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Wiadomości Skockie
Podzieliliśmy się z gośćmi

Społeczny Komitet Skoki–Ukrainie był w sobotę 9 kwietnia 
organizatorem stoiska z ozdobami wielkanocnymi prac wykona-
nych m.in. przez obywateli Ukrainy przebywających obecnie 
w gminie Skoki. 

Dochód ze sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na zakup 
słodkich prezentów dla ukraińskich dzieci, które wraz z rodzinami 
będą obchodzić prawosławną Wielkanoc 24 kwietnia. Wielkanoc 
Prawosławna, nazywana Świętem Świąt, obchodzona jest w pierwszą 
niedzielę po pełni księżyca według kalendarza juliańskiego.

Burmistrz Tadeusz Kłos w towarzystwie organizatorów jarmarku. 
Fot. arch. W. Surdyk-Fertsch

Na stoisku ulokowanym na targowisku znalazły się wielkanocne 
wianki, rzeźby oraz palmy wielkanocne. Ozdoby świąteczne zostały 
w dużej części wykonane przez naszych gości z Ukrainy, którzy 
przebywają na naszym terenie. Stoisko z palmami przygotowali druhny 
i druhowie ze skockiej drużyny harcerskiej, prowadzonej przez dh hm. 
Andrzeja Surdyka.

Jarmark odwiedził burmistrz Tadeusz Kłos, który nabył również 
jeden z wystawionych przedmiotów. Skarbonkę zasilił również 
Zbigniew Kujawa, przewodniczący rady miejskiej. Nad całością 
kiermaszu czuwała Wiesława Surdyk – Fertsch, którą wspierali 
rodzice uczniów i nauczyciele oraz przedstawiciele rady rodziców 
skockiej podstawówki.

Znamy już kwotę, którą udało się zebrać. Ze sprzedaży ozdób 
świątecznych do skarbonki wpłynęło 3 504,70 zł. Harcerki i harcerze 
zebrali 870,97 zł, a 179,89 zł dodatkowo zebrano podczas odbywającej 
się w tym samym czasie w hali sportowo-widowiskowej imprezy 
sportowej dla dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powo-
dzenia kiermaszu. Poinformujemy o sposobie wydatkowania tych 
środków. Organizacyjnie przedsięwzięcie wspomogło Towarzystwo 
Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA.

Społeczny Komitet Skoki-Ukrainie

Było w czym wybierać. 
Fot. arch. W. Surdyk-Fertsch
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Ten wstęp dotyczy imprezy pn. Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego w  Puszczy Zielonce, która miała miejsce 19 marca. Po dwóch latach 
przerwy wróciliśmy do Sławicy w  gminie Skoki, do Gościńca Winnica, aby na 3 sposoby: rowerowo, spacerowo i  biegowo rozpocząć 
symbolicznie turystyczną aktywność w  Puszczy Zielonce. Organizatorem wydarzenia był Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”  
w partnerstwie z Gminą Skoki.

Grubo ponad stu rowerzystów pokonało 28 kilometrową trasę pod przewodnictwem skockiej grupy rowerzystów Tour De Sklep Skoki 
Team. 

Tyleż samo piechurów, z kijkami lub bez, przemaszerowało ok. 11 km. Opiekunami tego pieszego grona było po raz kolejny małżeństwo 
Małgorzata i Remigiusz Florysiakowie, tubylcy ze Sławicy. 

Biegaczom na tym dystansie przewodził mieszkaniec Sławy 
Wielkopolskiej Marek Duduś, a  grupę zamykała skoczanka 
Katarzyna Borowczyk.

Bardzo Wam dziękujemy, bo kto jak nie miejscowi znają swój 
teren najlepiej.

Po tej ogromnej dawce słońca i  endorfin wszyscy spotkali 
się w  Gościńcu Winnica, aby uzupełnić kalorie, spotkać się 
i  podsumować to wydarzenie. Wśród uczestników rozlosowano 
gadżety rekreacyjno-sportowe.

A  jak było? Niech najlepiej pokażą to zdjęcia naszego za-
przyjaźnionego fotografa Tomasza Szwajkowskiego. Galerię 
zdjęć znajdziesz na stronie www.gmina-skoki.pl oraz profilu 
społecznościowym https://www.facebook.com/GminaSkoki 

 
Karolina Stefaniak 

380 osób na liście startowej, która wypełniła się w  pierwszych dniach zapisów oraz super frekwencja podczas imprezy niech 
świadczą doskonale o tym, że koronawirus nie zniszczył w nas chęci aktywności fizycznej.

Turystyczne rozpoczęcie sezonu w Puszczy Zielonce

Kręcimy kilometry. Fot. T. Szwajkowski

Biegacze przed startem. Fot. T. Szwajkowski
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Zabezpieczenie rajdu. Fot. T. Szwajkowski Wielbiciele nordic walking na trasie. Fot. T. Szwajkowski

Organizatorki imprezy. Fot. T. Szwajkowski A po wysiłku zasłużony odpoczynek. Fot. T. Szwajkowski

Liczba rowerzystów robi wrażenie. Fot. T. Szwajkowski
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Samorząd na bieżąco z potrzebami gminy 
29 marca odbyła się trzecia w tym miesiącu a w kolejności 42. 
sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. 

Przedmiotem przyjętych uchwał było wprowadzenie zmian  
w  uchwale budżetowej na rok 2022, a  co za tym idzie wpro-
wadzenie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
i Gminy Skoki na lata 2022-2036. 

Radni podjęli również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości położonych w Sławicy. 

Przyjęto również  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2022-2025.

Zmiany budżetowe dotyczyły:
• Zaplanowania dochodów w wysokości 35 516,00 zł ze środ-

ków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Środki 
zostaną przeznaczone na wsparcie szkół w  organizowaniu 
dodatkowych specjalistycznych zajęć pomocowych psycho-
logiczno - pedagogicznych.

• Wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 17 821,00 
zł będących refundacją kosztów dotacji przedszkolnej 
ponoszonej przez Gminę Skoki na dzieci będące mieszkań-
cami Gminy Murowana Goślina, a  uczęszczającymi do Nie-
publicznego Przedszkola Językowego „Akademia Rozwoju” 
w Skokach.

• Wprowadzenia dochodów 1 620,00 zł z  tytułu wpłaty da-
rowizn pieniężnych przekazanych dla sołectw: Rościnno oraz 
Pawłowo Skockie.

• Wprowadzenia wydatków 100 000,00 zł z  przeznaczeniem 
na opracowanie strategii kompleksowego programu uregu-
lowania gospodarki wodnej z inwentaryzacją oraz koncepcją 
programowo – przestrzenną sieci wodociągowej wraz ze 
stacjami uzdatniania wody na terenie gminy Skoki,

• Zaplanowania środków w  kwocie 20 000,00 zł na wykup 
infrastruktury wodociągowej od osób prawnych na terenach 
wiejskich,

• Wprowadzenia wydatków 50 000,00 zł z  przeznaczeniem 
na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierunku 
połączenia z drogą wojewódzką nr 197”,

• Zaplanowania wydatków 450,00 zł z  przeznaczeniem na 
opłatę do Nadleśnictwa Łopuchówko za bezumowne ko-
rzystanie z  gruntu zajętego pod przystanek autobusowy 
w Budziszewicach, 

• Zwiększenia o 5 000,00 zł wydatków na ogłoszenia w prasie 
w  związku z  organizowanymi przetargami na sprzedaż 
nieruchomości gminnych, 

• Zaplanowania wydatków 25 000,00 zł z przeznaczeniem na 
budowę przyłączy kanalizacyjnych do budynku mieszkal-
nego w Roszkowie,

• Wprowadzenia kwoty 3 500,00 zł z  przeznaczeniem na 
zakup wyposażenia kuchni do mieszkania komunalnego przy 
ul. Topolowej w Skokach,

• Zaplanowania wydatków 4 500,00 zł z  przeznaczeniem na 
wykonanie audytu dostępności architektonicznej budynku 
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,

• Zwiększenia o  27 932,00 zł wydatków na wynagrodzenia 
pracowników Szkoły Podstawowej w  Skokach oraz o 
7 584,00 zł dotację na prowadzenie Szkoły Podstawowej 
w  Jabłkowie z  przeznaczeniem na zorganizowanie do-
datkowych zajęć specjalistycznych z  zakresu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. Środki wprowadzono 
w związku z uzyskaniem środków z rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej,

• Zaplanowania wydatków 9 500,00 zł z  przeznaczeniem na 
opłatę do Nadleśnictwa Łopuchówko za bezumowne ko-
rzystanie z  gruntu zajętego na cele parkingowe przy Szkole 
Podstawowej oraz Bibliotece Publicznej Miasta i  Gminy 
Skoki,

• Zwiększenia o 7 000,00 zł wydatków planowanych na zakup 
paliwa do samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne 
do placówek oświatowych, 

• Zwiększenia o  90 095,12 zł wydatków z  tytułu niewyko-
rzystanych środków za lata ubiegłe na realizację projektu 
pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających 
rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania 
– II edycja”. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Skokach,

• Zaplanowania wydatków 23 000,00 zł z przeznaczeniem na 
„Modernizację oświetlenia terenu przy parkingu i  wejściu 
do ośrodka zdrowia w  Skokach”. W  ramach zadania planuje 
się demontaż starych słupów oświetleniowych oraz zamon-
towanie czterech nowych lamp z oprawami LED wraz z wyko-
naniem linii kablowych, 

• Zwiększono o  3 500,00 zł wydatki na utrzymanie czystości 
i  porządku na placu targowo – parkingowym w  Skokach, 
w  związku z  wprowadzeniem dodatkowego dnia handlo-
wego w piątek, 

• W  związku z  ogłoszonym postępowaniem przetargowym 
o 150 000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe zaplanowane 
na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej i  wodociągu na ul. Antoniewskiej w  Skokach”. 
Środki na to zadanie przeniesione zostały z  zadania pn. 
„Budowa kanalizacji sanitarnej w  Skokach, rejon ulic: 
Brzoskwiniowej, Malinowej, Czereśniowej i Wiśniowej”.

Katarzyna Przybysz 

Radni podjęli ważne dla mieszkańców decyzje. Fot. F. Szklennik

Sesje Rady Miejskiej Gminy Skoki



Urząd

6

Uchwała w trybie 
nadzwyczajnym 

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki 21 marca, 
w trybie nadzwyczajnym, zwołano 41. sesję Rady Miejskiej 
Gminy Skoki. 

Sesję zwołano z  uwagi na ubieganie się Gminy Skoki 
o dofinansowanie zadania pn.: „Bliżej kultury. Poprawa warunków 
funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w  Skokach”. 
Konieczne było zabezpieczenie na to zadanie środków w budżecie 
gminy w  wysokości 90 791,00 zł, z  czego środki własne Gminy 
Skoki wynoszą 45 401,00 zł, a wnioskowana dotacja 45 390,00 zł. 

Radni podjęli tylko jedną uchwałę w sprawie zmian w uchwale 
budżetowej na 2022 rok, która objęła również zmiany w zakresie: 

• Zaplanowania wydatków 7 550,00 zł na zakup wózka do  
malowania linii na stadionie sportowym w Skokach.

• Zwiększenia o  17 031,00 zł wydatków planowanych na 
wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne 
dla pracownika zatrudnionego do utrzymania porządku  
na terenie stadionu sportowego w Skokach.

• Wprowadzenia wydatków w kwocie 50 000,00 zł na moder-
nizację dwóch mieszkań komunalnych przy ul. Poznańskiej 
w Sko-kach.

• Zwiększenia o 165 372,00 zł dochodów z części oświatowej 
subwencji ogólnej w  związku z  uzyskaniem z  Ministerstwa 
Fi-nansów informacji o  kwotach rocznych poszczególnych 
części subwencji ogólnej planowanej na 2022 rok.

Katarzyna Przybysz

W Grzybowie wybrano 
nowego sołtysa

Mieszkańcy Sołectwa Grzybowo spotkali się 28 marca 
w  świetlicy wiejskiej aby dokonać wyboru sołtysa. Dotych-
czasowy sołtys ANDRZEJ ZARANEK zmarł na początku 
października ubiegłego roku. 

