
 

Urząd
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Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru:

• w momencie odebrania dowodu przez obywatela

lub

• gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty 

wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej 

w dowodzie).

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu 

osobistego każdej osoby, która ukończyła 12. r. życia. Podpisu 

nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

Dodatkowe informacje, w tym jak korzystać z e-dowodu, 

znajdziesz na stronie: https://www.gov.pl/web/e-dowod

Monika Wiertel 

Mieszkańcy Skoków mają 
nowego dzielnicowego

Sierż. sztab. Krzysztof Kędziora 

od 1 grudnia jest nowym 

policjantem dzielnicowym dla 

mieszkańców miasta Skoki 

i Antoniewa. Zastąpił on asp. 

sztab. Sławomira Słomę, który 

będzie wypełniał obowiązki 

dzielnicowego w rejonie numer 2.

 

Przypominamy kim jest dzielnicowy i jakie ma zadania.

Dzielnicowi to policjanci, do których można zwrócić się o 

pomoc w granicach kompetencji działania Policji lub przekazać 

informacje dotyczące bezpieczeństwa. Ci policjanci utrzymują 

bezpośredni kontakt z lokalną społecznością, zarówno 

z poszczególnymi osobami, jak również z instytucjami. Zadaniem 

dzielnicowego jest rozpoznawanie potrzeb lokalnej społeczności 

w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Policjant dzielnicowy oprócz rozpoznania zdarzeń i zjawisk 

wpływających na stan bezpieczeństwa w jego rejonie realizuje 

zadania z zakresu profilaktyki społecznej, przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Niekiedy pomaga przy rozwiązywaniu 

konfliktów sąsiedzkich, przeprowadza wywiady i ustalenia na 

rzecz innych uprawnionych podmiotów.

Do zadań dzielnicowego należy również kontrola 

przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa i przepisów 

lokalnych, a także realizacja zadań z zakresu ścigania sprawców 

przestępstw i wykroczeń.

Każdy dzielnicowy posiada numer telefonu kontaktowego, 

który jest przypisany bezpośrednio do jego rejonu służbowego. 

Do rejonów przypisane zostały również adresy e-mail.

Rejony w gminie Skoki podległe pod Komisariat Policji 

w Skokach i dane kontaktowe do ich dzielnicowych:

Rejon nr I - sierż. sztab. Krzysztof Kędziora, tel. 786 936 555

e-mail: dzielnicowy.skoki1@po.policja.gov.pl

Skoki, Antoniewo

Rejon nr II - asp. sztab. Sławomir Słoma, tel. 786 936 556

e-mail: dzielnicowy.skoki2@po.policja.gov.pl

Antoniewo Górne, Bliżyce, Chociszewo, Chociszewko, Glinno, 

Grzybowice, Grzybowo, Jabłkowo, Jagniewice, Kakulin, Kuszewo, 

Lechlin, Lechlin Huby, Lechlinek, Wysoka, Łosiniec, Nadmłyn, 

Niedarzyn, Pomarzanki, Raczkowo, Rakojady, Roszkowo. 

Rościnno,

Rejon nr III - asp. sztab. Paweł Dudziński tel. 786 936 554

e-mail: dzielnicowy.skoki3@po.policja.gov.pl 

Brzeźno, Budziszewice, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, 

Ignacewo, Miączynek, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie, 

Potrzanowo, Rejowiec, Sława Wielkopolska, Stawiany, 

Szczodrochowo, Sławica.

Na podstawie materiałów KPP w Wągrowcu

Karolina Stefaniak 

Dom w Skokach na sprzedaż
Gmina Skoki wystawia na sprzedaż dom mieszkalny 

położony w Skokach przy ulicy Polnej 27, na działce 1106/4 

o powierzchni 506 m2.

Mieszkanie składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza 

o łącznej powierzchni użytkowej 60,30 m2. Budynek został 

wybudowany w technologii tradycyjnej, bez podpiwniczenia, 

parterowy z poddaszem nieużytkowym.

Budynek nadaje się do remontu w zakresie rozszerzonym. 

Posiada zniszczone pokrycia tynków i podłóg, widoczną wilgoć, 

zdewastowane urządzenia w łazience, instalację elektryczną 

aluminiową oraz brak kotła i grzejników. Dach pokryty eternitem.

Na działce znajduje się piwnica ziemna i ruiny budynku 

gospodarczego. Teren jest nieogrodzony. Do nieruchomości 

przylega działka 1105/2 o powierzchni 350 m2, która ze względu 

na kształt, niewielki areał i położenie będzie sprzedawana łącznie 

z działką, na której leży dom.

Cena wywoławcza działek 1106/4 i 1105/2 i domu 

mieszkalnego do remontu wynosi 100 000,00 zł brutto.

Przewidywany termin przetargu: luty/marzec 2022 r.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skokach, 

ul. Ciastowicza 11 w godzinach urzędowania: poniedziałek 9:00 

– 17:00 a od wtorku do piątku 7:30 – 15:30 oraz pod numerem 

telefonu 618 925 814.

Adrianna Urbaniak 
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Do kupienia działka 
budowlana w Rościnnie

 Gmina Skoki oferuje do sprzedaży działkę numer 87/3  

w Rościnnie o powierzchni 2 704 m2. Dla działki zostały 

ustalone warunki zabudowy na budowę budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego, wolnostojącego.

Działka to nieogrodzony nieużytek, płaski bez zadrzewień. 

Leży w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Naprzeciw działki 

znajduje się las. Dojazd do działki jest możliwy publiczną drogą 

gruntową powiatową.

W okolicy znajdują się liczne jeziora i lasy. W miejscowości 

Rościnno funkcjonuje sklep, świetlica wiejska, boisko do piłki 

nożnej, kościół. Szkoła Podstawowa oddalona jest o 2,5 km, 

a stacja kolejowa o 3 km.

Cena wywoławcza działki to 120 000,00 zł brutto.

Wysokość wadium wynosi 10 000,00 zł.

Termin przetargu ustalono na 12 stycznia 2022 r.

Bliższych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skokach, 

ul. Ciastowicza 11, w godzinach urzędowania: poniedziałek 9:00 

– 17:00 a od wtorku do piątku 7:30 – 15:30 oraz pod numerem 

telefonu 618 925 814.

Adrianna Urbaniak 

Przetwórstwo i marketing 
produktów rolnych  
- nabór na koniec 2021.

Do końca tego roku planowany jest nabór wniosków na małe 

przetwórstwo i Rolniczy Handel Detaliczny. Na wsparcie w tym 

działaniu można liczyć w wysokości 50% poniesionych kosztów. 

Program będzie obejmował wsparciem dwa obszary:

• tzw. „małe przetwórstwo” - można otrzymać 500 tys. zł

• na Rolniczy Handel Detaliczny można otrzymać 200 tys. zł

Dofinansowanie będzie wspierało przetwórstwo w sektorze:
• mleka,
• owoców i warzyw,
• zbóż,
• mięsa,

• ziemniaków.

Dofinasowanie będzie można przeznaczyć na:

Zakup nowych środków transportu tj.:

• środki transportowe produktów rolnych lub spożywczych 

na powierzchni do magazynowania tych produktów – wózki 

widłowe, paleciaki, podnośniki, wózki kontenerowe.

• Środki transportowe do sprzedaży wyprodukowanych 

produktów – przyczepy gastronomiczne i foodtruck’i.

• Środki transportowe, w których będą przewożone zwierzęta 

do uboju.

Zakupione środki transportowe muszą być nowe i spełniać 

normy środowiskowe a posiadanie własnego środka 

transportu pozwoli beneficjentom na prowadzenie działalności 

zapewniającej spełnienie przez nich standardów sanitarnych 

i weterynaryjnych.

Zakup maszyn lub urządzeń (wraz z instalacją) służących do:

• Magazynowania lub przygotowania produktów rolnych, 

półproduktów do przetwórstwa.

• Przetwarzania produktów rolnych oraz przygotowanie ich do 

sprzedaży.

• Aparatury potrzebnej do pomiarów parametrów produkcji 

oraz aparatury do sterowania procesami magazynowania.

• Oprogramowania do sterowania procesem produkcji lub 

zarządzania przedsiębiorstwem.

• Wyposażenia, które będzie niezbędne do prowadzenia 

w ramach małego przetwórstwa lub RHD.

Inwestycje budowlane:

• Budowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony 

z modernizacją budynków służących do prowadzenia 

działalności.

• Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do 

realizacji operacji.

• Warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie 

(rolnik, domownik, małżonkowie rolników) to podleganie 

ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Opracowała Beata Mączyńska

PZDR nr 5 z siedzibą w Gnieźnie - P.WĄG-5

Mieszkańcy sołectwa Bliżyce 
wybudowali sobie plac zabaw

W lipcu tego roku gmina Skoki otrzymała dotację w kwocie 

34 603,00 zł na realizację zadania „Plac zabaw w Bliżycach, 

gm. Skoki”. Pieniądze zostały przyznane ze środków Programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi” w ramach XI edycji konkursu 

„Pięknieje wielkopolska wieś”.

Projekt placu zabaw powstał we współpracy z mieszkańcami 

wsi Bliżyce, którzy aktywnie zaangażowali się w przygotowanie 

Strategii Rozwoju swojego sołectwa, a także zobligowali się do 

wykonania prac ziemnych przygotowujących teren przy świetlicy 

wiejskiej pod montaż urządzeń zabawowych.

8 listopada 2021 r. zakończono budowę placu zabaw.  

W ostatecznym rachunku koszty zadania wyniosły 51 756,20 zł, 

w tym dofinansowanie: 34 603,00 zł, wkład własny Gminy: 

Urząd
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17 153,20 zł, wartość pracy mieszkańców wsi Bliżyce i Wysoka: 

 9 530,00 zł.

Zgodnie z założeniami projektu teren pod plac zabaw 

został odpowiednio przygotowany przez mieszkańców 

sołectwa Bliżyce, którzy wykonali wszystkie prace ziemne. 

Usunięto wierzchnie warstwy gruntu, rozplantowano piasek 

oraz zamontowano drewnianą palisadę wokół placu zabaw. 

Wykorzystano przy pracy własne ciągniki i ładowacz ciągnikowy. 

Łącznie w budowę zaangażowanych było 15 mieszkańców. 

 Zadanie zostało zrealizowane w całości, zgodnie z projektem 

oraz z wnioskiem o dofinansowanie. Powstały plac zabaw jest 

obiektem ogólnodostępnym i służy lokalnej społeczności jako 

miejsce rekreacyjne.

Marianna Gregorczuk 

Otwórz się na pomoc: 
Uzależnienie od alkoholu

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem alkohol jest 

środkiem dostępnym dla osób, które ukończyły 18. rok życia, 

jednakże statystyki wskazują, że coraz młodsi sięgają po napoje 

alkoholowe.

Obniżył się wiek inicjacji alkoholowej, zagościł on na dobre 

w naszym społecznym życiu. Rodzi się jednak pytanie: czy 

wszyscy jego użytkownicy zdają sobie sprawę z zagrożeń jakie 

ze sobą niesie? Większość ludzi korzystających z alkoholu 

robi to w sposób rozsądny i powściągliwy, jednak pewna część 

nadużywa alkoholu, sięga po niego już w okresie rozwojowym, 

co w sposób nieuchronny powoduje dużą ilość szkód i zagrożeń. 

Picie szkodliwe jest jednym z najważniejszych czynników 

wpływających na zdrowie ludzi na całym świecie, powodującym 

co roku ok. 3 mln zgonów oraz wiele poważnych chorób.

W okresie pandemii troska o zdrowie fizyczne stała się dla 

wielu osób tematem numer jeden, natomiast problem zdrowia 

psychicznego zszedł na drugi plan. Zamknięcie, izolacja, nowe 

problemy i związane z nimi lęki sprawiają, że coraz więcej osób, 

w tym bardzo dużo dzieci i młodzieży boryka się z różnego 

rodzaju problemami emocjonalnymi. Nierzadko lekarstwem na 

te stany stają się substancje psychoaktywne, w tym alkohol, sieć 

oraz gry komputerowe.

Warto zastanowić się jakie jest moje podejście do spożywania 

alkoholu - czy relacje z nim nie zaprowadzą mnie w ślepą uliczkę, 

z której trudno się wydostać?