Na prośbę obecnego na zebraniu burmistrza Tadeusza Kłosa 
pamięć zmarłego została uczczona minutą ciszy. W  wyborach 
uzupełniających udział wzięło 36 mieszkańców sołectwa, 
co stanowiło 37 proc. osób uprawnionych do głosowania. 
Mieszkańcy sołectwa zgłosili troje kandydatów na sołtysa: 
Monikę Foińską, Agatę Wieczorek oraz Michała Zaranka, syna 
poprzedniego sołtysa. Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły 
zgodę na kandydowanie oraz dokonały krótkiej autoprezentacji. 
Nowy sołtys został wyłoniony w  tajnym głosowaniu. Najwięcej 
głosów ważnych (14) otrzymał Michał Zaranek i to on pełni teraz 
tę funkcję. Radę sołecką uzupełniają bez zmian: Kinga Bogacka, 
Karina Wieczorek oraz Krystyna Zaranek. 

Nowy sołtys przejął funkcję po swoim ojcu. Fot. W. Saukens

Po ogłoszeniu wyników burmistrz Tadeusz Kłos pogratulował 

nowemu sołtysowi i życzył mu sukcesów w działalności sołeckiej. 
Przedstawił również możliwości finansowe gminy oraz poinfor-
mował mieszkańców o zabezpieczeniu w budżecie Gminy kwoty 
w wysokości 150 tys. zł przeznaczonej na remont świetlicy.  

Nowemu sołtysowi życzymy sukcesów, satysfakcji z pełnionej 
funkcji oraz dobrej współpracy z mieszkańcami.

 
Weronika Saukens 

Nowy dzielnicowy  
w gminie Skoki

Sierż. sztab. PRZEMYSŁAW ROSIŃSKI od 1 kwietnia jest 
dzielnicowym w  rejonie nr 3 Rewiru Dzielnicowych Komi-
sariatu Policji w Skokach.

Sierż. sztab. Przemysław Rosiński. Fot. KPP Wągrowiec

Policjant służbę pełni od 2007 roku i  od jej początku 
związany jest z wągrowiecką jednostką. Od początku roku 2019 
obowiązki pełnił jako funkcjonariusz patrolu interwencyjnego 
w Komisariacie Policji w Skokach. Przemysław Rosiński zastąpił 
na tym stanowisku asp. sztab. Pawła Dudzińskiego, który pod 
koniec lutego przeszedł na emeryturę.
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Zgodnie z  założeniami Policji dzielnicowy to policjant pierw-
szego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych, którzy 
są najważniejszym ogniwem łączącym Policję ze społeczeństwem. 
To policjanci, których głównym zadaniem jest dbanie o poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców w  swoim rejonie. Do niego każdy 
może zwrócić się o pomoc i poradę prawną.

Rewir 3 obejmuje: Brzeźno, Budziszewice, Dzwonowo, Dzwo-
nowo Leśne, Ignacewo, Miączynek, Niedźwiedziny, Pawłowo 
Skockie, Potrzanowo, Rejowiec, Sława Wielkopolska, Stawiany, 
Szczodrochowo, Sławica.

Kontakt do dzielnicowego:
tel. 786 936 554
email: dzielnicowy.skoki3@po.policja.gov.pl

Przypominamy: Komisariat Policji w Skokach znajduje się 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 15.

Kontakt telefoniczny pod nr 477 746 340. 
Komendantem Komisariatu Policji w  Skokach jest st. asp. 

Kamila Kamińska.
W sprawach skarg i wniosków Komendant przyjmuje obywa-

teli codziennie w  godzinach urzędowania, a  w  poniedziałki do 
godz. 17:30. Komisariat nie funkcjonuje całodobowo. W sprawach 
pilnych należy kontaktować się pod numerem tel 112. Kontakt 
z dyżurnym KPP Wągrowiec tel. 477 746 211.

Na terenie gminy Skoki funkcjonują 3 Rejony Dzielnicowych.

Rejon nr 1 obejmuje: Skoki, Antoniewo
Dzielnicowy - sierż. sztab. Krzysztof Kędziora, 

tel. 786 936 555
email: dzielnicowy.skoki1@po.policja.gov.pl

Rejon nr 2 obejmuje: Bliżyce, Chociszewo, Chociszewko, 
Glinno, Grzybowice, Grzybowo, Jabłkowo, Jagniewice, Kakulin, 
Kuszewo, Lechlin, Lechlin Huby, Lechlinek, Wysoką, Łosiniec, 
Nadmłyn, Niedarzyn, Pomarzanki, Raczkowo, Rakojady, Rościnno, 
Antoniewo Górne, Roszkowo.

Dzielnicowy asp. sztab. Sławomir Słoma, 
tel. 786 936 556

email: dzielnicowy.skoki2@po.policja.gov.pl

W  przypadku trudności ze  skontaktowaniem się proszę 
dzwonić pod numer 786 936 553 Kierownik Rewiru Dzielnico-
wych w Skokach, lub 997 

email: dzielnicowy.skoki2@po.policja.gov.pl
Na podstawie danych ze strony
 https://wagrowiec.policja.gov.pl/

Karolina Stefaniak 

Pomoc prosto z serca
Od maja ubiegłego roku na terenie Skoków posadowione są trzy pojemniki do gromadzenia plastikowych nakrętek. Czerwone 

serca znajdują się przy dworcu PKP, bibliotece oraz na targowisku.

Zbiórki plastikowych nakrętek, które 
są materiałem przeznaczonym do recyclin-
gu, są jedną z  najpopularniejszych form 
wspierania osób potrzebujących. Nie wymagają 
zaangażowania środków pie-niężnych, 
a  udzielana dzięki nim pomoc jest realną 
odpowiedzią na potrzeby.

Jeśli macie Państwo w  domu nakrętki 
i  nie wiecie, co z  nimi zrobić, zachęcamy do 
wrzucania ich do koszy. W  ten prosty i  szybki 
sposób zrobicie coś dobrego dla innych. Każda 
nakrętka się liczy.

Mieszkańcy gminy Skoki, którzy są 
zainteresowani skorzystaniem z  tej formy 
pomocy prosimy o  kontakt z  Urzędem Miasta 
i Gminy w Skokach.

Jednocześnie w  imieniu Olgi, Tadzia  
i  Antka dziękujemy wszystkim, którzy tak 
chętnie wspierają tę inicjatywę.

Aleksandra Frankowska

Jeden z pojemników – serduszek znajduje się na targowisku. Fot. K. Stefaniak
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Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
W  studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i  Gminy Skoki, przyjętym uchwałą Rady 
Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z  dnia 24.06.2010 r. 
dla przedmiotowej nieruchomości wyznaczono następujące 
kierunki zagospodarowania przestrzennego: „tereny zieleni nie-
urządzonej”, „układ komunikacyjny - drogi wojewódzkie” oraz 
„wody powierzchniowe”.

Termin zagospodarowania nieruchomości: 
Nie jest określony.

Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 75 000,00 zł brutto.

Wysokość wadium:
Wadium wynosi 7 000,00 zł.

Informacja o poprzednich przetargach:
I  przetarg - 24 lutego 2022 r. - zakończony wynikiem nega-

tywnym (brak oferentów).

Czas i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, 

ul. Ciastowicza 11, sala konferencyjna, II piętro - segment B, 18 
maja 2022 roku (środa) o godzinie 10:00.

Warunki przystąpienia do przetargu:
1. Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest wpłata wadium 

w  kwocie 7 000,00 zł, na konto bankowe Gminy Skoki nr 
58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy 
w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do 12 maja 2022 r. (czwartek). 
Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych 
na wskazany wyżej rachunek bankowy.

2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie 
osobę przystępującą do przetargu.

3. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym 
dowodem osobistym.

4. Przy sprzedaży działki mają zastosowanie przepisy ustawy 
z  dnia 11 kwietnia 2003 r. o  kształtowaniu ustroju rolnego 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 461). Zgodnie z przepisami cytowanej 
ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie 
rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli 
nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść 
w  skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające 
jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z  małżonków. 
Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz 
z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład 
gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 
300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z  art. 5 ust. 2 
i  3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę 
fizyczną, będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, 
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości 
rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie 
przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co 
najmniej od 5 lat zamieszkała w  gminie, na obszarze której 
jest położona jedna z  nieruchomości rolnych wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres 
osobiście gospodarstwo.

Zmiany w programie 500+
Od 1 stycznia 2022 roku weszły w  życie ważne zmiany 

w  programie „Rodzina 500+”. Obsługą programu w  zakresie 
wniosków o  świadczenia wychowawcze składanych od 1 
stycznia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia wnioski o  świadczenie wychowawcze można 
składać do ZUS wyłącznie online, a  pieniądze trafią na konto 
bankowe beneficjentów.

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za 
okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku nadal są realizowane przez 
dotychczasowe organy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skokach kontynuuje wypła-
canie świadczeń wychowawczych przyznanych z wniosków zło-
żonych przed 1 stycznia 2022 roku do końca okresu, na jaki 
zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 roku.

Od 1 lutego 2022 roku ruszył nabór wniosków na nowy 
okres świadczeniowy, który będzie obowiązywał od 1 czerwca 
2022 roku – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, 
bankowość elektroniczną i portal emp@tia.

Przypominamy o  złożeniu wniosku do 30 czerwca 2022 
roku, aby zachować kontynuację pobieranego świadczenia 
wychowawczego 500+.

ZUS zapewnia pomoc w  sprawie prawidłowego złożenia 
wniosku o  przyznanie świadczenia wychowawczego w  swojej 
placówce przy ul. Przemysłowej 11 w Wągrowcu.

Iwona Tyll 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach
nr tel. 61 8925 827 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza II przetarg ustny 

nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 110/2, położoną w Rejowcu.

Oznaczenie nieruchomości: 
Działka numer 110/2, obręb Rejowiec, gmina Skoki, powiat 

wągrowiecki, województwo wielkopolskie. Dla nieruchomości 
Sąd Rejonowy w  Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą nr 
PO1B/00048114/0.

Powierzchnia:
Powierzchnia wynosi 0,5600 ha.

Opis nieruchomości: 
Działka oznaczona numerem geodezyjnym 110/2, położona 

w Rejowcu to nieruchomość rolna składająca się z następujących 
klasoużytków: grunty orne klasy V (0,2000 ha), pastwiska trwałe 
klasy VI (0,1100 ha) oraz nieużytki (0,2500 ha). Nieruchomość 
położona jest w  strefie obrzeżnej miejscowości, w  sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów leśnych oraz 
drogi wojewódzkiej nr 197. Działka zlokalizowana jest na terenie 
podmokłym, znacznie zaniżonym względem drogi dojazdowej 
oraz ze skłonem. Nieruchomość stanowi teren nieużytkowany, 
porośnięty samosiewami drzew i  krzewów. Działka posiada 
dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.
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5. Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z  wyjątkiem przypadku, gdy nabywca 
ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 
300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą 
gminą.

6. W okresie co najmniej 5 lat od dnia nabycia, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
7. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba, która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość 

reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód 
osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe 
osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.

8. W  razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia w/w umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

9. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu, zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż 
przed upływem 3 dni.

Uwagi:
1. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu 

przetargu do publicznej wiadomości, a także przyczynę odwołania przetargu.
2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno 

postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

 
  



Dary dla dzieci  
z Ukrainy
 

Po raz kolejny przekonaliśmy się, 
że rodzice naszych przedszkolaków 
mają wielkie serca. Zaledwie 
w  cztery dni zebraliśmy mnóstwo 
darów dla dzieci przybywających 
z  Ukrainy. Serdecznie dziękujemy 
za zaangażowanie, okazaną pomoc 
oraz wspaniały przykład dla swoich 
dzieci. Dobro wraca!

Katarzyna Adamska

      

Karotkowa solenizantka
 4 kwietnia obchodzony jest „Dzień 
Marchewki”. Zazwyczaj jest obchodzony 
poprzez zjedzenie marchwi lub dań 
z marchwi.

„Na marchewki urodziny
Wszystkie zeszły się jarzyny.
A marchewka gości wita
I o zdrowie grzecznie pyta”

 Marchew jest warzywem, które zawiera 
niezbędne witaminy dla naszego zdrowia, 
dlatego tak ważne jest, aby dzieci ją jadły. 
Głównym celem tego święta było promo-
wanie spożywania warzyw, poszerzanie 
wiedzy na temat marchwi. Dzieci brały 
udział w  zabawach muzyczno-ruchowych 
i  plastycznych. Odgadywały zagadki o  warzy-
wach, rozpoznawały marchewkę wśród 
innych warzyw, układały w  całość pocięte 
obrazki. Śmiechu i  zabawy było co niemiara 
- ale o  to właśnie chodziło, żeby ten dzień 
był wyjątkowy, inny od wszystkich. Po ta-
kiej dawce witamin, śmiechu i  zabawy na 
pewno wszystkie przedszkolaki będą zdrowe 
i uśmiechnięte.

Anna Winkel
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA 
SAMORZĄDOWEGO W SKOKACH 

Oświata

Bohaterka dnia w oczach dzieci. Fot. A. Winkiel



Z wizytą w skockiej bibliotece
Wiek przedszkolny jest doskonałym okresem na rozbudzanie 

zainteresowań książką i czytelnictwem. 
W czwartkowe przedpołudnie 17 marca wybraliśmy się do Biblio-

teki Publicznej Miasta i Gminy Skoki im. Eugeniusza Paukszty. Dla nie-
których przedszkolaków była to pierwsza wizyta w  tak magicznym 
miejscu - pełnym książek, bajek, komiksów, a nawet gier. Podczas wi-
zyty dzieci miały okazję zapoznać się z zakątkami tego miejsca. Pani 
bibliotekarka opowiedziała nam o swojej pracy, oraz o tym, co należy 
zrobić aby wypożyczyć książkę. Na koniec czekała niespodzianka 
– bajka, którą dzieci mogły obejrzeć w  przytulnym i  kameralnym 
„Kinie za Rogiem”. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki z wiedzą, 
uśmiechem na twarzy ale przede wszystkim z obietnicą, że wróci, aby 
móc korzystać z bogatej oferty dla dzieci. 

Paulina Jeske
         

Przedszkolaków powitanie wiosny
W  poniedziałek 21 marca cała społeczność Przedszkola Samorządo-

wego im. Kubusia Puchatka w Skokach pożegnała zimę i powitała od dawna 
wyczekiwaną wiosnę. 

Spragnieni ciepła, słońca i  natury pojechaliśmy do leśniczówki 
w  Pawłowie Skockim aby tam wspólną zabawą i  śpiewem uczcić nadejście 
nowej pory roku. Dzięki sprzyjającej pogodzie mogliśmy wyruszyć w  las 
w  poszukiwaniu pierwszych zwiastunów wiosny. Szczególnie dużo radości 
i zaangażowania wykazały dzieci podczas wspólnych zabaw oraz tańców – 
oczywiście z piękną Panią Wiosną. Największą atrakcją było oczywiście ognisko 
i  kiełbaski. Zadowoleni i  najedzeni bezpiecznie wróciliśmy do przedszkola. 
Serdeczne podziękowania dla: Katarzyny i Tomasza Mańków, Pawła Korżaka, 
Adama Paczyńskiego, Magdaleny Paczyńskiej oraz Agaty Stefańskiej.

Wiesława Paczyńska

Przedszkolaki i Dzień Teatru 
W  piątek 1 kwietnia wszystkie przedszkolaki wzięły 

udział w przedstawieniu pt. „Trzy Świnki”.

„Chrum, chrum, kwi, kwi przez świat cały…” – taki zwrot towa-
rzyszył nam podczas niezwykłego spektaklu w wykonaniu dzieci 
4-5 letnich z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka 
w  Skokach. Teatrzyk okazał się strzałem w  przysłowiową 
„dziesiątkę” oraz znakomitą lekcją o  tym, że warto zawsze 
trzymać się razem, nie rozmawiać z  nieznajomymi, a  przede 
wszystkim ważnym przesłaniem, „że solidna praca, zawsze 
popłaca”. 

Elżbieta Kwapińska, 
Magdalena Trela
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Dzieci z zainteresowaniem przyglądały się wszystkiemu. Fot. P. Jeske

Nasza wielka scena. Fot. arch. przedszkola

Pani Wiosna przywitała nas w swoich kolorach. 
Fot. W. Paczyńska



Wizyta w tajemnicach biblioteki

15 marca dzieci z Przedszkola „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie wybrały się na wycieczkę do Biblioteki Publicznej w Skokach. 
Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Pani Sylwia Popadowska opowiedziała 

przedszkolakom o  pracy w  bibliotece, pokazała półki z  książkami dla dzieci oraz zachęciła do ich wypożyczania. Dzieci miały możliwość 
posłuchania muzyki z gramofonu oraz odgadywały bajkowe zagadki. Biblioteka to jednak nie tylko zbiór książek ale od niedawna także kino. 
Przedszkolaki w  wygodnych fotelach z  ogromnym zainteresowaniem oglądały bajkę. Dzięki głównej bohaterce, krówce, dowiedziały się  
o takich wartościach jak: dobro, współpraca oraz tego, że rodzina jest najważniejsza. 

Magdalena Załęska
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Dzień świętego 
Patryka w Jabłkowie 
Podczas zajęć rozwijających w  klasie 3. 
i  kółku języka angielskiego, rozmawialiśmy na 
temat św. Patryka - patrona Irlandii, którego 
święto obchodzone jest 17 marca. Uczniowie 
narysowali m.in. flagę Irlandii oraz trzylistną 
koniczynkę. Dowiedzieli się również o  kilku 
tradycjach słuchając i oglądając piosenki i tańce 
irlandzkie. 

Piotr Plewa 

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO TĘCZA

Pani Sylwia i jej mali goście. Fot. M. Załęska

Oświata



Drużynowo na przełajowych 
trasach

W  piątek, 25 marca, w  ramach XXIII Wielkopolskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, odbyły się Powiatowe Mistrzo-
stwa w Drużynowych Biegach Przełajowych. 

Drużyna dziewcząt TĘCZY. Fot. J. Tomczak

W  zawodach startowały szkolne reprezentacje dziewcząt 
i  chłopców. Każdy z  zespołów składał się z  sześciu uczennic 
bądź uczniów z poszczególnych roczników. Biegi odbywały się ze 
startu wspólnego w poszczególnych kategoriach. 

Wystartowały! Fot. J. Tomczak

Naszą szkołę w  kategorii dziewcząt w  roczniku 2009/2010 
reprezentowały: Jagoda Grygiel, Marcelina Rakocy, Ewa 
Majchrzak, Julia Bocian, Karolina Szymczak i  Małgorzata 
Szymczak.

Nasze zawodniczki zajęły ostatecznie 5. miejsce, zdobywając 
niebywałe doświadczenie i  możliwość sprawdzenia się w  zawo-
dach rangi powiatowej. Gratulujemy!

Joanna Tomczak
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Potyczki matematyczne
17 marca 2022 roku uczniowie z naszej szkoły wzięli udział 

w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. 

Matematyczny kangurek na pamiątkę. Fot. J. Dobroś

W rozgrywkach wzięli udział uczniowie z klas III-VIII, w trzech 
różnych kategoriach: Maluch, Beniamin oraz Kadet. W konkursie 
łącznie wzięło udział 32 uczniów z  Jabłkowa, Lechlina oraz 
Rejowca. Każdy z  uczestników za udział w  konkursie otrzymał 
matematycznego kangurka – logiczną przeplatankę.

Zdobyli kolejne doświadczenia i wiedzę. Fot. Jagoda Dobroś.

Wyniki zostaną ogłoszone w  ciągu najbliższych 5 tygodni,  
za wszystkich trzymamy mocno kciuki. 

Jagoda Dobroś



22 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Wody  

Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, oddział w Pawłowie Skockim, odbyli cykl zajęć dydaktycznych. Rozbudzili poczucie 
odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej. Ćwiczyli umiejętność wnioskowania zachodzących zjawisk przyrodniczych na 
podstawie obserwacji i  doświadczeń. Poznali i  przyswoili wiedzę na temat stanów skupienia wody i  jej obiegu w  przyrodzie. Pamiętajmy! 
Woda jest cenniejsza od złota!

Tekst i fot. Weronika Grab-Bejma

Pani Wiosna u nas
„Coraz dłuższe dni nastają, sroga zima odjechała,
A do życia powolutku budzi się przyroda cała" 
(T. Boy - Żeleński)

Nareszcie nadeszła wiosna! 21 marca, to wyjątkowa 
data w  kalendarzu roku szkolnego, na którą czekali 
wszyscy uczniowie w Szkole Podstawowej w Jabłkowie 
oddział w  Pawłowie Skockim. W  klasach pojawiły 
się wiosenne dekoracje i  tematycznie związane z  tym 
świętem tablice. Nie zabrakło również strojów w kolorach 
wiosennych. Dziewczynki przygotowały barwne wianki. 
Wszyscy witaliśmy wiosnę w  barwnym korowodzie. 
Ten wyjątkowy dzień minął bardzo szybko, ale sprawił 
wszystkim uczniom ogromną frajdę.

Nauczyciele szkoły w Pawłowie Skockim
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Oświata



Z  okazji „Światowego Dnia Liczby Pi” przeprowadzono 
w szkole przeprowadzono konkurs na gazetkę. 

Uczniowie klas IV-VIII mieli za zadanie zebrać i przedstawić 
informację ze stałą matematyczną, z którą ludzie zetknęli się już 
w  starożytności. Symbol liczby zawładnął prawie każdą klasą. 
Uczniowie poznali historię tej liczby, wzory matematyczne, 
w których wykorzystuje się liczbę π oraz próbowali w ciekawy 
sposób zapisać jak najdłuższe rozwinięcie tej liczby.

Komisja nie miała łatwego zadania. Oczywiście infor-macje 
były ważne, ale estetyka i  sposób ich przekazania odgrywał 
wiodącą rolę. W ocenie liczyło się ogólne wra-żenie estetyczne, 
oryginalność pomysłu i  sposób jego przedstawienia. Z  prac 
uczniów można się dowiedzieć, że liczba π zwana inaczej 
Ludolfiną ma zastosowanie w  wielu dziedzinach, zarówno 
w matematyce, jak i fizyce.

I miejsce zdobyła gazetka wykonana przez klasę VIIIb, która 
przedstawiła liczbę π bardzo czytelnie. Estetyka i przejrzystość 
zwyciężyły.

II miejsce przyznano gazetce wykonanej przez klasę VIII f,  która pokazała zróżnicowanie i dużą pomysłowość oraz ciekawe informacje. III 
miejsce należy do klasy IV a, dla której pojęcie liczby π jest jeszcze zbyt abstrakcyjne, a mimo to bardzo trafnie i ciekawie uchwyciła tematykę.

Wyróżnienie otrzymała klasa VIII c, która oprócz gazetki udekorowała całą klasę symbolem π. 
Konkurs na klasową gazetkę przybliżył uczniom tę najsłynniejszą liczbę świata, a  przy okazji pogłębił zainteresowanie matematyką,  

bo: „Matematyka kołem się toczy, a liczba π nas nie zaskoczy”.
Tekst i fot. Beata Cibail 
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SZKOŁA PODSTAWOWA

Jest taka tajemnicza liczba

Drugie miejsce w powiecie
14 marca w  Wągrowcu odbył się XI Powiatowy 

Konkurs Fizyczny o charakterze drużynowym. 
Uczestnicy mieli okazję sprawdzić dotychczas zdo-

bytą wiedzę w  praktycznym działaniu oraz zaplanować 
skuteczną pracę w  zespole. Konkurs nie należał do 
łatwych, a  wzięło w  nim udział 7 drużyn, w  tym dwie 
z naszej szkoły. Nasi reprezentanci to: Aleksandra Cibail, 
Marianna Lahuta i Bartosz Warzbiński oraz Małgorzata 
Kaleta, Dawid Kruczek i  Marcin Andrzejewski. 
Pierwszemu zespołowi udało się wywalczyć II miejsce 
co uważam za ogromny sukces. Organizatorem konkursu 
był Zespół Szkół nr 2 im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego 
w Wągrowcu. Naszym uczniom serdecznie gratulujemy!

Opiekun: Małgorzata Adrych

Gazetka klasy 8 b zdobyła pierwsze miejsce w konkursie. Fot. B. Cibail

Zdobywcy drugiego miejsca w towarzystwie wicedyrektora szkoły i opiekuna.  
Fot. SP Skoki
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 „Poznajemy parki 
krajobrazowe Polski” 

18 marca w  Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w  Skokach  odbył się  etap parkowy konkursu „Poznajemy 
Parki Krajobrazowe Polski”. 