Gmina Skoki dołączyła do projektu „Otwórz się na pomoc: 

Uzależnienie od alkoholu”. Naszym mieszkańcom, którzy 

ukończyli 16-ty rok życia proponujemy zapoznać się 

z zamieszczonym w jego ramach materiałem przygotowanym 

przez Polska Press Grupa we współpracy z terapeutką 

i psychologiem – Mają Pisarek. 

Składają się na niego dwie części:

Idoc – to interaktywny film, skierowany głównie do starszej 

młodzieży, poświęcony uzależnieniu od alkoholu. 

Zadaniem widza jest pokierowanie w nim losem nastolatka 

wkraczającego pełnoletniość, mierzącego się z własnymi 

słabościami oraz rodzinnym problemem alkoholowym. 

Jeśli będziesz użytkownikiem projektu, w trakcie oglądania 

filmu, który skonstruowany jest jak gra komputerowa, dokonujesz 

szeregu wyborów, a podjęte przez ciebie decyzje wpłyną na 

dalszy ciąg zdarzeń. Możesz sprawdzić czy nie skierują one 

bohatera w kierunku nałogu i jakie powinny być, aby jego losy 

potoczyły się w dobrą stronę. To co się będzie działo zależy 

od twojego sposobu myślenia. Dowiedz się czy jest właściwe. 

Możesz je skorygować.

 „Posłuchaj historii” – druga część projektu skierowana jest do 

rodziców, to miejsce wymiany doświadczeń. Dorośli opowiadają 

o swoich przeżyciach, o tym jak wygląda z ich strony borykanie 

się z problemem alkoholowych nastolatków, co czują, kiedy 

widzą, że dziecko postępuje niewłaściwie i tracą nad nim 

kontrolę.

To materiał do refleksji nad sposobem podejścia do 

wychowania i rozwiązywania problemów rodzinnych 

i społecznych.

Koniecznie zajrzyj na stronę www.gmina-skoki.pl i kliknij baner  

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem, przemyśleń 

oraz korzystania z pomocy dostępnej w Punkcie Informacyjno 

– Konsultacyjnym w Skokach, u członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Koordynatora ds. Uzależnień.

Małgorzata Szpendowska – Wylegalska 
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60 lat razem Państwa Kubickich ze Skoków
 

17 listopada br. Burmistrz Tadeusz Kłos wraz z Kierownikiem Urzę-

du Stanu Cywilnego Joanną Wolicką-Przywarty odwiedzili państwo 

Mirosławę i Jana Kubickich, mieszkańców Skoków, którzy 8 paździer-

nika 2020 r. obchodzili 60. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

Państwu Kubickim złożono nieco spóźnione, ale najserdeczniejsze 

życzenia. Pani Mirosława otrzymała z rąk Burmistrza kwiaty, a pan Jan 

drobny upominek. Spotkanie przebiegło w miłej i ciepłej atmosferze.

Jubilatom serdecznie gratulujemy pięknego Jubileuszu i życzymy zdro-

wia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności na następne długie lata życia.

 

Joanna Wolicka – Przywarty 

Pamiętali o powstaniu 
 

   Jak co roku wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-

czego w Antoniewie uczcili kolejną rocznicę odzyskania niepodległości 

uroczystym apelem i tradycyjnym śpiewaniem hymnu o „godzinie 11:11”.

 

Została również złożona wiązanka biało-czerwonych kwiatów pod 

pamiątkową tablicą, upamiętniającą jeńców wojennych z okresu II wojny 

światowej, którzy przebywali w obozie jenieckim w Antoniewie.

Sylwia Widzińska

Jesteśmy dumni z naszych uczniów!
 

24 listopada wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka  

Wychowawczego w Antoniewie wzięli udział w „Konkursie Wiedzy  

o Prawie”, zorganizowanym przez Towarzystwo Społeczno – Prawne 

w Wągrowcu reprezentując godnie gminę Skoki. 

W konkursie wzięło udział 120 prac uczniów ze szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Wągrowieckiego.

Nagrodzonych zostało 25 uczniów w dwóch kategoriach: klasy IV – VIII 

szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej.

W kategorii szkoły ponadpodstawowej nasi uczniowie zajęli:

I miejsce: Jakub Romczak klasa II BS

II miejsce: Wiktoria Stefaniak klasa I LO, Otylia Lewicka klasa II LO i Kry-

stian Flonc klasa III LO

III miejsce: Aleksandra Śmiałkowska klasa II LO, Kamil Gajewski klasa II LO

Wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych otrzymała: Anastazja Jankowska klasa VIII

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy wielu tak owocnych konkursów. 

Sylwia Widzińska

Z ŻYCIA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA 
WYCHOWAWCZEGO W ANTONIEWIE  

Oświata



Dzień Edukacji Narodowej
„Tyle jest zagadek na szerokiej ziemi, że ciągle pytamy „dlaczego?” i „po co?”.
Lecz jeżeli czegoś dowiedzieć się chcemy, nauczyciel zawsze służy nam pomocą.”
(Z wiersza J. Ficowskiego: Kwiaty dla nauczycieli)

Dzień Edukacji Narodowej - polskie święto oświaty i szkolnictwa, to dzień, w którym dziękujemy nauczycielom i pracownikom za 

poświęcenie, trud i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy, w kształtowanie serc, umysłów i młodych charakterów. 

Każdego roku dziękują również uczniowie rejowieckiej szkoły. W tym roku wyrazili swoją wdzięczność w pięknych słowach oraz przygo-

towanych podziękowaniach. Natomiast z inicjatywy nauczycieli zamiast symbolicznego kwiatka przekazali datek do puszki dla chorej Olgi, 

bo jak mówi ks. Mieczysław Maliński „Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”.

A my jeszcze raz z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom szkoły życzymy: pięknych i szlachetnych pomysłów, które 

podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby praca z dziećmi zrodziła wiele owoców oraz satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

Anna Mazurek

Dzień Życzliwości i Pozdrowień
W nawiązaniu do przypadającego 21 listopada Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień w lechlińskiej bibliotece odbyły się zajęcia 

poruszające temat przyjaźni. 

 Na podstawie opowiadania Wojciecha Cesarza „Sztuka programowania” z tomu „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych spra-

wach” uczniowie klas 3-6 rozmawiali o tym, czym jest prawdziwa przyjaźń i jakie jest jej znaczenie w życiu człowieka. Wskazywaliśmy 

cechy, postawy i zachowania sprzyjające zdobyciu i utrzymaniu przyjaźni 

oraz utrudniających zdobywanie przyjaciół lub/i niszczących przyjaźń. Po-

nadto uznaliśmy, że prawdziwej życzliwości nie można kupić, jednak można 

jej doświadczyć. Na zakończenie uczniowie wypożyczyli książki, które po-

ruszają temat przyjaźni i życzliwości.  

Natomiast w klasie 2 i 3 uczniowie bawili się w szereg zabaw, podczas 

których dzieci musiały się uśmiechać, wykazać empatią, zrobić z Siebie ser-

duszko. Wykonali też drzewko życzliwości, na którym wieszali swoje zo-

bowiązania. Cały dzień towarzyszył nam uśmiech, miłe słowa. Dzieci obie-

cały, że tak będzie każdego dnia, gdyż życzliwości nie trzeba się specjalnie 

uczyć, wystarczy ją okazywać. Każdego dnia w domu, w szkole, 

w sklepie, na ulicy…

Joanna Tomczak

Justyna Graczyk

Jesień w Łosińcu
 

Przedszkole Edukacyjne TĘCZOWA ŁĄKA w Jabłkowie z oddziałem w Łosińcu aktywnie uczestniczy w obchodach świąt nietypo-

wych, które obchodziliśmy w październiku i listopadzie - oto część z nich:

„Światowy dzień zwierząt” – podczas obchodów tego święta została również zakończona akcja z pomocą pieskom ze schroniska w Rybo-

wie.  

„Światowy dzień uśmiechu” – podczas tego dnia uśmiech nie schodził nam z twarzy. 

Starszaki wraz z rodzicami z naszego przedszkola brały udział w obchodach „Święta Pyry” w szkole w Lechlinie. Korzystając z tej okazji 

miały również możliwość zwiedzania szkoły. 
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ STOWARZYSZENIA 
EDUKACYJNEGO TĘCZA



Narodowe Święto 
Niepodległości

Dzień 10 listopada w naszej szkole miał niecodzienny cha-

rakter, bowiem uroczyście obchodziliśmy Narodowe Święto 

Niepodległości. 

Od samego rana odczuwać można było odświętną, patriotycz-

ną atmosferę. Na gazetkach klasowych piękne prace plastyczne 

uczniów, fotografie i informacje historyczne związane z obcho-

dzonym 11 listopada świętem oraz roznoszący się po szkole za-

pach pieczonych rogali. Cała społeczność szkolna ubrana na galo-

wo miała symboliczne biało-czerwone kotyliony. 

Uroczysty apel rozpoczęliśmy od wspólnego śpiewania 

4-zwrotkowego hymnu narodowego, by razem z innymi szkołami 

w całej Polsce włączyć się w akcję „Szkoła do hymnu”. Następnie 

uczniowie przedstawili krótką historię losów państwa polskiego 

w drodze do niepodległości. 

Uzupełnieniem były patriotyczne pieśni wykonane przez 

uczniów oraz tańce dziewczyn z koła tanecznego. Akademia, tak 

pięknie i uroczyście przygotowana, miała przede wszystkim przy-

pomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. 

Słowa recytowanych wierszy i śpiewanych pieśni pozwoliły nam 

zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Miejmy 

nadzieję, że takie dni jak ten przyczynią się do tego, by podtrzy-

mywać w młodych ludziach więź z Ojczyzną, jej historią, kulturą 

i sztuką oraz tradycjami. 

Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości 

dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy 

dzisiaj w wolnej Polsce.

Joanna Tomczak

Noc w szkole
W piątek 19 listopada uczniowie filii w Rejowcu spotkali się 

w szkole po raz drugi tego dnia, ale wieczorem. Rozpoczęła się 

kolejna NOC W SZKOLE! Spędzanie nocy w szkole w gronie ró-

wieśników to pomysł na ciekawe spędzanie wolnego czasu bez 

telefonu i komputera. 

Uczestnicy wyposażeni w śpiwory, poduszki i materace stawili 

się punktualnie o 18:00. Rozpoczęliśmy małą dyskoteką, potem 

wykonaliśmy plakat zachęcający do pomocy w zbiórce pieniędzy 

dla chorej Nadii z naszego przedszkola. Dużą atrakcją był nocny 

spacer po Rejowcu i pieczenie pizzy. Na wieczorny seans filmowy 

zasiedliśmy jak w kinie, z popcornem i przekąskami. Zanim wszy-

scy znużeni poszli spać graliśmy w gry i karty, a rozmowom 

i chichotom nie było końca. Mimo to rankiem, na pyszne śniada-

nie, wszyscy wstali z uśmiechem.

To była naprawdę udana impreza, powtórzymy to z pewnością 

jeszcze raz!

Anna Mazurek

„Dzień pieczonego ziemniaka” – święto to obchodziliśmy 

wspólnie z rodzicami. Dzień ten był pełen zabawy, konkurencji, 

na zakończenie wspólnie skosztowaliśmy ziemniaków z gzikiem. 

„Dzień postaci z bajek”.

Odwiedziło nas również „objazdowe studio nagrań” efektem 

tych zajęć było nagranie kolędy zaśpiewanej przez dzieci. 

Uczciliśmy również obchody Święta Niepodległości.

Pasowanie na przedszkolaka.

„Dzień pluszowego misia”.

Violetta Obielak

 

Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych 2021

1 października  

rozpoczęliśmy  

świętowanie Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych, 

które przypada w paź-

dzierniku. W tym roku 

Międzynarodowe Sto-

warzyszenie Bibliote-

karstwa Szkolnego jako 

hasło Międzynarodo-

wego Miesiąca Biblio-

tek Szkolnych wybrało 

„Baśnie i legendy 

z całego świata”. Bar-

dzo nas ucieszyło to 

hasło i przygotowali-

śmy szereg ciekawych 

działań, które zrealizo-

waliśmy podczas całe-

go miesiąca. 