Podopieczni Małgorzaty Dudek wywalczyli udział w finale 
wojewódzkim. Fot. SP Skoki

W  etapie tym o  udział w  finale wojewódzkim rywali-
zują  trzyosobowe reprezentacje szkolne z  gmin położonych na 
terenie tego samego parku krajobrazowego. W  bieżącym roku 
szkolnym z  ramienia Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” 
do konkursu  przystąpiła nasza szkoła i  szkoła podstawowa 
w  Łagiewnikach Kościelnych.  Uczniowie rozwiązywali test skła-
dający się z  25 pytań. Tematyka dotyczyła hasła przewodniego 
tegorocznej edycji „O  wodzie w  przyrodzie” i  wiedzy o  naszym 
parku krajobrazowym.  Skocka drużyna w  składzie: Marianna 
Lahuta, Ziemowit Przywarty oraz Juliusz Wrzesiński stanęła po 
dogrywce na podium i weźmie udział w etapie wojewódzkim. 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i nagrody ufundowane przez Tadeusza Kłosa, burmistrza Miasta  
i Gminy Skoki.

Małgorzata Dudek

Spotkanie z weterynarzem
31 marca odbyło się ciekawe spotkanie uczniów klasy 

3b z  MARKIEM JESKE, lekarzem weterynarii. Zostało ono 
zorganizowane w ramach realizowanego przez uczniów bloku 
tematycznego „Zwierzęta wokół nas”. 

Celem spotkania było poznanie pracy weterynarza oraz 
zdobycia wiedzy na temat dbania i  pielęgnowania zwierząt 
domowych. Pan Marek opowiedział dzieciom, jak wygląda jego 
strój do pracy, na jakie choroby najczęściej chorują zwierzęta 
oraz przybliżył sposoby ich leczenia. Podał wiele cennych rad 
dotyczących opieki nad różnymi zwierzętami – domowymi 

Lekcje języka polskiego  
w Muzeum Narodowym

To już druga w  tym roku szkolnym wizyta uczniów 
w  Muzeum Narodowym w  Poznaniu. W  listopadzie klasa 7d 
brała udział w zajęciach dotyczących opisu obrazu. 

Uczestnicy uczyli się patrzeć, analizować i  opisywać dzieła 
sztuki, podejmowali również próby ich interpretacji. Kolejnym 
krokiem była praca w  grupach, gdzie młodzież samodzielne 
wykonywała opis jednego z obrazów.

Teraz przyszedł czas na młodszych odbiorców sztuki. 15 marca 
progi muzeum przekroczyli uczniowie klasy 4c, dla większości 
była to pierwsza wizyta w  tym miejscu. W  holu czekała już 
pracownica działu edukacji, by zabrać grupę na lekcję muzealną. 
Podczas zajęć uczniowie szukali odpowiedzi na pytanie: czy 
obrazy mogą opowiadać? Wspólnie starali się rozszyfrować 
zakamuflowane historie ukryte w dziełach. Okazało się, że warto 
czytać, słuchać i znać baśnie, legendy, czy też mity, aby je potem, 
bez trudu, znaleźć w  namalowanych obrazach. W  trakcie zajęć 
uczniowie otworzyli się na kontakt z dziełem sztuki, a pomysłów 
interpretacji było wiele. Cennym elementem stała się wymiana 
wzajemnych doświadczeń i spostrzeżeń. 

Muzeum stało się na chwilę szkolną izbą. Fot. E. Berendt 

Na pewno nie jest to ostatnia wizyta w  galerii. Podróż ze 
sztuką dopiero się rozpoczęła. Lekcje muzealne urozmaicają 
szkolny program nauczania – poszerzają wiedzę uczniów, ich 
zmysł artystyczny i  kompetencje społeczne, a  także rozwijają 
wrażliwość estetyczną. 

Okazało się, że rodzice Bartka Kawskiego pracują w muzeum. 
Jego mama wręczyła uczniom piękne zakładki, natomiast tata 
sprezentował każdemu parę białych rękawiczek, których używa 
się podczas pracy z  dziełami sztuki. W  imieniu uczniów bardzo 
dziękujemy. 

Elżbieta Berendt
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i  egzotycznymi. Uczniowie 
mieli również okazję zobaczyć 
podstawowe narzędzia pracy 
weterynarza: trokar, stetoskop, 
kleszczyki, termometry, czy 
różnej wielkości strzykawki 
i igły. Nie zabrakło też okazji do 
zadania Panu Markowi wielu 
pytań, na które udzielał cennych, 
ciekawych i  wyczerpujących 
odpowiedzi.

Serdecznie dziękujemy panu 
Markowi Jeske za przyjęcie za-
proszenia i  przeprowadzenie 
cennej lekcji, która pozwoliła 
uczestnikom, choć częściowo, 
poznać ten ciekawy, bardzo 
odpowiedzialny i pełen wyzwań 
zawód.

Elżbieta Chojnacka 

Srebrny dyplom!
W  sobotę 12 marca nasza uczennica GABRIELA KMIEĆ wyśpiewała srebrny dyplom w  VII Wielkopolskim Konkursie Szkolnej 

Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. 

Gabrysia Kmieć i Aleksandra Urbańska na schodach przed Akademią Muzyczną. Fot. arch. A. Urbańskiej

Satysfakcja tym większa, że wykonawców oceniali wykwalifikowani profesorowie, a konkurs odbył się na poznańskiej Akademii Muzycznej. 
Uczennica przygotowywała się pod czujnym okiem autorki tekstu.

Ale to nie koniec dobrych wiadomości i sukcesów młodej artystki! W ten sam dzień przyszły wyniki 2. Międzynarodowego Internetowego 
Festiwalu Piosenki Rozrywkowej Your Song 2022, w  którym Gabrysia dostała się do finału! Odbędzie się on na platformie youtube.com 
10 kwietnia 2022 r.

Młodej artystce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Jesteśmy bardzo dumni.
Aleksandra Urbańska
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Nasz gość chętnie ustawił się 
do wspólnego zdjęcia. 
Foto. Julita Dziekan



W końcu wszystko mija…
Mimo woli przysłuchiwałem się rozmowie między klientami w kolejce do kasy w jednym ze sklepów. Kolejka była spora, więc i rozmowa 

przyciągała się w  czasie. Osoby stojące w  tej kolejce rozmawiały ze sobą o  wojnie w  Ukrainie. Nikt nie zważał na to, że w  tej kolejce były 
także matki z  dziećmi, które tak jak i  ja mimowolnie uczestniczyły w  tej dyskusji. Są rodziny, jak się dowiedziałem z  dyskusji, które mają 
przygotowany zestaw ewakuacyjny. Plecak, walizka, śpiwór, mała poduszeczka, koc, swetry, bielizna, niezastąpiony papier toaletowy, ciepłe 
spodnie dresowe, czajnik elektryczny, kawa, herbata, cukier, zestaw leków, kilka butelek picia, suchy prowiant, konserwy, paszporty, gotówka. 
Zastanawiałem się, czy można swoje życie spakować w  plecak czy walizkę. Obserwowałem reakcje i  zachowanie przysłuchujących się tej 
rozmowie. To prawda, wszyscy jesteśmy zaniepokojeni, przestraszeni i przytłoczeni. Chciałbym jednak żebyśmy nie zapominali o dzieciach, 
które również odczuwają niepokój, lęk, strach. Jak zatem pomóc im poradzić sobie z lękiem? Dziecko nawet jeśli nie uczestniczy w rozmowie, 
zbiera płynące informacje i  jak każdy, przetwarza je, analizuje. A  przecież po naszej stronie, dorosłych, istnieje obowiązek w  jakiś sposób 
wytłumaczyć to, co się dzieje, a przede wszystkich uspokoić i wyciszyć emocje. Nie wolno nam zapominać w żadnej sytuacji, że te wszystkie 
lęki i  niepokoje związane z  obecną sytuacją za naszą wschodnią granicą odbijają się bezpośrednio na dzieciach, które są doskonałymi 
obserwatorami i słuchaczami. Pamiętajmy, że nasze dzieci, nawet te dwu-, trzyletnie, jeśli nawet nie rozumieją, co się dzieje, to obcując ze 
zdenerwowanymi rodzicami, chłoną takie emocje. 

przekazać dziecku. Najważniejszą zasadą jest mówienie dzieciom prawdy. Pamiętamy o tym, że odpowiadamy na pytania dzieci adekwatnie 
do ich wieku, czyli poziom szczegółowości musi być dostosowany do tego, ile mają lat. Przekazanie wszystkich i szczegółowych informacji 
może doprowadzić do tego, że dzieci poczują się przebodźcowane i przytłoczone. Dziecko, podobnie jak my, dorośli, ma określoną wrażliwość. 
Dlatego ostrożnie z  informacjami typu, ktoś cierpi, kogoś bardzo boli, bo to może pogłębiać negatywne emocje. W  rozmowie koniecznie 
musimy ująć fakt zróżnicowania świata i to, że są inni ludzie, którzy chcą tej wojnie zapobiec, że dbają o nasze bezpieczeństwo. Kiedy jesteśmy 
bezpieczni nasze samopoczucie jest dobre. Podobnie jest i u dzieci. Dlatego ich poczucie bezpieczeństwa powinno być budowane o rzeczywiste 
przesłanki. Nie należy też zapominać o swoich emocjach i powiedzieć, że ludzie się boją i jest to normalne uczucie. Należy ograniczyć dostęp 
do różnych treści, które są pokazywane w  mediach, tak żeby dziecko nie było ciągle stymulowane przez te informacje. Nie wyolbrzymiać, 
nie tworzyć teorii spiskowych i nie wybiegać za bardzo w przyszłość. Rozmawiając z dzieckiem należy też opierać się o aktualne informacje, 
z pewnych źródeł, tak, żeby były przekazywane w obiektywny sposób. Uczniowie ze starszych klas szkoły podstawowej wiedzą już, czym jest 
wojna z lekcji historii. Ponadto mają dostęp do portali internetowych, w których wiadomości często nie są rzetelne i wprowadzają niepotrzebną 
panikę. Rozmawiając z nastolatkiem warto więc zapytać o to, co już wie i zapewnić, że jeśli będzie potrzebował wsparcia i rozmowy, zawsze 
może się zwrócić do rodzica. Poza tym, podobnie jak w przypadku młodszych dzieci, należy skupiać się na tym, co tu i teraz, żeby nie wybiegać 
za daleko w  przyszłość. Natomiast, jeśli dziecko jest rozdrażnione, nerwowe, należy zapytać, co się dzieje. Powiedzieć, że widzimy, że jest 
przygnębione i czy chce w związku z tym porozmawiać. Trzeba dać mu sygnał, że akceptujemy jego emocje. Dziecko musi mieć świadomość, że 
to wszystko kiedyś się skończy. Wspierajmy się i miejmy taką nadzieję. W końcu wszystko mija. 

                                                              
pedagog Krzysztof Ołdziejewski

Wszyscy stanęliśmy przed niezwykle trud-
nym i  poważnym wyzwaniem – wytłuma-
czenia dzieciom, co się stało. Dlaczego 
w  telewizji, internecie wszyscy pokazują 
straszne zdjęcia, filmy, mówią ze strachem 
o  przyszłości. Nie możemy zostawić ich z  tym 
problemem samych. Unikanie rozmowy na tak 
poważne i  trudne tematy może spowodować, 
że dziecko poczuje, że rozmowa jest zbyt 
przerażająca i  jeszcze bardziej zacznie się 
bać, a  starsze dzieci po wszelkie informacje 
będą sięgać do mediów społecznościowych 
i  plotek rówieśników. Niedawno zadzwoniła 
do mnie córka i  opowiadała o  tym, jak wnuk 
Stasiu wrócił z przedszkola przerażony bo tam 
usłyszał słowo „wojna” i „ucieczka z kraju”.

Pamiętajmy, że najważniejsze jest, by dzieci 
dowiadywały się wszelkich wiadomości od 
rodziców, którzy zapewnią im bezpieczeństwo 
i  informacje dostosowane do wieku. Przede 
wszystkim należy samodzielnie się uspokoić 
i  ochłonąć. Kiedy już wiemy, że jesteśmy 
w  stanie porozmawiać na temat wojny na 
Ukrainie, powinniśmy się zastanowić, jakie 
informacje są najistotniejsze i  ile z  nich należy 
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Fot. Avigon.pl
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Wielkanocne Czarowanie w skockiej książnicy

Rodzinne spotkania w skockiej książnicy i wspólne 
ozdabianie wielkanocnych jajek stało się już tradycją. 

Młodzi skoczanie wraz z  rodzicami spotkali się 
w  piątkowe popołudnie 8 kwietnia, by pod czujnym 
okiem Agnieszki Gatkowskiej zgłębiać tajniki zdobienia 
świątecznych jajek. Było bardzo miło, wesoło i kolorowo. 
Wielopokoleniowa grupa uczestników, z  dostępnych 
materiałów, wyczarowała ogrom różnokolorowych 
oraz przyozdobionych rozmaitymi wzorami pisanek. 
Rewelacyjnie prezentowały się na nich błyszczące ce-
kiny, kolorowy brokat, barwne wstążeczki oraz lśniące 
koraliki. Pomysłowość uczestników przeszła najśmielsze 
oczekiwania. Dużym powodzeniem cieszyła się również 
technika decoupage. Wykonane nią pisanki będą ozdobą 
niejednego świątecznego stołu.

Wszystkim uczestnikom oraz tym, którzy w  jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia piątko-
wego spotkania serdecznie dziękujemy!

Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy życzymy 
miłośnikom słowa drukowanego oraz wszystkim przyja-
ciołom skockiej książnicy, by nadchodzące święta spę-
dzone w gronie rodzinnym były czasem radości i spokoju 
z książką w tle.

                                                                                                       
Sylwia Popadowska 
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki

Zawsze można podpatrzeć u dziecka. 
Fot. S. Popadowska

Tata też potrafi! Fot. S. Popadowska

Mamy swoje sposoby. Fot. S. Popadowska



ANDERSEN W SKOKACH

Calineczka i lalki na dłoni. Bohaterka baśni to maleńka dziewczynka narodzona z ziarna zasadzonego przez bezdzietną kobietę.

Jej uroda sprawiła, że w pierwszej kolejności porwał ją ropuch, potem chrabąszcz, następnie kret, a na końcu trafiła ona na ukwieconą 
łąkę, gdzie poznała, pokochała i poślubiła króla elfów.

Ta piękna opowieść autorstwa H.Ch. Andersena stała się inspiracją do tworzenia w sobotnie przedpołudnie 2 kwietnia lalek teatralnych. 
Tym razem były to lalki na dłoni, tzw. „pacynki”. Przewodnikiem po świecie sztuk teatralnych była aktorka, lalkarka Magdalena Pawelec.                         
Warsztaty odbyły się w dniu 217. urodzin autora. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać baśni w dwóch językach: polskim i ukraińskim. 
A wszystko to dzięki uprzejmości pani Aliony, mamy jednej z uczestniczek warsztatów, za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

Kolejne warsztaty teatralno-artystyczne odbędą się w maju. O terminie powiadomimy w najbliższym czasie. Osoby chętne serdecznie 
zapraszamy do udziału.

Sylwia Popadowska 

Wielkanocna biblioteka
W  Bibliotece Publicznej 

w  niedzielę 3 kwietnia zami-
eszkały wielkanocne zajączki.

Wszystkie powstały dzięki 
zaangażowaniu uczestników 
warsztatów artystycznych, 
przygotowanych przez instruk-
torkę Annę Wieczorek. Tak 
więc efektem pracy dzieci 
stały się koszyczki w  kształcie 
zajęcy oraz zajączki z  włóczki 
oplecione wokół gwoździ na 
specjalnej deseczce. Dodatkiem 
specjalnym były bajki i  filmy 
animowane. Wszak i BiblioMuza 
lubi Wielkanoc.

Elżbieta Skrzypczak
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A mój jest z nitek. 
Fot. BPMiG Skoki

Uczestnicy warsztatów z ich efektami na dłoniach. Fot. S. Popadowska Moja Calineczka. Fot. S. Popadowska

Zajączki gotowe do świąt. 
Fot. BPMiG Skoki

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
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Wiosna, ach to Ty!

Nasze laki stolikowe. Fot. BPMiG Skoki

Wiosnę można witać na wiele sposobów. Tak też zadziało 
się w bibliotece, począwszy od soboty 19 marca. 

Aktorka Magdalena 
Pawelec pożegnała zimę 
czytając uczestnikom 
warsztatów teatralnych 
baśń pt.: „Królowa 
śniegu”. Po lekturze 
widzowie rozpoczęli 
tworzenie lalek stoli-
kowych. Technikę sztuki 
lalkarskiej opanowali 
w  sposób nieprzeciętny, 
a  zabawę kontynuowali 
w domach.  

Anna Wieczorek  
i pszczele muffiny.  
Fot. BPMiG Skoki

W  niedzielę niespełna czterdzieścioro dzieci piekło i  ozda-
biało pszczele muffiny. Prym wiodła biblioteczna instruktorka 
Anna Wieczorek, a  uczestnicy zaangażowali się wyśmienicie. 
Obowiązkową pozycją był film w  kinie. Niesamowitą atrakcją 
natomiast okazało się spotkanie z  ornitologiem Hubertem 
Czarneckim. Pan Hubert opowiedział słuchaczom o wędrówkach, 
zwyczajach i obrączkowaniu bocianów. O tym, jak się komunikują 
i czym żywią.

Jeśli o bocianach, to oczywiście pan Hubert. Fot. BPMiG Skoki

Elżbieta Skrzypczak
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Gdzie mieszkają ptaki?
Pogoda nas ostatnio nie rozpieszczała, ale w pewne sobot-

nie popołudnie słońce nastroiło nas wiosennie na kolejne 
warsztaty z HUBERTEM CZARNECKIM.

Dwa pokolenia budowniczych. Fot. M. Sierschuła

Młotki poszły w  ruch, stolarski talent odkrywali i  młodsi, 
i starsi. Ciekawostki ze świata ptaków umiliły wszystkim pracę.

Powstałe budki lęgowe wraz z autografami twórców trafiły do 
pobliskiego lasu i już niedługo będą zamieszkane.

Czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie.

A gotowe budki trafiły do pobliskiego lasu. Fot. M. Sierschuła

Monika Sierschuła



Marcowe interwencje
W  marcu 2022 r. dźwięk syreny alarmowej 

jedenastokrotnie przerywał ciszę nad miastem. 
Oznaczało to, że ktoś z  mieszkańców gminy Skoki 
potrzebował pomocy straży pożarnej. 

Do niebezpiecznego w  istocie zdarzenia doszło 
w  Łosińcu, gdzie spaleniu uległ garaż i  znajdujący się 
wewnątrz samochód osobowy. W zdarzeniu tym nikt nie 
odniósł obrażeń.

Kilka dni później doszło do pożaru w  budynku 
mieszkalnym w  Skokach. Spaleniu uległo jedno z  po-
mieszczeń. Choć charakter zdarzenia mógł zwiastować 
najgorsze, straty odnosiły się wyłącznie do wartości 
materialnych.

W  Budziszewicach czujne oko osoby spacerującej 
po lesie zauważyło psa znajdującego się na wysepce 
na środku niewielkiego stawu. Mężczyzna powiadomił 
służby ratownicze, a  strażacy ze Skoków i  tym razem 
stanęli na wysokości zadania, ratując zwierzę przy użyciu 
sprzętu do ratownictwa wodno-lodowego.

Charakterystycznym rodzajem zagrożeń o tej porze 
roku jest wypalanie traw - i niestety - do takich zdarzeń 
na terenie gminy Skoki również dochodziło. Zjawisko 
niebezpieczne ze względu na różne czynniki - trujący 
dym, szybkość rozprzestrzeniania się ognia, utrata 
kontroli nad pożarem - to tylko kilka z  nich. Wysokie 
kary nie odstraszają amatorów tego typu zachowań, 
a  przypomnieć należy, że kara może sięgać 5 000 zł, 
a w skrajnych przypadkach od roku do 10 lat pozbawienia 
wolności. Apelujemy o  rozwagę i  stosowanie się do 
obowiązujących przepisów prawa. Wszystkim wyjdzie to 
na dobre. Wyjazdy do pożarów stanowiły 6 przypadków 
na 11 marcowych interwencji strażaków.

Dh Dariusz Jahnz

Zawsze w czołówce
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach 

realizuje znaczącą część akcji ratowniczo-gaśniczych 
w powiecie. Wspiera także działania poza nim.

Podczas walnego zebrania sprawozdawczego, które 
odbyło się 26 marca, Piotr Kaczmarek – prezes jed-
nostki, przedstawił w formie prezentacji multimedialnej 
informacje o  działaniach jednostki w  2021 roku.  
W  ubiegłym roku przypadał jubileusz 110-lecia 
jej istnienia. Zrzesza ona 81 członków, w  tym 48 
zwyczajnych, z których 29 to osoby przeszkolone i przy-
gotowane do akcji ratowniczo-gaśniczych. W  gronie 
organizacji 26 osób stanowi skład Orkiestry Dętej OSP.

W  2021 roku strażacy z  jednostki uczestniczyli  
w  174 zdarzeniach, z  czego 114 stanowiło miejscowe 
zagrożenia na terenie miasta i gminy. Statystyki pokazują, 
że najwięcej interwencji zdarzyło się w  październiku, 
co wiązało się z  uczestnictwem jednostki w  akcjach 
związanych z  pandemią COVID-19 oraz występowa-
niem niekorzystnych warunków pogodowych. Sporo 
wyjazdów realizowanych było także w  sierpniu,  

22

Wśród strażaków

Samochód uległ całkowitemu zniszczeniu. Fot. OSP Skoki

W marcu sześciokrotnie interweniowano przy pożarach. Fot. OSP Skoki

Burmistrz Tadeusz Kłos gratuluje odznaczonemu. Fot. F. Szklennik



co spowodowane było sporą liczbą zgłoszeń 
o  pojawianiu się skupisk owadów błonkoskrzydłych 
(osy, pszczoły, szerszenie). 

Uczestniczący w  zebraniu mł. bryg. Jacek 
Rochowiak, naczelnik wydziału w  Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w  Wągrowcu, 
poinformował i potwierdził, że na 985 akcji na terenie 
powiatu aż 147 przypadło na skocką jednostkę. 
Zaznaczył jednocześnie, że pożary stanowiły 
tylko 20 proc. zaangażowania PSP i  OSP. Wsparcie 
służb medycznych w  okresie wzrostu zachorowań 
pandemicznych stanowiło znaczną ilość działań 
strażaków. Przedstawiciel KP PSP poinformował 
również, że w  tym roku strażacy wyjeżdżali już 
500 razy, z  czego skocka jednostka 74. Wiązało się 
to głównie z  likwidacją szkód wywołanych przez 
przetaczające się w powiecie wichury.

Słowa uznania dla strażaków wyraził także obecny podczas walnego zebrania dh Łukasz Wiatrowski, wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP. Znaczenie jednostki podkreślił także Grzegorz Bałdyga, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 
Rady Powiatu Wągrowieckiego.

Strażacy biorący udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych będą otrzymywali teraz znowelizowane stawki za działanie. Znowelizowana 
ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych daje także możliwość ubiegania się o specjalne dodatki za długoletnią służbę.

- Dzięki Waszemu zaangażowaniu my czujemy się bezpieczni. Teraz, w obliczu zagrożenia zewnętrznego, szczególnie takie przekonanie jest nam 
potrzebne – powiedział do zebranych Tadeusz Kłos, burmistrz miasta i gminy. – Cieszę się, że widzę wśród zebranych ludzi, którzy mogliby tu już 
nie przychodzić, bo zakończyli swoją służbę. Są jednak i to stanowi o sile i znaczeniu organizacji.

Samorząd gminy wspiera jednostkę finansowo zarówno w kwestii technicznej, jak i w przypadku funkcjonowania orkiestry dętej, która 
jest ważnym elementem promocji Gminy Skoki.

Dh Piotr Kaczmarek poinformował zebranych o realizacji ubiegłorocznego i założeniach tegorocznego planu finansowego. Jednostka 
chciałaby się doposażyć o  łódź ratunkową i  przyczepę do transportu motopompy, ale do rozwiązania jest kwestia pomieszczeń do ich 
przechowywania. Liczy tu na pomoc ze strony burmistrza w kwestii uzgodnienia z właścicielem działki, na której ulokowana jest strażnica, 
możliwości rozbudowy obiektu. 

Marzeniem strażaków jest nowy ciężki wóz bojowy, bo ten, który użytkują, ma już 22 lata i wymaga częstych interwencji naprawczych. 
Gwałtowny wzrost cen spowodował, że samorząd musiałby zabezpieczyć prawie trzykrotnie środków własnych więcej. Jednostka zabiega 
o środki wewnętrzne na doposażenie w sprzęt. Niedawno udało się zakupić ze środków Komendy Głównej PSP akumulatorowy sprzęt.

Miłym akcentem zebrania było wręczenie dh Robertowi Filipowskiemu Złotego Medalu za Zasługi dla Pożarnictwa.