Joanna Tomczak

12
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Pasowanie na Czytelnika w Lechlinie 
Z okazji Dnia Postaci z Bajek, który przypada 5 listopada, w lechlińskiej bibliotece odbyło się Pasowanie na Czytelnika uczniów  

klasy I. 

Dzieci, przebrane za ulubionych bohaterów z bajek, z ciekawością zajęły miejsce w czytelni. Po przywitaniu uczniowie zostali zapoznani 

z zasadami korzystania z książek i zasadami wypożyczania. Później dzieci poznały wykaz lektur w klasie I oraz liczne książki, które prze-

znaczone są dla czytelników w ich wieku. Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali także swoją umiejętność czytania. 

To wszystko sprawiło, że nie było już wątpliwości, by pasować ich na czytelników. Każde dziecko przyrzekło szanować książki i krzywdy 

im nie robić, a następnie odebrało pamiątkowy dyplom, zakładkę i książkę oraz podpisało swoją kartę biblioteczną. Wszystkim małym czy-

telnikom życzymy wspaniałych przygód w świecie książek.

Joanna Tomczak

Pasowanie uczniów klasy I
 

21 października w Rejowcu uczniowie klasy pierwszej zostali 

przyjęci w poczet pełnoprawnych uczniów Szkoły Podstawo-

wej w Jabłkowie. 

Uroczystość uświetniły występy uczniów oraz zaproszeni go-

ście p. dyrektor szkoły Sławomira Kędziora, p. dyrektor przed-

szkola Agnieszka Skraburska oraz rodzice pierwszaków, nauczy-

ciele i uczniowie naszej szkoły. Każdy pierwszak otrzymał dyplom 

i upominki od dyrekcji, rodziców i kolegów szkolnych. Po uroczy-

stym opasowaniu dzieci, rodzice i i goście świętowali przy suto 

zastawionym stole.

Serdecznie dziękujemy rodzicom z klasy I za pomoc w organiza-

cji tak ważnej uroczystości.

Anna Mazurek

Spotkanie z policjantami
Mając na celu przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nasi uczniowie uczestniczyli 24 listopada w spotkaniu z funkcjona-

riuszami KPP Wągrowiec. 

 Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związa-

nych ze zjawiskiem przemocy w sieci:

• przemoc werbalna (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, 

straszenie, szantaż)

• rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka

• publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji

• tworzenie kont anonimowych, podszywanie się pod inną osobę.

Tematem pogadanki było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagro-

żenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, ale również konse-

kwencje prawne niewłaściwych zachowań. Funkcjonariusze przedys-

kutowali także z uczniami jak bezpiecznie zachowywać się w domu 

czy poza nim, przypominając jednocześnie kto to jest osoba obca i co 

zrobić, kiedy ktoś taki będzie nas zaczepiać. Po spotkaniu czekało nas 

przemiłe spotkanie z psem, który także pracuje w szeregach KPP Wągrowiec; był to ekscytujący pokaz umiejętności psa i przeogromnej 

wiedzy jego opiekuna. 

Mamy nadzieję, że pogadanka policjantów to kolejny impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodych ludzi. Jako peda-

godzy i wychowawcy mamy nadzieję, że swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.

Joanna Tomczak
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#przerwanaczytanie
27 października nasza szkoła wzięła udział w II Międzynarodowej  

edycji VI Ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie - bicie rekordu  

w czytaniu na przerwie”.

 Akcja realizowana była w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych oraz kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Podczas 

przerw uczniowie czytali przyniesione przez siebie książki bądź wypożyczo-

ne z biblioteki. Uczniowie klas pierwszych słuchali tekstów, które czytali im 

starsi koledzy bądź nauczyciele. Całą społeczność szkolną wsparli czytający 

nauczyciele i pracownicy. Do akcji włączyły się w sumie 143 osoby. Oby moda 

na czytanie trwała i czytelnicze pasje naszych uczniów rozwijały się dalej.

Joanna Tomczak

Spotkanie z alpakami
 20 października w ogródku przedszkolnym  

w Jabłkowie odbyły się zajęcia edukacyjne  

z alpakami: Ernestem i Carmelkiem. 

Opiekunka alpak opowiedziała przedszkolakom 

wiele ciekawostek na temat życia owych uroczych 

zwierząt, omówiła ich pochodzenie, ulubione posił-

ki i zajęcia. Alpaki odgrywają ważną rolę w terapii, 

dzięki której poprawiają samopoczucie wielu oso-

bom. Przedszkolaki miały okazję pogłaskać, przy-

tulić i nakarmić je pyszną marchewką przeżywając 

przy tym wspaniałe chwile. Wszystkie dzieci były 

zachwycone wizytą miłych i przyjaznych zwierząt. 

Na koniec zajęć dzieci podarowały swoim go-

ściom cały kosz marchewek przyniesionych z wła-

snych ogródków. Bardzo dziękujemy terapeutce 

pani Henryce z Janowca za cudowne zajęcia. 

 

M. Załęska  

Ile tych śmieci?!
Uczniowie lechlińskiej szkoły odwiedzili Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Toniszewie. 

Uczniowie poznali cały proces, który jest potrzebny do przetworzenia wyprodukowanych w naszych domach śmieci. Już podczas dojaz-

du do zakładu duże wrażenie na dzieciach wywarły ogromne hałdy tzw. kwatery, które usypane są na terenie zakładu. 

Uczniowie dowiedzieli się, że zgromadzenie tylu odpadów na jednej kwaterze to czas 15 lat. Sami mogli przekonać się jak wysoka jest 

hałda, ponieważ mogli na nią wejść i z góry obserwować pracę zakładu. Duże wrażenie zrobiły ogromne ilości śmieci zgromadzone w ha-

lach zakładu oraz cały proces przetwarzania między innymi na biopaliwa, kompost. Wycieczka przebiegała w dobrej atmosferze mimo pa-

nujących brzydkich zapachów uczniowie z wielką uwagą słuchali wszystkich informacji. Na zakończenie zwiedzania dotarliśmy do ścieżki 

edukacyjnej, na której dzieci mogły utrwalić informacje dotyczące segregacji odpadów. 

Do domów wracaliśmy bardzo zadowoleni i każdy obiecał sobie, że z większą starannością będzie teraz dbał o środowisko.

Monika Zielińska

Oświata



15

Europejski Tydzień Kodowania
W ubiegłym tygodniu przedszkolaki z wszystkich oddziałów brały udział w ogólnoświatowej inicjatywie promującej programo-

wanie i umiejętności cyfrowe EU CodeWeek, czyli Europejski Tydzień Kodowania. Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć 

otaczający nas świat, który ulega ciągłym zmianom. Nasze przedszkolaki przez cały tydzień kodowały i programowały biorąc udział w or-

ganizowanych zajęciach. 

Nasze placówki są wyposażone w świetne pomoce dydaktyczne jak na przykład roboty Photon i Magic Mouse, z użyciem których nauka 

kodowania i programowania to wielka frajda dla najmłodszych!

Kinga Karczewska

Tydzień Życzliwości w Rejowcu
 

„Miarą Twojego człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka”
ks. M. Maliński

Czy życzliwość jest trudna?

Czym jest życzliwość? Jak działa? Na te pytania uczniowie naszych szkół potrafią doskonale odpowiedzieć, a jeszcze lepiej to 

czynić. Empatia, współ-

odczuwanie i wielkie 

zaangażowanie w chęć 

niesienia pomocy, to ce-

chy, które posiada każdy 

życzliwy człowiek. 

 Listopadową tradycją 

jest świętowanie w naszej 

szkole Szkolnego Tygodnia 

Życzliwości. Tym razem 

postanowiliśmy skierować 

wszystkie życzliwe inicja-

tywy na pomoc dla Nadii. 

Uczniowie, ich rodzice, 

nauczyciele i pracownicy 

szkoły w Rejowcu przy-

łączyli się do akcji, której 

celem była pomoc w zbiór-

ce pieniędzy na badanie 

genetyczne. W naszej tęczowej szkole zorganizowano słodką kawiarenkę, gdzie serwowano różnorodne słodkości, które znikały 

w mgnieniu oka. Pomagamy, bo wiemy, że dobro wraca! Małe radości i drobne gesty są najpiękniejszymi iskierkami naszej codzienności.

Podsumowanie Tygodnia Życzliwości odbyło się 24 listopada. Podczas uroczystego apelu wyłoniono spośród uczniów najbardziej życzli-

we osoby. Zostali nimi Julianna Witt z kl. IV oraz Krzysiu Baszczyński z kl. IV.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do organizacji akcji oraz wzięli w niej udział składamy serdeczne podziękowania. Jesteście Wielcy!

Czy życzliwość jest trudna? Nie. Jest bardzo łatwa! DZIĘKUJEMY. 

Anna Mazurek

Wieczór Zaduszny
W sobotę, 30 października, na wieczornej mszy w kościele w Lechlinie przygotowaliśmy wyjątkowy Wieczór Zaduszny. Przy sło-

wach wierszy, dźwiękach muzyki i blasku świateł uczestniczyliśmy w spotkaniu pełnym refleksji, zadumy, wspomnień i rozmyślań. 

Była to świetna okazja, aby poprzez sztukę ubogacić swoje wnętrze i jeszcze lepiej przeżyć treści pierwszych dni listopada, kiedy odwie-

dzamy groby naszych bliskich i wspominamy tych, którzy odeszli. 

Joanna Tomczak
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Muzeum Przyrodniczo – Łowieckie w Uzarzewie
 4 listopada dzieci z grupy Tygryski I, Tygryski II oraz 

Sowy II wybrały się na wycieczkę do Muzeum Przyrodni-

czo – Łowieckiego w Uzarzewie.

Przedszkolaki miały okazję zwiedzać dziewiętnasto-

wieczny pałac, w którym mieści się ekspozycja przedsta-

wiająca rozwój łowiectwa. 

Dzieci podziwiały wystawę prezentującą środowisko na-

turalne zwierząt łownych, wodno – błotnych oraz leśnych. 

Zwierzęta pochodzące z kraju i Europy, ale także z Afryki 

i Ameryki Północnej. Niezwykłe wrażenie wywołała wysta-

wa trofeów myśliwskich oraz udział w warsztatach doty-

czących czterech pór roku.

Muzeum w Uzarzewie to wyjątkowe i piękne miejsce, 

które dostarczyło naszym przedszkolakom niezapomnianych wrażeń i pozwoliło zdobyć wiele interesujących wiadomości.

Dzień Zdrowego Śniadania
9 listopada obchodziliśmy w naszym przedszkolu 

Dzień Zdrowego Śniadania. 

Dzieci z grupy Tygryski II zapoznały się z piramidą  

żywienia, dowiedziały się jak ważna dla zdrowia jest  

aktywność fizyczna oraz zdrowe odżywianie. 

Tego dnia przedszkolaki samodzielnie przygotowywa-

ły kanapki, na których nie mogło zabraknąć warzyw oraz 

innych pełnowartościowych produktów. Po śniadaniu 

5-latki wybrały się na stragan owocowo – warzywny, aby 

przypomnieć sobie wygląd i nazwy warzyw i owoców.

Myślę, że każde dziecko zapamiętało, jak ważne są 

w naszej diecie owoce i warzywa, a hasło „Zdrowo jemy 

– zdrowo rośniemy” będzie nam towarzyszyć przez cały 

rok.

Święto niepodległości w Przedszkolu 
im. Kubusia Puchatka w Skokach

 

18 listopada w Przedszkolu Samorządowym w Skokach odbyła się Akade-

mia z okazji Święta Niepodległości. 

Akademie przygotowały dzieci 5/6-letnie z grup: „Tygryski II”, „Sowy II”. Dzieci 

śpiewały piosenki, recytowały wiersze, wykonały piękne tańce oraz inscenizacje.

Dzieci z całego przedszkola już wcześniej przygotowały się do obchodów 

Święta Niepodległości biorąc udział w akcji „Szkoła do hymnu!” nasze przed-

szkolaki wyuczyły się na pamięć wszystkich części Mazurka Dąbrowskiego, któ-

ry następnie został odśpiewany 10 listopada o godz. 11:11. 