F. Szklennik

Oni zawsze są w pogotowiu
Na boisku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 

w  Skokach zaroiło się 22 marca od uczniów i  strażaków. 
Uczniowie zostali zapoznani z  zasadami udzielania pierwszej 
pomocy.

Strażaczka i  strażacy z  jednostki OSP w  Skokach pojawili 
się na boisku dwoma wozami bojowymi używanymi w  akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Przed zgromadzonymi uczniami pojawiła 
się makieta ze sprzętem używanym podczas udzielania pierwszej 
pomocy. Strażak – ratownik zaprezentował uczniom postępowanie 
podczas resuscytacji. Ważny jest układ rąk ratownika oraz 
sposób wykonywania ucisków klatki piersiowej ratowanego. 
Uczniowie mieli okazję praktycznie wykonywać te ćwiczenia. 
Pokazano również sposób zabezpieczenia i przenoszenia na desce 
stabilizującej osoby poszkodowanej w  zdarzeniu. Tu rolę poszko-
dowanej odegrała jedna z nauczycielek.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej nie omieszkali 
skorzystać z  okazji do przywdziania odzieży i  hełmów uży-
wanych przez strażaków podczas akcji. A  jak wóz strażacki, 
to musi być i  woda. Do spróbowania swoich sił w  opero-
waniu wężem strażackim ustawiła się spora kolejka. 
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W marcu sześciokrotnie interweniowano przy pożarach. Fot. OSP Skoki

Fachowa porada podczas ćwiczenia



- Umiejętności związane z  udzielaniem pierwszej 
pomocy są bardzo istotne na każdym etapie życia, 
a  szczególnego wymiaru nabierają w  obecnej 
sytuacji na świecie. Właściwa reakcja i opanowanie 
w  sytuacjach zagrożenia mogą decydować 
o  życiu. Edukacja dzieci, działania profilaktyczne 
i kształtowanie właściwych postaw w tym zakresie, 
odgrywają niezwykle istotną rolę. Wszystkie 
dzieci aktywnie zdobywały i  utrwalały wiedzę 
z  zakresu pomocy przedmedycznej, a  po uzyskaniu 
profesjonalnego instruktażu z  zaangażowaniem 
brały udział w ćwiczeniach praktycznych. Tego dnia 
dzieci miały również sposobność przyjrzeć się bliżej 
pracy strażaków. Wiele radości sprawiło dzieciom 
przymierzanie elementów ubrania specjalnego 
strażaków, a  także możliwość obsługi węża 
strażackiego.

 
Wiele emocji wzbudził również pokaz 
z wodnej armatury  pożarniczej – mówi Estera 
Kruszka, nauczycielka szkoły podstawowej - 
Przedstawicielom straży pożarnej dziękujemy za 
przybycie, przekazanie uczniom cennej wiedzy 
z zakresu pierwszej pomocy oraz radośnie 
spędzony czas – dodaje. (red) 

Fot. SP Skoki
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Prawidłowe ułożenie rąk jest bardzo ważne Nasza Pani spisała się dzielnie

Jeszcze trochę za duży, ale…

Trochę ciężki ten hełm, ale musi 
chronić skutecznie

Zaczynamy spotkanie Podano wodę

Wśród strażaków



Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA prowadzi także dystrybucję żywności w ramach Banku Żywności w Poznaniu. 
Organizuje również warsztaty kulinarne dla beneficjentów projektu.

Pomoc żywnościowa została w tym roku rozszerzona o przebywających na terenie miasta i gminy uchodźców z Ukrainy, co wymagało 
dodatkowej mobilizacji ze strony wolontariuszy - członków Towarzystwa. Pomoc dla gości z  Ukrainy koordynuje Barbara Drewicz, 
a  o  miejscowych beneficjentów dba prezes organizacji Antoni Kasica. W  tej kwestii ma miejsce współdziałanie z  Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Skokach, który prowadzi ewidencję beneficjentów i wydaje skierowania na podstawie określonych w ustawie kryteriów.

- Jedną z  form działalności w  ramach zorganizowanej pomocy żywnościowej jest organizacja warsztatów kulinarno - żywieniowych, 
podczas których prezentowane są zasady zbilansowanej diety oraz sposoby jej wdrażania. Uczestnicy warsztatów mogą zdobyć szerszą 
wiedzę i  praktykę w  zakresie prawidłowego odżywiania, przygotowania jadłospisów i  umiejętnego przygotowania zdrowych posiłków – 
wyjaśnia prezes Antoni Kasica.

Warsztaty są bezpłatne dla beneficjentów pomocy żywnościowej. Część teoretyczna uzupełniana jest pokazem przygotowania potraw, 
w którym słuchacze są stroną aktywną. 

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2021. (FS)

Wykonują ważne zadania
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Stowarzyszenia

Naprawdę smakuje. 
Fot. A. Michalska-Nadolna

Na naukę nigdy nie jest za późno. 
Fot. A. Michalska-Nadolna

Przepis podany, przygotowujemy potrawę. 
Fot. A. Michalska-Nadolna
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Sezon wędkarski rozpoczęty
Zgodnie z  przyjętym kalendarzem zawodów, na Jeziorze 

Sławica - Borowe odbyły się w  niedzielę 10 kwietnia zawody  
pn. „Otwarcie sezonu”.

Na starcie, pomimo niesprzyjającej pogody, stanęło 19 wędka-
rzy z  Koła PZW nr 120 Skoki. Po przewidzianym regulaminem 
czasie łowienia komisja dokonała komisyjnego ważenia przyłowu. 
Ryby po zważeniu trafiły do wody. 

Ostatecznie najlepszym wędkarzem okazał się Henryk Eliński, 
który złowił 4,60 kg ryb. Na drugim miejscu uplasował się prezes 
koła Jacek Dudek, który złowił 3,40 kg. Podium uzupełnił Artur 
Szczepański, z  przyłowem 2,56 kg. Jak widać ryby nie były zbyt 
łaskawe dla zawodników, ale liczy się fakt rozpoczęcia sezonu. 
Zwycięska trójka otrzymała puchary. (FS)

Fot. arch. koła PZW

O końcowych wynikach decydowało ważenie ryb.  Fot. Koło PZW Skoki

Zwycięzca zawodów na stanowisku. 
Fot. Koło PZW Skoki

Trójka najlepszych. 
Fot. Koło PZW Skoki

Stowarzyszenia



W słoneczną sobotę 2 kwietnia odbył się 9. Rajd 
Rowerowy w  Nieznane. Tak naprawdę powinna 
to być 11. edycja tej imprezy. Niestety meta rajdu 
musiała poczekać dwa lata z  uwagi na pandemię 
koronawirusa. 

Ideą Rajdu w  Nieznane jest to, że uczestnicy nie 
wiedzą, gdzie zakończy się impreza, znają jedynie 
przybliżoną liczbę kilometrów, którą mają do pokonania. 

Dla wielu, zwłaszcza spoza Skoków, to ogromna 
loteria i  pytanie: przyjechać samochodem, pociągiem, 
czy może rowerem? Gdzie też organizatorzy mnie 
poprowadzą? W pobliże domu, czy może w odwrotnym 
kierunku? 

Rokrocznie ta impreza cieszyła się niezmiennym 
powiedzeniem, tym bardziej, że mety Rajdu w Nieznane 
zawsze są nietuzinkowe. 

Przypomnijmy je więc:
• 2012 Pałac w Krześlicach w gminie Pobiedziska
• 2013 Muzeum Młynarstwa w Jaraczu w gminie Rogoźno
• 2014 Muzeum Regionalne w Wągrowcu
• 2015 Dworek „Róża Poraja” w Budziejewie w gminie Mieścisko
• 2016 Skaczący Młyn w gminie Murowana Goślina
• 2017 Agroturystyka Sołtysówka w Żernikach w gminie Rogoźno
• 2018 Pałac Biedrusko w gminie Suchy Las 
• 2019 Weranda Home w Sławicy w gminie Skoki

I w tym roku, po dwóch latach przerwy, pomimo nieco wietrznej i chłodnej 
aury uczestnicy 9. Rajdu w Nieznane nie zawiedli. Z blisko 150 zapisanych osób 
na starcie stawiło się ponad 100 rowerzystów. Słońce sprawiło, że odczucia 
pogodowe nie były wcale takie złe. 

Start imprezy nastąpił koło Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki 
im. Eugeniusza Paukszty, której bardzo dziękujemy za gościnę i pomoc. 

Cykliści w Nieznane pojechali w dwóch grupach. Pierwsza o 9:00 rano pod przewodnictwem rowerzystów z drużyny Tour De Sklep Skoki 
Team. Około 30 rowerzystów wybrało z rana grupę sportową MTB na dystansie 50 km. 

Kolejna, znacznie liczniejsza ekipa rekreacyjna wyruszyła o  godz. 10:00. Rowerzyści mali i  nieco więksi przejechali trasę ok. 23 km. 
Za pomoc dziękujemy Przemkowi Szymańskiemu i  Marianowi (Markowi) Witkowskiemu, oraz wielu innym osobom, które pomogły 
zabezpieczyć na trasie grupę ponad 70 rowerzystów. 

Zarówno sportowi, jak i rekreacyjni zjechali się na mecie ok. 13:00. Tegoroczną metą rajdu było „Ranczo W Dolinie” w Dąbrówce Kościelnej 
w gminie Kiszkowo. 

To niezwykle klimatyczne miejsce, położone - jak sama nazwa mówi - w dolinie. Okoliczne pofalowania terenu zwane są często Bieszczadami 
Wielkopolski. Położenie rancza sprawia, że wiele osób przejeżdża koło niego nie wiedząc nawet o jego obecności. 

Po uzupełnieniu kalorii pyszną zupą i plackiem, popiwszy zgodnie z upodobaniem kawą lub herbatą, uczestnicy rozeszli się po terenie, 
aby zwiedzić ten niecodzienny obiekt, który w pięknej, słonecznej pogodzie prezentował się niezwykle okazale. 

Imprezę zakończyło rozlosowanie wśród zgłoszonych uczestników upominków sportowo-rekreacyjnych. Ale za nim to nastąpiło głos 
zabrała właścicielka „Rancza w Dolinie”, na co dzień mieszkanka gminy Skoki, Hanna Sudoł, która opowiedziała w paru zdaniach o historii 
tego miejsca. 

W tym roku głównym sponsorem rajdu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 RYB”, a uczyniło to ze środków Unii Europejskiej 
z  Funduszu Rybactwo i  Morze. Należy tu dodać, że obydwie grupy rowerzystów na trasę wypuściła prezes stowarzyszenia Dorota 
Knopczyńska. 

O tym, jak było, niech świadczą zdjęcia fotografa Macieja Majchrowicza. Galerię zdjęć znajdziecie Państwo na stronie: www.gmina-skoki.pl 
oraz profilu społecznościowym https://www.facebook.com/GminaSkoki 

Karolina Stefaniak 
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Meta rajdu w „Ranczo w Dolinie”. 
Fot. M. Majchrowicz

Na starcie pojawiło się ponad stu rowerzystów. 
Fot. M. Majchrowicz

Sport i rekreacja

9. Rajd w Nieznane do „Rancza w Dolinie”



W  Miejskim Domu Kultury w  Wągrowcu rozegrano 17 marca Turniej Warcabowy „Wiosna”. W  zawodach udział wzięło 21 
zawodników, w tym 12 z gminy Skoki.

Miano zwycięzcy przypadło mieszkającemu 
w  Kakulinie Robertowi Tyllowi. To nie jedyny 
sukces naszych zawodników. W  kategorii do lat 18 
zwyciężyła Anastazja Balcer ze Szczodrochowa 
przed Mikołajem Załęskim ze Skoków i  Dawidem 
Laube ze Skoków.

W kategorii do lat 12 zwyciężyła Amelia Załęska 
ze Skoków przed Kamilem Laube ze Skoków 
i Klaudiuszem Balcerem ze Szczodrochowa. 

W  kategorii kobiet wygrała Aleksandra Tyll 
z  Kakulina przed Anastazją Balcer ze Szczodro-
chowa i Magdaleną Załęską ze Skoków. Katarzyna 
Laube ze Skoków uplasowała się na 6. miejscu. 
W kategorii seniorów Mirosław Piechocki zajął 12. 
miejsce. 

Karolina Stefaniak 

Leszek Szymański trzeci  
w turnieju szachowym 

W  Miejskim Domu Kultury rozegrano 26 marca Turniej 
Szachowy „Wiosna”. 