Anna Winkel

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 
W SKOKACH 

Oświata
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„Baśń o księciu Bolku i smoku Wartusiu”
Z takim przedstawieniem 25 listopada przyjechał do nas teatr PROMYK z Poznania. Przedstawienie pełne humoru, które wprawi-

ło dzieci w zachwyt. Wszyscy bawili się znakomicie. 

 

Bal dyni w przedszkolu
Jesień za oknem a my świę-

tujemy tę piękną porę roku 

urządzając Dyniowy bal. 

28 października sala zamie-

niła się w Dyniową krainę, 

w której królował pomarań-

czowy kolor. Przedszkolaki z 

grup Tygryski I oraz Króliczki 

I odkrywały sposoby na wy-

korzystanie dyni w zabawie. 

Radości ze wspólnych tań-

ców i zabaw nie było końca. 

Każdy z nas sprawdzał 

swoje taneczne umiejętności 

uczestnicząc między innymi 

w tańcu z balonami, zabawie z 

kciukami czy tańcu w parach. 

Na koniec dzieci miały okazję 

spróbować przepysznych muf-

finek, za które serdecznie dziękujemy Pani Paulinie. Były przepyszne. Jesteśmy pewni, że Dyniowy bal zagości u nas już na stałe.

Filharmonia pomysłów „Tiktakoteka”
29 listopada nasze przedszkole od-

wiedziła Filharmonia Pomysłów 

z przedstawieniem pt: „Tiktakoteka”.

W filharmonii pomysłów brały udział 

przedszkolaki z grup: Maleństwa, Kró-

liczki I oraz Tygryski I. Dzieci przeniosły 

się w tajemniczy i zadziwiający świat 

Muzolka. Wspólnie z nim wzięły udział 

w poszukiwaniu Miernika Czasu, odkry-

wając tajemnicze zegary i dowiadując się 

po co muzyce rytm. Cała przygoda od-

była się pośród dźwięków instrumentów 

perkusyjnych, które bardzo przypadły 

naszym najmłodszym do gustu.
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Dzieci również z wielką radością brały udział w mini sesji fotogra-

ficznej w misiowej fotobudce.

Miś jest bardzo ważny dla każdego dziecka. Można go przytulić, 

a nawet zwierzyć mu się z sekretów. Mamy nadzieję, że to wielkie 

misiowe przyjęcie zostanie we wspomnieniach dzieci na długi 

czas.

Dzień Kundelka

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka, z tej okazji 25 paź-

dziernika dzieci z grupy Tygryski I świętowały Dzień Kundelka. 

Była to świetna okazja do przedstawienia swoich pupili. Przed-

szkolaki miały okazję poznać różne rasy psów oraz przypomnieć 

sobie jakie obowiązki i odpowiedzialność związana jest 

z posiadaniem czworonoga. Nie zapomnieliśmy także o najbar-

dziej potrzebujących kundelkach i postanowiliśmy wesprzeć 

opuszczone zwierzęta organizując w naszym przedszkolu akcję 

„Paka dla Psiaka”. Wszystkim wspierającym akcję - dziękujemy! 

„Konsument - kto to taki?”
19 listopada roku dzieci z najstarszych grup uczęszczających 

do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka miały 

okazję spotkać się radcą prawnym, panią Beatą Nowak-Szmy-

rą. Tematem spotkania było omówienie na licznych przykładach 

z życia wziętych m.in. tego kim jest konsument, jakie są jego 

prawa podczas zakupów stacjonarnych jak i internetowych oraz 

czym jest paragon oraz do czego może posłużyć po dokonanych 

zakupach. 

Serdecznie dziękujemy pani Beacie za tak ciekawe i ważne dla 

dzieci spotkanie. 

Pasowanie na przedszkolaka

17 i 19 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczy-

stość „Pasowania na Przedszkolaka”. To pierwsza tak ważna 

uroczystość dla Maleństw i Króliczków. Uroczystość rozpoczę-

ła się od części artystycznej, w której przedszkolaki zapre-

zentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak 

dużo już potrafią. Były wierszyki, tańce i piosenki. Po części arty-

stycznej Pani Dyrektor za pomocą „czarodziejskiego ołówka” do-

konała uroczystego aktu pasowania. Na pamiątkę tego ważnego 

wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania oraz 

drobny upominek.

Dla wszystkich dzieci były to niezapomniane chwile, pełne 

emocji i wspaniałych wrażeń.

Dzień Pluszowego Misia

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych za-

bawek, moda na misie nie przemija. 

25 listopada w naszym przedszkolu obchodzimy bardzo waż-

ne święto „Dzień Pluszowego Misia”. 

Tego dnia przedszkolaki z grup Króliczki I oraz Tygryski I za-

gościły w misiowej krainie. Poznały historię Święta Pluszowego 

Misia, wspólnie bawiły się przy misiowych piosenkach. Chętnie 

uczestniczyły w przygotowanych dla nich atrakcjach: zabawach 

ruchowych, plastycznych, konkursach, quizach oraz tańcach. 

Oświata
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Bieg Małego Patrioty
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Aby uczcić kolejną rocznicę odzy-

skania przez Polskę niepodległości, Samorząd Uczniowski naszej szkoły pod czujnym okiem swoich opiekunów, zorganizował Szkol-

ny Turniej Sportowy „Bieg Małego Patrioty”. 

W turnieju wzięli udział uczniowie klas drugich. Nasi mali sportowcy ubrani byli w barwy narodowe. Biel i czerwień ich koszulek sprawi-

ła, iż sala gimnastyczna przypominała polską flagę. Pani Alicja Kramer przeprowadziła szereg konkurencji sportowych, które były oceniane 

i punktowane przez przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego. Gorąco i z wielkim zaangażowaniem kibicowały swoim uczniom wycho-

wawczynie klas drugich, które również przybrały barwy narodowe.

Turniej przebiegał w miłej, radosnej i przyjaznej atmosferze. Dzieci w duchu sportowej i zdrowej rywalizacji dawały z siebie wszystko. 

W nagrodę za sportowe zmagania, zaangażowanie i piękną patriotyczną postawę, wszyscy drugoklasiści otrzymali dyplomy oraz medale, 

ufundowane przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i dofinansowane przez Radę Rodziców.

Wioletta Molińska

Dobro powraca
 

W dniach od 25 października do 10 listopada w naszej szkole 

trwała akcja Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Mis-

sio „Opatrunek na ratunek”. Celem jej było wsparcie afrykańskich 

szpitali prowadzonych m.in. przez polskich misjonarzy. Organizacją 

zbiórki podstawowych środków medycznych zajęła się klasa 3b oraz 

członkowie szkolnego koła wolontariatu. Udało się zebrać i przeka-

zać na rzecz Fundacji 6 worków materiałów opatrunkowych, głów-

nie bandaży, kompresów, gaz, rękawic, plastrów i maści. Serdecznie 

dziękujemy rodzicom, nauczycielom, uczniom, aptece U Złotego Źró-

dła oraz Stowarzyszeniu Edukacyjnemu TĘCZA za aktywne wspar-

cie akcji charytatywnej. Fundacja otrzymane artykuły przekaże do 

misyjnych przychodni, w których brakuje dosłownie wszystkiego. 

Każdy plaster jest na wagę złota!

Elżbieta Chojnacka

Gry na lekcji matematyki
Matematyka nie musi kojarzyć się tylko z liczbami. To także karty, zakupy, gry planszowe 

i układanki. Przekonały się o tym dzieci z klasy 4b. W ramach dodatkowych zajęć, wykorzy-

stując pomoce dydaktyczne, w jakie wyposażona jest pracownia matematyczna, uczniowie 

utrwalali różne pojęcia, ćwiczyli logiczne myślenie oraz czytanie ze zrozumieniem. Przy okazji 

rozwijali również  umiejętność współpracy w grupie, co jest ważnym atutem we współcze-

snym świecie.

Podczas zajęć można było zauważyć większą aktywność dzieci. Uczniowie bardzo chętnie 

uczestniczyli w rozgrywkach. Przegrywając, nie wycofywali się z gry, ale bardzo chętnie rozpoczy-

nali nową rundę. Lekcja ta doskonale integrowała zespół klasowy.

Natalia Klimas

SZKOŁA PODSTAWOWA W SKOKACH
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Mistrzowie i wicemistrzowie powiatu
 22 października 2021 r. nasze szkolne drużyny szachowe uczest-

niczyły w Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Szachach 

Drużynowych. Młodszą drużynę reprezentowali: Stanisław Przy-

bysz, Jan Kida, Klaudiusz Balcer i Zuzanna Witt. W skład drugiej - 

starszej drużyny weszli uczniowie klas siódmych i ósmych: Woj-

ciech Baszczyński, Miłosz Strojny, Dawid Laube oraz Anastazja 

Balcer.

Zawody rozegrano w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu. Do rywa-

lizacji przystąpiło 8 drużyn ze szkół podstawowych i ponadpodsta-

wowych. Zawodnicy rozegrali 7 wyczerpujących rund systemem 

kołowym - każdy z każdym. Uczniowie podstawówek musieli się zmie-

rzyć z licealistami. Nie było łatwo. Jednak nasi szachiści dali z siebie 

wszystko. Młodsza drużyna wywalczyła pierwsze miejsce w kategorii 

rocznik 2004 i młodsi – zostali tym samym mistrzami powiatu. Na-

tomiast starsza drużyna zdobyła drugie miejsce w kategorii rocznik 2007/2008. Nasi mistrzowie i wicemistrzowie otrzymali pamiątkowe 

dyplomy, wspaniałe puchary oraz nominację do mistrzostw szachowych na szczeblu wojewódzkim. Serdecznie gratulujemy sukcesu.

Wioletta Molińska

Niepodległościowy projekt
W tym roku uczniowie Szkoły Podsta-

wowej im. Adama Mickiewicza Święto 

Niepodległości obchodzili realizując za-

dania projektowe. Z powodu obostrzeń 

epidemiologicznych część klas wykony-

wała je w salach lekcyjnych, część w hali 

sportowej. Podjęcie zadań poprzedziła 

prezentacja multimedialna i inscenizacja 

z udziałem uczniów. 

Zaaranżowano dom przedstawiający 

Polskę, w którym znaleźli się uczniowie 

wcielający się w zaborców i Polaków odzy-

skujących ojczyznę. Opowieść nauczyciela, 

uzupełniona kalendarzem z ważnymi data-

mi, przeprowadziła uczniów przez burzliwe 

dzieje Polski pod zaborami, aż do odzyska-

nia niepodległości. Tę trudną drogę walki 

Polaków swoim śpiewem zilustrowała Ga-

brysia Kmieć. Następnie uczniowie wykonywali zadania projektowe: rozwiązywali krzyżówki, układali godło, przygotowywali rozetki 

i chorągiewki, malowali litery i godła oraz układali z puzzli mapę II Rzeczypospolitej. Po ich wykonaniu uczniowie poznali wydarzenia, któ-

re wpłynęły na kształt polskich granic. 

Były też inne zadania, które stały się materiałami do dalszej pracy projektowej. Z przygotowanych liter stworzono napis: „11 XI Święto 

Niepodległości”, który został umieszczony na zielonych tujach przed szkołą i przypominał o tym ważnym święcie, nie tylko uczniom, ale 

i przechodniom. Szkołę z kolei udekorowano rozetkami i chorągiewkami. Zwieńczeniem i dopełnieniem projektu było odśpiewanie hymnu 

państwowego, który o godz. 11:11. wybrzmiał w różnych miejscach szkoły.

Projekt przygotowali Barbara i Andrzej Surdykowie

Oświata
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Rozstrzygnięcie konkursu historycznego „Godność, wolność, 
niepodległość”

  

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, z inicjatywy organizatorek konkursu, prze-

prowadzili lekcje o tematyce historycznej z cyklu „Godność, wolność, niepodległość”. Wykorzystano do tego gry multimedialne reko-

mendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: 

„Z wizytą u Dziadka” oraz „Cichociemni”. Celem za-

jęć było przekazanie dzieciom wiedzy historycznej 

w formie zabawowej, wskazanie dostępnych źródeł 

wiedzy oraz pomoc w przygotowaniu uczniów do 

konkursu historycznego. Konkurs dedykowany był 

najmłodszym uczniom naszej szkoły – klasom 1-3. 