W  zawodach udział wzięło 27 zawodników, w  tym ośmiu 
z  gminy Skoki. W  turnieju kobiet Zuzanna Witt z  Potrzanowa 
zajęła 2. miejsce, a  w  turnieju juniorów do lat 12 Konrad Witt 
z  Potrzanowa zajął 5. miejsce. W  turnieju juniorów (13-18 lat) 
Dawid Laube ze Skoków zajął 2. miejsce. W  turnieju seniorów 
trzeci był Leszek Szymański ze Skoków, a  ósmy Mirosław 
Piechocki ze Skoków. 10. miejsce zajął Mateusz Tyll z Kakulina, 
a  13. był Dawid Laube ze Skoków. Patryk Szymkowiak 
z  Kakulina został sklasyfikowany na 19. miejscu, a  Hubert Witt 
z Potrzanowa na 22.

Karolina Stefaniak   

Szachy to królewska gra
W  grudniu 2021 roku Skoki były gospodarzem Finału 

Wojewódzkiego XXIII Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach 
Drużynowych. Imprezie patronowały władze miasta i  gminy. 
Startowała również skocka drużyna złożona z uczniów szkoły 
podstawowej pod opieką WIOLETTY MOLIŃSKIEJ. O jej sza-
chowej pasji rozmawia Franciszek Szklennik.

Wioletta Molińska (druga z lewej) była opiekunem skockiej 
drużyny. Fot. K. Laube
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Robert Tyll zwycięzcą turnieju warcabowego

Sport i rekreacja
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Skąd się wzięło u  Pani zainteresowanie szachami i  jak 
długo już to trwa?

- Szachami zainteresowałam się w  szkole średniej. Wtedy nau-
czyłam się grać. Jednak nie rozwijałam specjalnie swoich umiejętności. 
Grałam amatorsko z przyjaciółmi.

Czy grała Pani w  turniejach i  jakimi sukcesami może się 
Pani poszczycić?

- Nigdy nie uczestniczyłam w  żadnych poważnych turniejach. 
Jestem amatorem, który zna piękno i pozytywne walory szachów. 

Bronisław Piechocki (pierwszy z lewej) organizuje turniej 
szachowy dla WOŚP. Fot. BPMiG.

Jak długo trwa Pani przygoda z  szachami w  szkole 
podstawowej w Skokach?

- Moja przygoda z szachami w szkole rozpoczęła się dawno temu. 
Pracując w świetlicy szkolnej zauważyłam, że dzieci w świecie zdomi-
nowanym przez multimedia i technologię bardzo chętnie grają w gry 
planszowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warcaby i  szachy. 
Wtedy postanowiłam utworzyć kółko warcabowo – szachowe. Skupi-
łam się głównie na uczniach z  klas 1-3. Po latach okazało się, że 
niektóre dzieci uczestniczyły w zajęciach od klasy 1 do klasy szóstej, 
a w późniejszych latach do klasy ósmej. 

Zajęcia kółka od wielu lat odbywają się co tydzień. Każdego 
roku organizuję szkolne turnieje warcabowe i szachowe. Niektóre 
z  nich na stałe wpisały się w  kalendarz szkolnych wydarzeń 
sportowych. Oprócz tego uczestniczyliśmy w licznych turniejach 
na szczeblu powiatowym i  wojewódzkim. Muszę przyznać, że 
odnosiliśmy wiele sukcesów.

Kto Pani pomaga i na czym ta pomoc polega?
- Nie jestem wytrawną szachistką. Posiadam elementarną wiedzę 

i  podstawowe umiejętności. Dlatego potrzebowałam pomocy. Do 
współpracy zaprosiłam znanego w  Skokach szachistę Bronisława 
Piechockiego, który został naszym trenerem. W czasie szkolnych tur-
niejów zawsze pełnił rolę sędziego. Towarzyszył nam we wszystkich 
turniejach i  zawodach wyjazdowych. Pomaga również dyrekcja na-
szej szkoły, która zawsze wspiera wszelkie inicjatywy szachowe. 
Dyrekcja szkoły zakupiła niezbędny sprzęt, na którym uczniowie 
mogą trenować, finansuje wyjazdy na turnieje oraz funduje nagrody 
dla naszych uczniów w  czasie szkolnych turniejów szachowych 
i  warcabowych. Nieoceniona jest również pomoc i  zaangażowanie 
rodziców, którzy nieustannie wspierają i  rozwijają pasje i  talenty 
swoich dzieci.

Czy łatwo jest zachęcić dzieci do tej królewskiej gry?
- Do gry w  szachy potrzebne są pewne predyspozycje. Jednak 

dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach kółka. Nikogo nie trzeba 
zachęcać. Dzieci same się garną. 

Jakie są dalsze losy Pani podopiecznych?
- Wiem, że uczniowie, którzy opuścili mury naszej szkoły grają dalej 

i rozwijają swoją pasję. Można ich spotkać na turniejach powiatowych 
i tam odnoszą sukcesy.

Co takiego jest w  szachach, że warto nimi zainteresować 
dzieci?

- Szachy to królewska gra. Nauka gry w  szachy w  młodszym 
wieku szkolnym wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Rozwija 
pamięć, uwagę, koncentrację, spostrzegawczość, kształtuje zdolności 
matematyczne, doskonali umiejętność logicznego, strategicznego 
i  abstrakcyjnego myślenia. Szachy uczą też cierpliwości, systema-
tyczności, samokontroli i  szacunku dla przeciwnika. Kształtują 
umiejętność panowania nad emocjami, radzenia sobie ze stresem 
i  niepowodzeniami. Wdrażają do współzawodnictwa i  zdrowej 
rywalizacji.

Czy istnieją możliwości uruchomienia własnej drużyny?
- Każdego roku tworzymy drużynę, która reprezentuje naszą szkołę 

na turniejach i  zawodach na szczeblu powiatowym i  wojewódzkim. 
W tym roku szkolnym mamy dwie takie drużyny.

Drużyna młodsza w  składzie: Jan Kida, Klaudiusz Balcer, 
Stanisław Przybysz oraz Zuzanna Witt wywalczyła w ubiegłym 
roku pierwsze miejsce w  Drużynowych Mistrzostwach Powiatu 
Wągrowieckiego w Szachach. Drużyna starsza w składzie: Dawid 
Laube, Miłosz Strojny, Wojciech Baszczyński i  Anastazja 
Balcer wywalczyła drugie miejsce w tychże mistrzostwach.

Wielbiciele szachów grają także w warcaby.  
Fot. Starostwo Powiatowe

Gmina Skoki ma kilku znaczących szachistów i szachistek. 
Jak może Pani skorzystać z ich wsparcia?

- Korzystam z pomocy i wsparcia Bronisława Piechockiego, który 
jest głównym trenerem naszych uczniów. Jeśli ktokolwiek chciałby 
wesprzeć naszą szkolną drużynę szachową i  warcabową, serdecznie 
zapraszamy do współpracy. Jesteśmy otwarci na propozycje.

  
Dziękuję za rozmowę. 
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Sport i rekreacja

Na starcie w Kiszkowie. Fot. B. Wiszniewski

W niedzielę 10 kwietnia Związek Międzygminny Puszcza 
Zielonka, przy współpracy z gminami Kiszkowo i Skoki oraz 
Klubem Turystyki Kajakowej ZIMORODEK PTTK w Wą-
growcu, był organizatorem spływu kajakowego rzeką Mała 
Wełna.

Spływ zorganizowano na odcinku Kiszkowo (most na drodze 
do Pobiedzisk) - Nadmłyn w gminie Skoki. 40 kajakarzy w ciągu 5 
godzin pokonało dystans 16,5 km. Można z całym przekonaniem 
stwierdzić, że wybrany fragment z ok. 60 km nadających się do 
pływania kajakiem na tej rzece jest najciekawszy.

Bazą spływu była świetlica wiejska w Kakulinie w gminie 
Skoki, skąd uczestnicy wyruszyli autokarem do Kiszkowa na 
miejsce startu. Odprawę techniczną i zasady bezpieczeństwa 
w spływie przedstawił Komandor spływu Jerzy Szociński, 
doświadczony kajakarz, wieloletni prezes Klubu Turystyki 
Kajakowej ZIMORODEK PTTK z Wągrowca.

Oto jak Jerzy relacjonuje przebieg spływu:
Po drodze były 3 przenoski z powodu zwalonych dużych drzew. 

Pod mostem w Jagniewicach woda na tyle opadła, że tylko część 
przepłynęła, a większość przeniosła kajaki. Od tego miejsca do mety 
w Nadmłynie Mała Wełna okazała się być najciekawsza i najczystsza. 
Widoki lasu, napotkane czaple, kania i inne ptaki oraz stado prze-
prawiających się jeleni uatrakcyjniło nam spływ. Trochę wiało na 
początku, potem pokropiło, a na mecie świeciło słońce, czyli pogoda 
jak na kwiecień-plecień przystało.

Po spłynięciu do Nadmłyna uczestników przetransportowano 
do oddalonego o 1,5 km Kakulina, gdzie w świetlicy wiejskiej, przy 
ciepłej zupie, placku, kawie i herbacie podsumowano imprezę.

Wszyscy, nawet ci nieco zmarznięci stwierdzili, że spływ był 
bardzo udany i należy go kontynuować w następnych latach.

Można by zapytać dlaczego nie zorganizować spływu Małą 
Wełną w cieplejszych miesiącach? Odpowiedz jest niestety taka, 
że czym później, tym mniej wody w Małej Wełnie! 

Organizatorzy płynęli tym odcinkiem 27 lutego i wody w rzece 
było kilkanaście – kilkadziesiąt centymetrów więcej. Z uwagi 
na małe opady deszczu, które powtarzają się rokrocznie Mała 
Wełna dla turystyki kajakowej nadaje się najlepiej w końcu zimy 
i z początkiem wiosny. Oczywiście co roku jest inaczej, w zeszłym 

sezonie z uwagi na to, że zima była śnieżna, jeszcze w maju wody 
było znacznie więcej niż teraz. 

A więc jeśli chcesz popływać Małą Wełną w tym roku to się 
spiesz!

Organizatorzy bardzo dziękują: Bartkowi Krąkowskiemu, 
pracownikowi gminy Kiszkowo za sprawne przeprowadzenie 
całej imprezy. Jerzemu Szocińskiemu za merytoryczny nadzór. 
Wiesławowi Nowakowi i Sławomirowi Heinrychowskiemu za 
sprawną obsługę kajakową oraz pani sołtys Lidii Szymkowiak 
za organizację poczęstunku na mecie w świetlicy wiejskiej 
w Kakulinie.

Karolina Stefaniak 

Spływ Kajakowy rzeką Mała Wełna

Na wodzie. Fot.  M. Dębska

Zwałki na rzece. Fot. R. Kozłowski



Historia

O minionej świetności
Pasjonatom lokalnej historii, miłośnikom dawnej architektury 

oraz eksploratorom opuszczonych siedzib Towarzystwo 
Miłośników Miasta Skoki i  Ziemi Skockiej zaproponowało 
obejrzenie impresji filmowej Historia w  murach zaklęta, 
prezentującej dawne dwory ziemiańskie na terenie gminy Skoki. 

W  pierwszej części wyświetlonej 5 kwietnia w  miejscowym 
kinie BiblioMuza zobaczyć można było dwory w  Skokach, Glinnie, 
Stawianach, Pawłowie Skockim i  Jabłkowie. Autorzy impresji, 
pragnący zachować anonimowość, realizowali ten projekt w  2018 
roku. W  interesujący i  oryginalny sposób pokazali wspomniane 
dwory z  różnej perspektywy, skupiając się również na ciekawych 
detalach architektonicznych, świadczących o  dawnej świetności 
obiektów i stanie majątkowym ich właścicieli. 

Druga i ostatnia część cyklu będzie miała swoją emisję 10 maja 
(wtorek), o godzinie 18:30 w BiblioMuzie. Zapraszamy do obejrzenia 
nie tylko filmików ukazujących dwory w  Lechlinie, Rościnnie 
i  Skokach, ale również do zerknięcia na animację wyobrażającą 
zapomnianą siedzibę rycerską w Dzwonowie.