Dzieci do konkursu przygotowywały się pod kierun-

kiem wychowawców i rodziców oraz poprzez samo-

kształcenie. Konkurs pozwolił na kształtowanie 

i rozwijanie postaw patriotycznych, zainteresowanie 

historią, rozwijanie umiejętności czerpania wiedzy 

z różnych źródeł, korzystania z komputera i zaso-

bów Internetu oraz wdrażanie do zgodnej i świado-

mej rywalizacji konkursowej.

 Konkurs odbył się 17 listopada br. w formie mul-

timedialnej, opracowanej przez organizatorki kon-

kursu, na podstawie treści zawartych w proponowa-

nych grach historycznych. Przeprowadzony został 

w dwóch kategoriach: dla uczniów klas 1 oraz dla 

uczniów klas 2 i 3. 

Laureatami konkursu zostali:

- w kategorii klas 1: Katarzyna Miczyńska z klasy 1 a

- w kategorii klas 2 i 3: Jakub Królczyk z klasy 3 d.

 Wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej oraz rodzicom dziękujemy za współpracę i zaangażowanie.

Organizatorki:

Estera Kruszka i Paulina Marszewska

Święto pierwszoklasistów
 

14 października odbyła się uroczystość pasowania 

na ucznia. Ten szczególny dzień zapada w pamięci każde-

go ucznia na długie lata, ponieważ właśnie tego dnia dzieci 

zostają przyjęte do grona uczniów naszej szkoły. 

W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, 

uroczystość odbyła się w wąskim gronie dyrekcji i wychowaw-

ców. Odświętnie ubrani uczniowie klas pierwszych uroczyście 

ślubowali na sztandar szkoły, że będą godnie wypełniać po-

wierzone im obowiązki. 

Po ślubowaniu dyrektor przywitał każdego pierwszaka 

w gronie szkolnym oraz pasował go na ucznia. Pacholęta 

otrzymały drobne upominki od rodziców oraz Burmistrza 

Miasta i Gminy Skoki, za co w imieniu dzieci dziękujemy.

Julita Dziekan



Poetycko w listopadzie
Po raz pierwszy skocka biblioteka była współorganizatorem  

44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego na Ziemi Wągrowieckiej.  

To było zaszczytne i niezwykłe wyróżnienie. Inauguracja wydarzenia  

tradycyjnie odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców  

Wielkopolskich w Wągrowcu. 

Po części oficjalnej każda z uczestniczących w projekcie bibliotek gościła 

u siebie przydzielonego jej poetę. W Skokach swoją twórczością dzielił się 

z mieszkańcami Dominik Górny. Nieprzeciętnie wrażliwy człowiek o wielu 

talentach: kompozytor, dziennikarz, pisarz, pianista, wykładowca. Prezento-

wał wiersze ze swoich tomików. Szczególne zainteresowanie wśród słucha-

czy wzbudził „Poematem o moim Chopinie”. 

Organizatorami 44. Listopada byli: Związek Literatów Polskich Oddział 

w Poznaniu i Powiat Wągrowiecki.

ES

Halloween w BiblioMuzie
Z Agatką, Florką, Bazyliszkiem i duszkiem Hugo można było spędzić Halloween w BiblioMuzie. Z oferty Biblioteki skorzystało aż 

126 osób! 

Najmłodsi widzowie wspólnie z rodzicami tworzyli dyniowe gniot-

ki, nieco starsi, w pełni samodzielnie dekorowali jesienne pomarań-

czowe warzywa. 

Ich drążenie, a potem wycinanie wymagało nie lada precyzji. Efekt 

okazał się niesamowity. 

Seans „z przesłaniem” jak napisał o dreszczowcu „Come Play” widz, 

pan Tomasz, adresowany był do dorosłych odbiorców. Skorzystało 

kilkanaście osób. 

Kolejne weekendowe wydarzenie w skockim Kinie za Rogiem za na-

mi. Cieszymy się z rosnącej liczby odbiorców i zapraszamy do śledze-

nia na bieżąco oferty literackiej i filmowej.

ES

Intelektualna uczta z Kernem
Poeta i satyryk, gwiazda ostatniej strony krakowskiego „Przekroju”, autor kultowego „Ferdy-

nanda Wspaniałego”, zainspirował swoją twórczością młodych recytatorów w Skokach. 

Po uprzednich warsztatach dykcji, przeprowadzonych przez aktorkę Magdalenę Pawelec, uczest-

nicy przeglądu poetyckiego zaprezentowali wybrane utwory Ludwika Jerzego Kerna. Z miłości do 

liryki niezwykle uwrażliwieni: Ola, Martyna, Zosia, Zuzia, Krzysztof, Ignacy i Franciszek recytowali 

wiersze przed swoimi najbliższymi. 

Podsumowania merytorycznego dokonała pani Magda. 

Biblioteka zachęca Was recytatorzy do próby sił aktorskich podczas kolejnych letnich półkolonii 

teatralnych. Pokazaliście bowiem iście artystyczne dusze, a Wasze literackie interpretacje nie miały 

sobie równych.

ES
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Artur Glapa vicemistrzem Pucharu Polski
 Kolejny sukces skoczanina Artura Glapy w zawodach motocyklowych. Artur niedawno zakończył sezon 2021 jako vicemistrz 

Pucharu Polski. 

Skoczanin na co dzień jest zawodnikiem Motoklubu Oborniki 

i ściga się na motocyklu w zawodach Pucharu Polski Enduro 

w całym kraju. 

Postanowiliśmy się dowiedzieć jak wyglądał sezon 2021. 

Na portalu społecznościowym Facebook Artur napisał m.in.:

Nie był to dla mnie łatwy sezon. Rok wcześniej nie radziłem sobie 

na mokrym, śliskim błocie. Przepracowana zima i treningi 

w deszczu przyniosły efekty. W tym miejscu wielkie podziękowania 

dla trenera motocrossu Paweł Szygenda z Pro Style Motocross za 

przepracowaną zimę.

Karolina Stefaniak: Mógłbyś tak pokrótce przedstawić 

na czym polega Twoja dyscyplina sportowa i kto organizuje 

zawody, w których odniosłeś tak wielki sukces?

Artur Glapa: Zawody, w których się ścigam, są organizowane przez 

PZM czyli Polski Związek Motorowy. Są to zawody najwyższej rangi 

w kraju. Motocykl na którym startuję to enduro Husqvarna Fe 250 

2020. Rywalizuję w klasie e1 czyli pojemność silnika do 250 4t.

Karolina Stefaniak: Jak przeczytałam na Twoim FB piszesz, 

że na zawody zabierasz swoich najwierniejszych kibiców, czyli 

żonę Natalię i córkę Amelię. Jak to wszystko organizujecie?

Artur Glapa: Zawody enduro to spora logistyka i koszty. Wyjazd 

w piątek rano, a powrót w niedzielę często w nocy. Dziękuję mojej 

kochanej żonie i córce za wyrozumiałość. Co rundę od początku 

tygodnia już wszystko szykują, a na samych zawodach często 

w błocie i deszczu dbają by niczego nie zabrakło w padoku.

Karolina Stefaniak: A jak wyglądają takie zawody?

Artur Glapa: Zawody enduro trwają 2 dni. Trasa rajdu biegnie 

przez różne tereny od lasów, łąk, tory motocyklowe, a także 

przeszkody typu belki, opony i kamienie. Dyscyplina enduro 

wymaga żelaznej kondycji ponieważ często w weekend trzeba 

przejechać 250-300 km w pełnym skupieniu i zmieścić się w limicie 

czasowym wytyczonym przez organizatora.

Karolina Stefaniak: Jakie plany na przyszły sezon?

Artur Glapa: Co do samych startów nie sprecyzowałem jeszcze 

dokładnie w jakich zawodach pojadę chociaż przygotowania 

kondycyjne już zacząłem. Do tej pory w ciągu 4 lat w dwóch 

dyscyplinach (superenduro i enduro) zdobyłem 4 tytuły. Myślę nad kolejnym wyzwaniem by była motywacja do dalszego rozwoju. 

Na pewno chciałbym na naszym torze zorganizować 2 duże imprezy motocyklowe (enduro i motocross). Po sukcesie organizacyjnym Mistrzostw 

Polski Superenduro 2019 i Piknik Motocross 2021 widać, że zawodnicy do nas wracają często z końca Polski, a dla kibiców jest to świetne 

widowisko jednak wszystko zależy czy będą na to finanse.

Karolina Stefaniak: Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? 

Artur Glapa: Jeśli mogę chciałbym podziękować wszystkim, którzy mi kibicowali cały sezon. 

Bardzo dziękuję swoim sponsorom za wsparcie. Bez Was mój udział w zawodach byłby niemożliwy: Motorex DP, Miasto i Gmina Skoki, Auto 

Plutek, Garden Bruk Ogórkiewicz, Ubezpieczenia Anita Pudliszak, Mariola Nowakowska, Deva Systems, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, 

Drogosz Susupension, SM Stickers, Senza Bezglutenowa, Motoklub Oborniki, EnduroSkokiWlkp.

Karolina Stefaniak: Czego życzy się motocykliście na przyszłość?

Artur Glapa: Tyle razy przekroczyć metę co wystartować i ogólnie braku kontuzji.

Karolina Stefaniak: A więc niech tak się stanie, czego życzę Ci w imieniu swoim, jak i mieszkańców naszej gminy.

Karolina Stefaniak 

23

Sport i rekreacja



Zawody motocrossowe w Roszkowie
7 listopada na torze motokrosowym 

w Roszkowie skoccy motocykliści z Ar-

turem Glapą na czele zorganizowali Pik-

nik Motocross z okazji podsumowania 

sezonu 2021.

Oto co pisze o zawodach Artur  

Glapa:

Choć deszcz wisiał w powietrzu, pogoda 

pozwoliła zawodnikom przeprowadzić 

wyścigi zgodnie z harmonogramem. Ryk 

silników, zapach spalin, wysokie i długie 

loty, spektakularne „gleby”, to jest to, co 

przyciąga kibiców i zawodników. I tak było 

tym razem.

Jak na piknik w listopadzie fre-

kwencja dopisała, zjawiło się aż 53 

zawodników w 3 klasach: Amator, Pit-

bike oraz najmocniejsza klasa Open.

Cieszy fakt, że w klasie Pitbike (są to małe motocykle) rywalizowało ze sobą 10 młodych motocyklistów, którzy regularnie trenują na 

naszym torze i są to kandydaci na przyszłych zawodników. Najmłodszy uczestnik miał zaledwie 7 lat i radził sobie bardzo dobrze. Rodzyn-

kiem w tej klasie była zawodniczka Motoklubu Oborniki Lena Skrzypczak (lat 8), która w pikniku zajęła 8. miejsce w swojej klasie.

Najliczniejsza była klasa Amator. Cieszymy się, że coraz więcej osób bierze udział w tego typu imprezach i „bawi się” z nami na za-

mkniętych obiektach przystosowanych do jazdy motocyklami offroadowymi. W tej klasie niedościgniony był nasz lokalny kolega Paweł 

Herot.

W klasie Open pojawili się zawodnicy z umiejętnościami na najwyższym poziomie. Kilka nazwisk przewija się w zawodach rangi Pucha-

ru i Mistrzostw Polski w Motocrossie. W wyścigach tej klasy naprawdę było na co popatrzeć. Najwięcej emocji dostarczyli nam Janusz 

Śmigiel i Karol Pawlak którzy od startu do mety toczyli zaciętą walkę o 1. miejsce. Na metę jako pierwszy wjechał Janusz Śmigiel i to on 

został zwycięzcą w tej klasie.

Sama organizacja udała się na medal. Było sprawne biuro zawodów, grochówka, atrakcyjne nagrody, darmowe ciasto dla wszystkich, 

wspaniała atmosfera i ognisko. To wszystko sprawia, że do gminy Skoki przyjeżdżają zawodnicy nawet znad morza wiedząc, że będzie uda-

na i warta tych kilometrów impreza. Mnóstwo pozytywnych opinii i komentarzy po imprezie tylko motywuje nas do dalszego działania 

i organizacji tego typu imprez w przyszłym sezonie.

Wielkie podziękowania należą się Gminie Skoki za wsparcie finansowe Pikniku, Motorex DP za ufundowanie nagród rzeczowych 

oraz SENZA Bezglutenowa za ufundowanie nagrody głównej Kask Fox o wartości 1 000,00 zł. Dziękujemy bardzo.

Karolina Stefaniak 

Nocne kołowanie
W sobotę 20 listopada dwie zaprzyjaźnione ze sobą gminy, Skoki i Czerwonak, zorganizowały wspólne wydarzenie rekreacyjno – 

sportowe pod nazwą 1. Czerwonacko – Skocki Nocny Rajd Rowerowy.

 

Metą wydarzenia były Owińska w gminie Czerwonak, a konkretnie Kąpie-

lisko AKWEN Tropicana. Na metę zjechało się ponad 100 rowerzystów, któ-

rzy mieli do wyboru 3 opcje. Trasę wiodącą z Czerwonaka, Skoków lub tzw. 

trasę tajemniczą tj. sami dojechali na metę.

Rowerzyści w Skokach zebrali się o godzinie 17:00 na targowisku, 

wspólnie pokonując dystans 25 km przez całą Puszczę Zielonkę.

Na mecie tradycyjnie rozlosowaliśmy upominki rekreacyjno – sporto-

we wśród zgłoszonych uczestników. Przy ognisku można było upiec sobie 

kiełbasę, a że pogoda w tym dniu dopisała na całej linii, ognisko paliło się do 

późnych godzin nocnych.

Karolina Stefaniak 
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Turniej piłkarski dzieci
 

W niedzielę 28 listopada Fundacja Lech Poznań Football Academy - Skoki była organizatorem w skockiej hali Turnieju halowego 

dla dzieci z rocznika 2015, 2014 oraz 2013.

W najmłodszej kategorii wiekowej/rocznik 2015 drużyna ze Skoków rywalizowała z zespołami:

- AP Oborniki I

- AP Oborniki II

- Meblorz Swarzędz I

- Meblorz Swarzędz II

- Lech Poznań Football Academy - Gniezno

Turniej bez klasyfikacji końcowej, rozgrywany na 3 boiskach równocześnie, dostarczył wiele pozytywnych emocji naszym najmłodszym 

zawodnikom.

Następnie swoje 

piłkarskie umiejętności 

w Skockiej hali 

zaprezentowały dzieci 

urodzone w 2014 roku.

W Turnieju udział 

wzięło 8 zespołów:

- Lech Poznań Football 

Academy - Skoki

- Lech Poznań Football 

Academy - Wągrowiec

- Lech Poznań Football 

Academy - Gniezno

- Junior Koziegłowy

- Błękitni Owińska

- Wielkopolska 

Komorniki

- Sparta Janowiec 

Wlkp.

- Wełna Rogoźno

Po fazie grupowej zespoły zostały podzielone na Ligę Mistrzów oraz Ligę Europy - warto dodać, że zwycięzcą całego Turnieju zostały 

dzieci ze Skoków.

Jako ostatnie na boisko wybiegły dzieci z rocznika 2013. 

W tym Turnieju podobnie jak w młodszej kategorii po fazie grupowej nastąpił podział na Ligę Mistrzów oraz Ligę Europy.

Na dwóch boiskach rywalizowało 8 zespołów:

- Lech Poznań Football Academy - Skoki

- Lech Poznań Football Academy - Wągrowiec

- Sparta Janowiec Wlkp.

- Lotnik Poznań

- Lech Poznań Football Academy - Gniezno I

- Lech Poznań Football Academy - Gniezno II

- Suchary Suchy Las I

- Suchary Suchy Las II

W tej kategorii wiekowej również dzieci ze Skoków okazały się najlepsze wygrywając cały Turniej.

Podziękowania dla Burmistrza Miasta i Gminy Skoki za pomoc w organizacji całego cyklu Turniejów zimowych; kolejne zmagania 

w Skockiej hali odbędą się w styczniu oraz lutym.

Marcin Bejma 
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„Wełna” na boiskach V LIGI
Relację z poczynań „Wełny” na boiskach V Ligi w sezonie jesiennym zakończyliśmy na 9 października, tj. na omówieniu wyników 

spotkania skoczan z piłkarzami „Akademii Piłkarskiej Reissa”. Przypominamy, że spotkanie to zakończyło się przegraną „Wełny” 

z wynikiem 1:2, przy czym honorową bramkę dla skoczan strzelił Dawid Szadziul. Od tego dnia nasi piłkarze rozegrali 7 meczy, 

w tym ostatni, mecz 15. kolejki z „Pogonią” Łobżenica w Skokach. I o tych spotkaniach kilka słów poniżej:   

17 października na wyjeździe piłkarze „Wełny” zmierzyli się z zawodnikami MKS „Przemysław” Poznań. Mecz zakończył się wygraną 

skoczan z wynikiem 1:2, a strzelcami bramek dla „nas” byli Błażej Rajewski i Radosław Modlibowski. Po tym spotkaniu „Wełna” z 8 

punktami klasyfikowała się na 14. miejscu Tabeli V Ligi, a ostatni jej rywale z 3 punktami zajmowali ostatnie, 16. miejsce w Tabeli.

Minął tydzień i 23 października skoczan czekał ponowny mecz wyjazdowy. Tym razem w rolę gospodarza wcielili się zawodnicy TPS 

„Winogrady” Poznań, a „nasi” piłkarze wyjeżdżali pokonani z wynikiem 2 : 1. Strzelcem bramki dla „Wełny” był Radosław Modlibowski.

29 października na boisku w Skokach „Wełna” przyjmowała zawodników „Korony” Stróżewo. Ostatecznie nasi piłkarze okazali się 

drużyną zwycięską i ustalili wynik na 2 : 1, a o zwycięstwie zadecydowali zdobywcy bramek Marcel Zachwyc i Radosław Modlibowski. 

Po tym spotkaniu „Wełna” przesunęła się na 12. miejsce w Tabeli.

7 listopada skoczanie rozegrali kolejny mecz wyjazdowy. Ich rywalami tym razem byli piłkarze z sąsiedztwa, a konkretnie drużyna 

„Zamku” Gołańcz. Mecz ten potwierdził, że nasza piłkarska „ekipa” jeśli nie cofnęła się, to na pewno w przeciwieństwie do rywali, 

zatrzymała się w rozwoju. Wynik spotkania to 5:3 dla „Zamku”, a strzelcami bramek dla „Wełny” byli Marcel Zachwyc, Radosław 

Modlibowski i Patryk Wojcieszak.

Dokonane przez OZPN, po zakończeniu spotkań 12. kolejki, podsumowanie wyników drużyn tworzących I Grupę V Ligi Wielkopolskiej 

pokazało, że „Wełna” z 11 punktami plasuje się na 13. miejscu Tabeli. Nasz ostatni rywal – „Zamek” z 25 punktami zajmuje 3. miejsce, 

a wyprzedzają go: z 32 punktami „Noteć” Czarnków, oraz z 29 punktami „Wiara Lecha” Poznań. Po „nas” sklasyfikowani zostali: „Sparta” 

Oborniki i „Korona” Stróżewo, a klasyfikację z 5 punktami zamyka „Sparta” Szamotuły.   

Nadszedł 14 listopada, a wraz z nim spotkanie na boisku „Wełny” z drużyną „Polonii” Chodzież. Nasi zawodnicy wspierani dopingiem 

przez wiernych kibiców robili wszystko co w ich mocy, jednak wynik końcowy meczu 2:4 zapewnił punkty gościom. Bramki dla „Wełny” 

zdobyli Radosław Modlibowski i Błażej Rajewski.

Kolejny, przedostatni mecz jesiennego sezonu piłkarze „Wełny” rozegrali 20 listopada na  boisku „Sparty” Oborniki. Spotkanie 

zakończyło się wynikiem 3:2, a bramki dla skoczan zdobyli Błażej Gebler i Szymon Burgiel.

27 listopada rywalem „Wełny” byli zawodnicy „Pogoni” Łobżenica. Spotkanie rozegrane na boisku „Wełny” zakończyło się kolejną 

przegraną skockiego Klubu z wynikiem 2 : 3, a piłki w siatkę gości wbili Błażej Gebler i Błażej Rajewski.

Po tym spotkaniu, kończącym sezon jesienny „Wełna” znajduje się na 155, przedostatnim miejscu Tabeli, którą zamyka „Sparta” 

Szamotuły. Na 14. miejscu plasuje się „TPS Winogrady” Poznań, a na 13. „Korona” Stróżewo. Tabelę klasyfikacji V Ligi Wlkp. – Grupy I, 

otwiera „Noteć” Czarnków. II miejsce zajmuje „Zamek” Gołańcz, a III „Wiara Lecha” Poznań. 

Tym samym pozycja „Wełny” w V Lidze staje się mocno zagrożona. Przegrywamy kolejno z drużynami, które w minionych latach 

ogrywaliśmy na ich własnych boiskach. Widoczny staje się brak niegrających w obecnym sezonie „filarów” drużyny, m.in. Arkadiusza 

Dereżyńskiego i Marka Ślusarczyka, ale i spadek formy, czy wiary w siebie pozostałych. Ale tak jest nie tylko w „Wełnie”. Czy brak Roberta 

Lewandowskiego w reprezentacji Polski nie przyczynił się do jej porażki w meczu z Węgrami?

Zarząd Klubu i trenera Dawida Jasińskiego czeka trudne zadanie. W tej sytuacji laikowi, jakim się czuję w dziedzinie sportu, 

a równocześnie cieszącemu się z sukcesu skoczan w każdej dziedzinie, pozostaje mi życzyć Im pokonania obecnych problemów i powrotu 

do dawnej formy.

Wełno graj i wygrywaj!

Edmund Lubawy

 

Sport i rekreacja



Harcerze z 7. Skockiej Drużyny Harcerskiej „HYCE”  
na Dzień Niepodległości

Choć w naszym mieście nie 

było oficjalnych obchodów 

Narodowego Święta Niepod-

ległości harcerze z 7. Skockiej 

Drużyny Harcerskiej „HYCE” 

sami uczcili 103. rocznicę odzy-

skania niepodległości. 

 

Na początek odbył się przy-

gotowany przez kadrę drużyny 

bieg patrolowy po mieście, pod-

czas którego jego uczestnicy mu-

sieli wykazać się wiedzą o wyda-

rzeniach i postaciach związanych 

z odradzaniem się Polski. 

Następnie odbył się apel 

podsumowujący zmagania, po 

którym o godzinie 12:00 zgro-

madzeni odśpiewali 4 zwrotki 

hymnu państwowego i zapalili 

znicz pod tablicą pamiątkową. 

Także podczas wieczornej 

mszy św. w intencji Ojczyzny wystawiliśmy poczty sztandarowe harcerski i kombatantów.

Andrzej Surdyk 

Motocykliści na Dzień Niepodległości
 

11 listopada po raz czwarty odbył się motocyklowy Patriotyczny Rajd Powiatowy, którego trasa przebiegała m. in. przez Wągro-

wiec, Damasławek, Wapno, Gołańcz, Mieścisko i Skoki.

O godzinie 13:00 na rynku uczestników 

przywitał Burmistrz Tadeusz Kłos, Przewod-

niczący Rady Zbigniew Kujawa oraz Bractwo 

Kurkowe ze sztandarem.

W towarzystwie delegacji motocyklistów 

ze Skoków złożone zostały kwiaty pod tablicą 

upamiętniającą ofiary walk o niepodległość. 

Po krótkim przemówieniu Burmistrza rajd 

wyruszył w dalszą trasę.

Duże podziękowania dla tych, którzy repre-

zentowali gminę Skoki, szczególnie dla Anity 

i Jarosława Pruss, którzy podjęli się koordy-

nacji całego wydarzenia.

Zapraszamy już teraz na kolejną, piątą edy-

cję Rajdu, 11.11.2022 r.

Skoccy Motocykliści

27

Stowarzyszenia
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Podobnie jak w latach ubiegłych, również w obecnym 2021 

roku, skockie Bractwo Kurkowe uczciło Dzień Niepodległości.

Uroczystości 11 listopada rozpoczęły się spotkaniem Braci i ich 

gości przed siedzibą Bractwa przy ulicy Wągrowieckiej. Tutaj po 

powitaniu uczestników – sióstr i braci oraz gości, w tym Burmi-

strza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbignie-

wa Kujawy przez Prezesa Bractwa Krzysztofa Jachnę, odśpiewa-

no Hymn Państwowy i Hymn Bracki. Z kolei uczestnicy wysłuchali 

okolicznościowego wystąpienia Burmistrza, po którym wykonano 

zdjęcie pamiątkowe, a następnie udano się na Strzelecki Turniej Po-

wstańczo Niepodległościowy w różnych kategoriach.

Przed przystąpieniem do zawodów honorowe strzały oddali 

Burmistrz Tadeusz Kłos oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zbi-

gniew Kujawa.

 

Turniej Strzelecki obejmował zawody strzeleckie w różnych 

kategoriach, których wyniki są następujące:

• Turniej Bracki (ograniczony do udziału członków Bractwa): 

wygrał Krzysztof Przykucki, II miejsce zdobył Grzegorz Mi-

siak, a III Krzysztof Jachna.

• Turniej Darczyńców w Kategorii Brackiej: wygrał Krzysz-

tof Migasiewicz, II miejsce wywalczył Mikołaj Koteras, a III 

Janusz Król.

• Turniej Darczyńców w Kategorii Otwartej: zwyciężył Łu-

kasz Idziaszek, II miejsce zajął Krzysztof Migasiewicz, a III 

Mikołaj Koteras.

• Turniej Punktowy Panów: I miejsce wywalczył Krzysztof 

Migasiewicz, II miejsce zdobył Jan Dziurka, a III Andrzej  

Tatara.

• Turniej Punktowy Pań: wygrała Małgorzata Florysiak, na II 

miejscu uplasowała się Halina Wojciechowska, a na III Boże-

na Kołopowska.

• Turniej Punktowy Młodych Strzelców: wygrał Szymon Ci-

bail, a II miejsce zajął Artur Cibail.

• Puchar Tradycji Niepodległościowej w Skokach: zdobył 

Krzysztof Migasiewicz, II miejsca ex aequo zajęli Adam Mro-

ziński i Krzysztof Przykucki.

• Turniej Świętego Mikołaja w Kategorii Brackiej: wygrał 

Krzysztof Jachna, II miejsce zdobył Krzysztof Migasiewicz, 

a III Przemysław Bagrowski.

• Turniej Świętego Mikołaja w Kategorii Otwartej: zwyciężył 

Krzysztof Jachna, II miejsce zajął Krzysztof Migasiewicz, 

a III Ryszard Cibail.

Wielobój Strzelecki Roku 2021: z 54 punktami wygrał Miko-

łaj Koteras, II miejsce z 51 punktami zajął Krzysztof Jachna, 

a III z 47 punktami Krzysztof Migasiewicz.   

Wszyscy uczestnicy uroczystości mogli skorzystać z posił-

ku w postaci grzanej kiełbaski i rogali świętomarcińskich oraz 

kawy i herbaty.

Na podstawie relacji strzelmistrza Bractwa Stanisława Grzego-

rzewskiego 

Edmund Lubawy.

Oprócz tego obchody Święta Niepodległości miały miejsce we 

wszystkich przedszkolach i szkołach na terenie naszej gminy 

o czym możesz przeczytać w dziale Oświata.  

Stowarzyszenia

Bracia Kurkowi na Dzień Niepodległości
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Skoccy emeryci i chór Harfa na biesiadzie patriotycznej
 

W niedzielę 11 listopada z okazji Święta  

Niepodległości, Starosta Wągrowiecki,  

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom oraz  

Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku  

zaprosili zaprzyjaźnione chóry i osoby towarzy-

szące na wspólne śpiewanie pt: „Biesiada  

Patriotyczna” do Zajazdu Bratanki w Mieścisku. 

Nasz chór Harfa wraz z sympatykami wziął udział 

w tym niezwykłe uroczystym i przesympatycznym 

spotkaniu. Przy rogalach marcińskich i świetnym 

akompaniamencie odśpiewaliśmy kilkanaście pieśni 

patriotycznych i wysłuchaliśmy życiorysów: Witol-

da Pileckiego i Ks. Jana Macha. 

Na pamiątkę każdy uczestnik otrzymał w prezen-

cie Śpiewnik Patriotyczny. Była to dla nas wspaniała uczta dla ducha i ciała połączona z chwilami refleksji i zadumy. Dziękujemy Mieścisko.

Małgorzata Florysiak

Z życia Koła PZW nr 120 w Skokach

 14 listopada na jeziorze Dzwonowskim odbyły się zawody spiningowe o puchar prezesa honorowego Alojzego Pacholskiego.

Na zbiórce na przystani o godzinie 7:00 zameldowało się 23 zawodników. Po krótkiej odprawie rozpoczęło się pięciogodzinne wędkowa-

nie. Ryby tego dnia nie chciały współpracować i na koniec zawodów okazało się, że tylko czterem uczestnikom udało się złowić wymiaro-

we ryby, reszta skończyła te zmagania o przysłowiowym kiju. 

Zawody te wygrał Marian Konrad z wynikiem 800 punktów, drugi był Marek Kubicki z wynikiem 260 punktów, a trzecie miejsce zajął 

Robert Chelwing z wynikiem 200 punktów. 

Mariusz Kielma 

Kapitan Sportowy
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Odbiór odpadów komunalnych w 2022 r.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WSPÓLNOTA” S.C. Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski z siedzibą w Skokach.  

W ramach ww. przetargu złożono dwie oferty:

1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LS-PLUS Sp. z o.o., 

 ul. Szałwiowa 34A/2, 

 62-064 Plewiska 

Cena oferty: 4 108 954,40 zł brutto

2. P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. 

 Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski 

 ul. Rogozińska 12, 

 62-085 Skoki 

Cena oferty: 3 922 188,60 zł brutto  

30 listopada 2021 r. Gmina Skoki zawarła umowę, na podstawie której P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. Anna Michalska & Mieczysław 

Jarzembowski z siedzibą w Skokach będzie od 1 stycznia 2022 roku realizować usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy oraz z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe. 

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy: tj. od 01.01.2022 – 31.12.2022 roku. 

 Joanna Osiecka 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH
DLA MIASTA I GMINY SKOKI W 2022 ROKU OPRACOWANY PRZEZ  
P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” s.c. Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 Skoki

REJON 1.   Miasto Skoki
Ulice: Akacjowa, Antoniewska oraz Leśniczówka Antoniewo (nr 17), Bliska, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Dojazd, Dolna, 

Falista, Głowackiego, Górna, Graniczna, Irysowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Konwaliowa, Kościuszki, 

Leśna, Lipowa, Malinowa, Okrężna, Osiedlowa, Piła Młyn, Podgórna, Polna do grobli na rzece Mała Wełna (nr 1-30), Poprzeczna, 

Rakojedzka (oprócz nr 40 i 40A), Różana, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Tulipanowa, Wiśniowa.

Czysta Gmina

 

RODZAJ SUROWCA 
DZIEŃ  

TYGODNIA 

2022 rok/* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny/ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

BIOODPADY 
/Pojemnik brązowy/ 

ŚRODA 
12 
2 

9 
23 

9 
23 

6 
20 

4 
18 

1 
15 
29 

13 
27 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

2 
16 
30 

14 
28 

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE 
/Pojemnik szary/ 

PIĄTEK 

7 
21 

4 
18 

4 
18 

1 
15 
29 

13 
27 

10 
24 

8 
22 

5 
19 

2 
16 
30 

14 
28 

10* 
25 

9 
23 

SZKŁO 
/Worki zielone/  

21 18 18 15 27 24 22 19 16 28 25 23 

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, 
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 
/Worki żółte/ 

7 
21 

4 
18 

4 
18 

1 
29 

13 
27 

10 
24 

8 
22 

5 
19 

2 
30 

14 
28 

10* 
25 

9 
23 

PAPIER TEKTURA 
/Worki niebieskie/ 

7 4 4 1 13 10 8 5 2 14 10* 9 
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REJON 2.   Miasto Skoki
Ulice: Boczna, Ciastowicza, Dąbrowskiego, Dworcowa, Jana Pawła II, Kazimierza Wielkiego, Kościelna, Krańcowa, Kręta, Krótka, 

Łąkowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Pl. Kościelny, Pl. Powstańców Wielkopolskich, Pl. Strażacki, Pogodna, Poznańska, 

Przylesie, Rogozińska, Rościńska, Rynkowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Strumykowa, Turystyczna, Wągrowiecka oraz Roszkówko do 

komisu (nr 13 – 14), Wąska, Wczasowa, Wodna, Zamkowa.

REJON 3.  
Niedźwiedziny (nr 20, 22, 26), Rejowiec (nr 41 – 45), Skoki ul. Polna nr 31 – do końca (kompleks działek nad J. Karolewskim /Karolewo/), 

Sławica (nieruchomości zamieszkałe + działki rekreacyjne).

 

 

RODZAJ SUROWCA 
DZIEŃ  

TYGODNIA 

2022 rok/* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny/ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

BIOODPADY 
/Pojemnik brązowy/ 

ŚRODA 
5 

19 
2 

16 

2 
16 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

3 
17 
31 

14 
28 

12 
26 

9 
23 

7 
21 

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE 
/Pojemnik szary/ 

PIĄTEK 

14 
28 

11 
25 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

3 
17 

1 
15 
29 

12 
26 

9 
23 

7 
21 

4 
18 

2 
16 
30 

SZKŁO 
/Worki zielone/  

28 25 25 22 20 17 15 26 23 21 18 16 

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, 
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 
/Worki żółte/ 

14 
28 

11 
25 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

3 
17 

1 
29 

12 
26 

9 
23 

7 
21 

4 
18 

2 
30 

PAPIER TEKTURA 
/Worki niebieskie/ 

14 11 11 8 6 3 1 12 9 7 4 2 

 

 

RODZAJ SUROWCA 
DZIEŃ  

TYGODNIA 

2022 rok /* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny/ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

BIOODPADY 
/Pojemnik brązowy/ 

ŚRODA 
5 

19 
2 

16 

2 
16 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

3 
17 
31 

14 
28 

12 
26 

9 
23 

7 
21 

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE 
/Pojemnik szary/ 

PONIEDZIAŁEK 

10 
24 

7 
21 

7 
21 

4 
19* 

2 
16 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
22 

5 
19 

3 
17 
31 

14 
28 

12 
27* 

SZKŁO 
/Worki zielone/  

24 21 21 19* 16 27 25 22 19 17 28 27* 

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, 
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 
/Worki żółte/ 

10 
24 

7 
21 

7 
21 

4 
19* 

2 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
22 

5 
19 

3 
31 

14 
28 

12 
27* 

PAPIER TEKTURA 
/Worki niebieskie/ 

10 7 7 4 2 13 11 8 5 3 14 12 

 

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE: 509 922 634, 509 922 635.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Skokach przy ul. Rogozińskiej 10A czynny jest:

w środę 10:00-15:00, piątek 12:00-17:00 i sobotę 8:00-13:00.

POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00,  

ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6:00-20:00.
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REJON 4.  
Brzeźno 17 i 17A, Dzwonowo, Dzwonowo Leśne, Gozdowiec, Ignacewo, Jabłkowo (nr 32 – 35 /Jabłkowo-Nowiny/), Kakulin (nr  1, 

1a, 33-35), Karolewo (w tym Leśniczówka oraz WKW „TROĆ” Skoki), Miączynek, Nadmłyn, Niedarzyn, Pomarzanki, Potrzanowo – 

betonka 3,5 km (ul. Włókna 14), Raczkowo (nr 16 – 18 /Raczkowo-Huby/), Skoki, ul. Rakojedzka 40 i 40A, Stawiany – Stara Leśniczówka, 

Stowarzyszenie Ogrodowe „Sława Wielkopolska” (nieruchomości zamieszkałe).

REJON 5. 
Budziszewice, Grzybowo (nieruchomości zamieszkałe + działki rekreacyjne), Potrzanowo (nieruchomości zamieszkałe + działki 

rekreacyjne) oprócz Potrzanowo – betonka 3,5 km (ul. Włókna 14), Rościnno (nieruchomości zamieszkałe + działki rekreacyjne).

Czysta Gmina

 
 

RODZAJ SUROWCA 
DZIEŃ  

TYGODNIA 

2022 rok /* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny/ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

BIOODPADY 
/Pojemnik brązowy/ 

ŚRODA 
5 

19 
2 

16 

2 
16 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

3 
17 
31 

14 
28 

12 
26 

9 
23 

7 
21 

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE 
/Pojemnik szary/ 

WTOREK 

4 
18 

1 
15 

1 
15 
29 

12 
26 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

2 
16 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

SZKŁO 
/Worki zielone/  

18 15 15 26 24 21 19 16 27 25 22 20 

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, 
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 
/Worki żółte/ 

4 
18 

1 
15 

1 
29 

12 
26 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

2 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

PAPIER TEKTURA 
/Worki niebieskie/ 

4 1 1 12 10 7 5 2 13 11 8 6 

 

 

RODZAJ SUROWCA 
DZIEŃ  

TYGODNIA 

2022 rok /* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny/ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

BIOODPADY 
/Pojemnik brązowy/ 

ŚRODA 
12 
26 

9 
23 

9 
23 

6 
20 

4 
18 

1 
15 
29 

13 
27 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

2 
16 
30 

14 
28 

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE 
/Pojemnik szary/ 

PONIEDZIAŁEK 

3 
17 
31 

14 
28 

14 
28 

11 
25 

9 
23 

6 
20 

4 
18 

1 
18* 
29 

12 
26 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

SZKŁO 
/Worki zielone/  

17 28 28 25 23 20 18 18* 26 24 21 19 

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, 
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 
/Worki żółte/ 

3 
31 

14 
28 

14 
28 

11 
25 

9 
23 

6 
20 

4 
18 

1 
29 

12 
26 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

PAPIER TEKTURA 
/Worki niebieskie/ 

3 14 14 11 9 6 4 1 12 10 7 5 

 
 MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE: 509 922 634, 509 922 635.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Skokach przy ul. Rogozińskiej 10A czynny jest:

w środę 10:00-15:00, piątek 12:00-17:00 i sobotę 8:00-13:00.

POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00,  

ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6:00-20:00.
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REJON 6.  
ROD „JEDNOŚĆ” w Skokach (nieruchomości zamieszkałe), ROD „SEMAFOR” w Szczodrochowie (nieruchomości zamieszkałe).

REJON 7. 

Brzeźno (oprócz nr 17 i 17A), Niedźwiedziny (oprócz nr 20, 22, 26), Pawłowo Skockie, Rejowiec (oprócz nr 41-45), Sława Wlkp., 

Stawiany, Szczodrochowo (wieś).

Czysta Gmina

 

RODZAJ SUROWCA 
DZIEŃ  

TYGODNIA 

2022 rok /* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny/ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

BIOODPADY 
/Pojemnik brązowy/ 

ŚRODA 
12 
26 

9 
23 

9 
23 

6 
20 

4 
18 

1 
15 
29 

13 
27 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

2 
16 
30 

14 
28 

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE 
/Pojemnik szary/ 

WTOREK 

11 
25 

8 
22 

8 
22 

5 
19 

2* 
17 
31 

14 
28 

12 
26 

9 
23 

6 
20 

4 
18 

31* 

15 
29 

13 
27 

SZKŁO 
/Worki zielone/  

25 22 22 19 17 28 26 23 20 18 15 27 

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, 
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 
/Worki żółte/ 

11 
25 

8 
22 

8 
22 

5 
19 

2* 
31 

14 
28 

12 
26 

9 
23 

6 
20 

4 
31* 

15 
29 

13 
27 

PAPIER TEKTURA 
/Worki niebieskie/ 

11 8 8 5 2* 14 12 9 6 4 15 13 

 

 
  

RODZAJ SUROWCA 
DZIEŃ 

TYGODNIA 

2022 rok /* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny/ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

BIOODPADY 
/Pojemnik brązowy/ 

ŚRODA 
5 

19 
2 

16 

2 
16 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

3 
17 
31 

14 
28 

12 
26 

9 
23 

7 
21 

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE 
/Pojemnik szary/ 

WTOREK 

11 
25 

8 
22 

8 
22 

5 
19 

2* 
17 
31 

14 
28 

12 
26 

9 
23 

6 
20 

4 
18 

31* 

15 
29 

13 
27 

SZKŁO 
/Worki zielone/  

25 22 22 19 17 28 26 23 20 18 15 27 

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, 
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 
/Worki żółte/ 

11 
25 

8 
22 

8 
22 

5 
19 

2* 
31 

14 
28 

12 
26 

9 
23 

6 
20 

4 
31* 

15 
29 

13 
27 

PAPIER TEKTURA 
/Worki niebieskie/ 

11 8 8 5 2* 14 12 9 6 4 15 13 

 
 

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE: 509 922 634, 509 922 635.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Skokach przy ul. Rogozińskiej 10A czynny jest:

w środę 10:00-15:00, piątek 12:00-17:00 i sobotę 8:00-13:00.

POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00,  

ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6:00-20:00.
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REJON 8.  
Chociszewko, Chociszewo, Grzybowice, Lechlin, Lechlinek, Lechlińskie Huby, Łosiniec, Roszkowo, Roszkówko – od strony Lechlina                

i Rościnna (nr 1 – 12).  

REJON 9. 
Antoniewo, Antoniewo Górne, Bliżyce, Glinno, Jabłkowo (oprócz nr 32 – 35 /Jabłkowo-Nowiny/), Jagniewice, Kakulin (oprócz nr 1, 1a, 

33 – 35), Kuszewo, Raczkowo (oprócz nr 16 – 18 /Raczkowo-Huby/), Rakojady, Wysoka, 

Czysta Gmina

 

RODZAJ SUROWCA 
DZIEŃ  

TYGODNIA 

2022 rok /* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny / 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

BIOODPADY 
/Pojemnik brązowy/ 

ŚRODA 
12 
26 

9 
23 

9 
23 

6 
20 

4 
18 

1 
15 
29 

13 
27 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

2 
16 
30 

14 
28 

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE 
/Pojemnik szary/ 

WTOREK 

4 
18 

1 
15 

1 
15 
29 

12 
26 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

2 
16 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

SZKŁO 
/Worki zielone/  

18 15 15 26 24 21 19 16 27 25 22 20 

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, 
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 
/Worki żółte/ 

4 
18 

1 
15 

1 
29 

12 
26 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

2 
30 

13 
27 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

PAPIER TEKTURA 
/Worki niebieskie/ 

4 1 1 12 10 7 5 2 13 11 8 6 

 
 

 
 

RODZAJ SUROWCA 
DZIEŃ 

TYGODNIA 

2022 rok  /* - oznacza odbiór zastępczy za dzień świąteczny/ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

BIOODPADY 
/Pojemnik brązowy/ 

ŚRODA 
12 
26 

9 
23 

9 
23 

6 
20 

4 
18 

1 
15 
29 

13 
27 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

2 
16 
30 

14 
28 

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE 
/Pojemnik szary/ 

CZWARTEK 

13 
27 

10 
24 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

2 
15* 
30 

14 
28 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

3 
17 

1 
15 
29 

SZKŁO 
/Worki zielone/  

27 24 24 21 19 15* 28 25 22 20 17 15 

TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, 
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE 
/Worki żółte/ 

13 
27 

10 
24 

10 
24 

7 
21 

5 
19 

2 
30 

14 
28 

11 
25 

8 
22 

6 
20 

3 
17 

1 
29 

PAPIER TEKTURA 
/Worki niebieskie/ 

13 10 10 7 5 2 14 11 8 6 3 1 

 
 

MOBILNE TELEFONY INTERWENCYJNE I INFORMACYJNE: 509 922 634, 509 922 635.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Skokach przy ul. Rogozińskiej 10A czynny jest:

w środę 10:00-15:00, piątek 12:00-17:00 i sobotę 8:00-13:00.

POJEMNIKI I WORKI NALEŻY WYSTAWIAĆ PRZED POSESJĘ DO GODZ. 6:00,  

ODBIÓR PROWADZONY JEST W GODZ. 6:00-20:00.



Właścicielu przydomowej oczyszczalni ścieków
PAMIĘTAJ!!!

Zanim podejmiesz decyzję o instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

• zapoznaj się z planami gminy dotyczącymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej  

(zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele 

nieruchomości obowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej),

• wybierz właściwe urządzenie od sprawdzonego producenta,

• sprawdź wymagania prawne dotyczące budowy i eksploatacji oczyszczalni oraz warunki lokalne i gruntowo-wodne 

terenu, na którym będzie funkcjonować przydomowa oczyszczalnia ścieków.

PRZYPOMINAMY!!!
Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą ma obowiązek zgłoszenia do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach eksploatacji przydomowej 

oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego  

lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska,  

§ 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia), co 

najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni (formularz nr 6: http://www.gmina-skoki.pl/mieszkancy/co-i-

jak-zalatwic-w-urzedzie/111906-referat-ochrony-srodowiska/).

UWAGA!!!
Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, dokonane na podstawie prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym  

w Wągrowcu (formularza PB-2: https://www.bip.wagrowiec.pl/128,zgloszenie-budowy-zgloszenie-wykonywania-robot-budowlanych), 

 nie zwalnia właściciela z obowiązku dokonania zgłoszenia jej eksploatacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach. 

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia,  

w terminie 30 dni od daty dostarczenia kompletnego zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Przystąpienie do eksploatacji oczyszczalni bez dokonania zgłoszenia, a także w przypadku, gdy termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął,  

może skutkować karą grzywny (art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 roku – Prawo ochrony środowiska). Grzywna nie stanowi 

legalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Eksploatujący jest zobowiązany do przedłożenia organowi właściwemu do zgłoszenia informacji o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji 

oczyszczalni, zakończeniu eksploatacji lub informację o zmianie danych w zgłoszeniu. Zgłoszenie takie należy dokonań  

w terminie 14 dni od wystąpienia jednej z powyższych okoliczności.

PRZYPOMINAMY!!!
Zgodnie z Uchwałą nr XVII/142/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z 23 kwietnia 2020 r. w sprawie  

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki, na podstawie §12 pkt. 4:

„Właściciele nieruchomości posiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do regularnego pozbywania się osadów 

ściekowych, z częstotliwością zgodną z instrukcją eksploatacji oczyszczalni określoną przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz do roku”.

ODBIÓR OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki na prowadzenie działalności  

w zakresie opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków:

Mar-Kop Marek Skarupa 

Skoki, ul. Brzozowa 2 

tel. 61 8124 584

Zakład Budowlany – Sprzętowy Genowefa Najder 

Wągrowiec, ul. Rogozińska 12 

tel. 67 2622 293

Wywóz Nieczystości Płynnych „Raz-Dwa-Trzy” Piotr Marczyk 

Łaziska 34 

tel. 884 884 123



95%

97%
95%

WRZUCAMY:

butelki plastikowe
nakrętki, kapsle i zakrętki  
od słoików oraz butelek
plastikowe opakowania,  
torebki, worki foliowe
puszki po konserwach
aluminiowe puszki po napojach
kartony po mleku i sokach

NIE WRZUCAMY:

opakowań po lekach
zużytych baterii i akumulatorów
opakowań po farbach, lakierach i olejach
plastikowych zabawek
zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

METALE  I TWORZYWA SZTUCZNE

zanieczyszczenie powietrza o 95%

Recykling 1 tony złomu aluminiowego pozwala 
oszczędzić 4 tony boksytu - naturalnej rudy, 

z której produkuje się aluminium.

zanieczyszczenie wody o 97%

zużycie energii o 95%

ODZYSKANIE 1 TONY ALUMINIUM ZMNIEJSZA:

PRODUKTY ODZYSKIWANE Z TWORZYW SZTUCZNYCH
butelki do chemii gospodarczej, pojemniki, kanistry, folie, słupki drogowe i ogrodzenia, 

zabawki, długopisy, meble, ekrany przeciwhałasowe, doniczki, ramy okienne z PVC, 
włókna (przędza dywanowa lub polar), oleje opałowe, płyty termoizolacyjne

Tworzywa sztuczne
powstają w wyniku przerobu
 ropy naftowej - składają się 

z polimerów. Proces ich rozkładu 
może trwać nawet kilkaset lat.