 Iwona Migasiewicz

31

15 Rajd Rowerowy 

z okazji Dnia Dziecka  
28 maja 2022/sobota
START godz. 10:00 Biblioteka w Skokach
trasa ok. 13 km

Meta: 
Przedszkole Tęczowa Łąka 

w Łosińcu  

ZAPISY od 16 do 26 maja lub wyczerpania miejsc: 
turystyka@gmina-skoki.pl

(w zgłoszeniu proszę podać miejsce zamieszkania 
i wskazać która osoba to dziecko 

 Regulamin www.gmina-skoki.pl 

START ZAPISÓW 16 MAJA

7 Rajd Rowerowy 
BIBLIOTEKARZA

 22 maja 2022/niedziela

START 
godz. 10:00 Biblioteka w Skokach

trasa ok. 15 km w formie pętli

ZAPISY od 9 do 19 maja lub wyczerpania miejsc: 
turystyka@gmina-skoki.pl

(w zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania 

 Regulamin www.gmina-skoki.pl 

Zdjęcia: kadr z impresji
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Kim jestem? 
– Kim jestem?
Słowa odbijają się echem po ciemnym pokoju. Rozglądam się za 

odpowiedzią, lecz nic nie dostrzegam. Zamykam oczy, zmęczone po-
szukiwaniem samej siebie. Leżę na zimnej podłodze, wsłuchując się 
w niewyraźne głosy, dobiegające zza drzwi. To nie mój świat. Chciałabym 
stać tam, w  świetle świec wśród ludzi. Jednak to nie dla mnie. Uparcie 
staram się wtopić w cienie, stać się jednym z nich. Tak będzie lepiej.

Wtem, z ciemności dobiega mnie ciche pukanie. Z początku nieśmiałe, 
lecz z każdym kolejnym uderzeniem nabiera na sile. Otwieram oczy. Siedzę 
samotnie w ciemnym pokoju. Ktoś dobija się do drzwi. Zastanawiam się, 
dlaczego ktoś chciałby je otwierać. Może szukają mnie? Bzdura.

Czekam. Pukanie ucicha; zanika wśród ciszy. Wpatruję się ze 
strachem w ciemność. Dlaczegóż przestało? Co, jeśli właśnie przegapiłam 
okazję na ucieczkę z  tego miejsca? Wstaję powoli i  po omacku zaczy-
nam szukać metalowej klamki. Palce błądzą po chłodnej ścianie. 

– Halo? – wołam w pustkę.
Pukanie rozbrzmiewa na nowo. Podekscytowana podążam za tym 

odgłosem, przemykając wśród cieni. Chwytam delikatnie, za klamkę. 
Waham się. Może to nie do mnie? Może ktoś pomylił drzwi? Szukając 
przyjaciela lub miłości, znalazł tylko mnie. Czy powinnam krzyknąć „To 
pomyłka. Nie mnie szukasz”? Przygryzam wargę w skupieniu. Jednak jeśli 
to do mnie… 

Niepewnie otwieram zamknięte od lat drzwi. Zawiasy dawno 
zardzewiałe, jęczą przeraźliwie. Mrużę oczy, gdyż do pokoju wdziera się 
oślepiający blask. Słyszę gwar rozmów, śmiech i muzykę. Już chcę odsunąć 
dłoń; zamknąć drzwi na nowo, wystraszona światem za nimi, jednak 
czyjaś ręka chwyta mnie w nadgarstku, nie pozwalając odejść. Zaraz za 
nią pojawiają się kolejne. Wystraszona podnoszę wzrok na przyjazne 
twarze ludzi, stojących przede mną. Uśmiecham się ze zmęczeniem 
i  pozwalam im wyciągnąć mnie z  mroku. Zanurzam się nagle w  tłumie 
roześmianych ludzi, a  ich ciepło i  radość otaczają mnie ze wszystkich 
stron. Gwar rozmów zagłusza ponure wspomnienie samotności. 

Wtem, ktoś podchodzi do mnie i pyta zaciekawiony:
– Kim jesteś?
– Jeszcze nie wiem – odpowiadam zakłopotana. – Jednak zamierzam to odkryć.
Uśmiecham się do niego i rozglądam za znajomymi twarzami. Widzę je, stojące pośrodku jasnej sali. Widzę ludzi, którzy pomogli mi wyjść 

z mroku. Wołają mnie. Idę w ich stronę, tańcząc w rytm muzyki. Gdzieś daleko za mną, zostawiam ponure drzwi do pokoju pełnego cieni. 

Karolina Laube

Zapraszamy  
do korzystania!

Księgozbiór Biblioteki Publicznej Miasta  
i Gminy Skoki wzbogacił się o nowe pozycje - 
książki dla dzieci w języku ukraińskim (również 
wersje polsko-ukraińskie), jak i słowniki, rozmówki.  
Z niecierpliwością czekamy na kolejne książki, 
które niebawem mają do nas trafić.

Szczególnie mocno polecamy i zachęcamy 
zarówno nauczycieli jak i rodziców do czytania 
książki „Teraz tu jest nasz dom”. Niezwykle 
aktualna, przejmująco ilustrowana pozycja pozwoli 
zrozumieć dzieciom konieczność opuszczenia 
domu rodzinnego i asymilowania się w nowym 
środowisku.



Z gwarą poznańską  
na wesoło

Na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki 
i  Ziemi Skockiej przyjechał do skockiej biblioteki ZBIGNIEW 
GRABOWSKI, znany w powiecie wągrowieckim poeta i regio-
nalista oraz pasjonat sportu, literatury i historii. 

Przez wiele lat pracował jako samorządowiec i  redaktor 
lokalnej prasy. We wtorkowe popołudnie 29 marca zupełnie 
bezinteresownie podarował licznie zebranym słuchaczom 
półtorej godziny zabawy i wywołał na ich twarzach tak potrzebny 
wszystkim uśmiech. Swój autorski program zatytułowany 
„Z  gwarą poznańską na wesoło” rozpoczął od miniwykładu 
o języku polskim i jego odmianach. W dalszej części prezentował 
liczne teksty pochodzące z najnowszej swojej publikacji, znajdu-
jącej się już w  księgozbiorze naszej Biblioteki pt. „Na betki 
z kumotrem, czyli na wesoło w gwarze poznańskiej”. Dodatkowym 
walorem tej książki są barwne i  dowcipne ilustracje Eweliny 
Zyzak. 

Jednym z  utworów, który szczególnie spodobał się widowni 
był wiersz „Kanikuła na landzie”:

Gdy nastaje kanikuła 
Fyrnąć do landu się marzy. 
Zabrać żonuś i maludy 
A nuż coś się tam przydarzy. 
 
Dobrze brechtać się tu w wodzie 
Kielczyć, jak gupi do syra. 
Wew badejkach opyplanych 
z lekka mokry kłaść dó wyra.

W landzie kejter i kociamber 
Nos witają swom muzykom, 
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Spotkanie z autorem książki było również świetną zabawą. 
Fot. I. Migasiewicz

Pierwszy chwacko zjod kaszoka, 
A zaś drugi miske mlyka.

My zaś rumpuć, ślepe ryby 
I zabrany z domó futer. 
Popijemy wszćko lurą, 
Aby nie wyjść na porutę.

Rug cug, w te i wefte baną, 
No bo klara mocno grzeje 
Coć człek wraca utonkany, 
Wziunż się Kielczy, nie ryfieje.

Swoje teksty gość wieczoru przeplatał utworami innego 
miłośnika gwary – Marka Szymańskiego. One również były 
całkowicie zrozumiałe i  bawiły zebranych, dla których gwarowe 
słownictwo nie stanowiło w  zasadzie żadnego problemu. Dla 
przykładu wiersz utrzymany w podobnym klimacie: 

 
Jadymy nad morze

Śtyry mele zes Poznania,
Kacha, Krycha, Hela, Mania
bejmów ździebko naszporały
i nad morze sie wybrały.
Mimo dojrzałygo wieku,
cołkiem jeszczyk som na fleku,
bydom w piochu manygować 
i na szczunów se szpycować.
Ni ma czasu na pierdoły,
trzebno ciyngiym być wesołym,
rychło ruszyć z chaty dupe,
póki klara świyci w sznupe!

Spotkanie zakończyło się rozwiązaniem konkursu z  tłuma-
czenia wiersza napisanego w  gwarze na język polski. Zwycięzcą 
okazał się uczeń skockiej szkoły Szymon Kmieć. Oprócz gratu-
lacji w  nagrodę otrzymał wspomnianą publikację Zbigniewa 
Grabowskiego, który jeszcze długo po spotkaniu podpisywał 
swoje książki i gorąco rozprawiał z godającymi po naszymu. 

Tekst i zdjęcia: Iwona Migasiewicz
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Czysta Gmina
Urząd Miasta i Gminy w Skokach na podstawie sprawozdań kwartalnych od przedsiębiorców 
weryfikuje ilość dowożonych ścieków do punktu zlewnego 

KONTROLA POLEGA NA SPRAWDZENIU:
- ilości zużytej wody, na podstawie licznika; w przypadku braku wodomierza przyjmuje się miesięczne średnie zużycie wody 2,4 m3 – 3,0 

m3/ 1 mieszkańca,
- ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz ilości wytwarzanych przez nich ścieków, odebranych 

 przez przedsiębiorców,
- wywozu nieczystości ciekłych w obiektach sezonowych (domki letniskowe) co najmniej jeden raz w sezonie.

UWAGA !!!
W przypadku istotnych rozbieżności pomiędzy ilością zużytej wody, a ilością wywożonych ścieków właściciel nieruchomości będzie 

zobowiązany wyjaśnić powstałe różnice.
W przypadku braku udokumentowania sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych oraz podpisanej umowy z firmą posiadającą 

zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Skoki, Urząd będzie kierował 
wnioski do Policji, w celu nałożenia grzywny.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Skoki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

• Usługi Asenizacyjne Andrzej Jarzembowski 
62-085 Rejowiec 1/1, tel. 61 8124 015, 600 759 950

• P.P.H.U. „Wspólnota”  S.C. – Anna Michalska i Mieczysław Jarzembowski 
Skoki, ul. Rogozińska 12, tel. 61 8124 461

• 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

• Zakład Usługowy Stach Andrzej Stachowiak 
Popowo Kościelne 1,tel. 61 4278 810

• Wywóz Nieczystości Płynnych „Raz-Dwa-Trzy” Piotr Marczyk 
Łaziska 34, tel. 884 884 123

• Usługi Transportowe Rafał Ratajczak 
Sława Wielkopolska 3A, tel. 692 329 693

• TOI TOI Polska Sp. z o. o. 
Warszawa, ul. Płochocińska 29, tel. 22 614 59 79

• CLIPPER Sp. z o.o. 
Chludowo, ul. Nad Torem, tel. 61 8116 539

• WC Serwis Sp. z o.o. 
Zabrze, ul. Szybowa 2, tel. 32 2784 531

MASZ PYTANIA?

Zapraszamy: Referat Ochrony Środowiska UMiG w Skokach (segment B), telefon 61 8925 816

Twój zbiornik
bezodpływowy

Twoje nieczystości
zabiera pojazd asenizacyjny
Weź fakturę

Punkt zlewny
ścieków w Skokach

Oczyszczalnia ścieków 
w Szlachęcinie
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Nie wKURZaj ludzi swoją jazdą!
Unoszące się tumany kurzu za samochodami na drogach gruntowych to bardzo częste zjawisko. Potęguje je susza, z którą mamy do 

czynienia od wielu lat.
Kto z  nas idąc drogą gruntową lub jadąc rowerem nie był mijany przez samochód i  zarazem omieciony gryzącym pyłem? Z  pewnością 

każdy!
Skoro wiesz, jakie to nieprzyjemne, to w myśl zasady: Nie rób innym co tobie niemiłe! Nie wKURZaj ludzi swoją jazdą! 
O kwestii bezpieczeństwa związanego z nadmierną prędkością pisać nie będziemy, bo to znany problem. W miejscowościach, w których 

nie ma jeszcze asfaltu mieszkańcy przydrożnych domów odczuwają skutki 
wszystkich przejeżdżających pojazdów.

W  Skokach i  na innych rozbudowujących się obszarach naszej gminy nie 
brakuje dróg nieutwardzonych. Dobrym tego przykładem niech będzie tzw. 
„owocowe osiedle” w  Skokach, czyli rejon ulic: Brzoskwiniowej, Malinowej, 
Czereśniowej i Wiśniowej.

Wzbijany przez samochody kurz unosi się wysoko i dostaje się na podwórka, 
na domy, na rośliny, na ludzi. Wysuszenie prania w takich warunkach graniczy 
z cudem. Warstwa pyłu osiada na panelach fotowoltaicznych powodując gorsze 
pochłanianie promieni słonecznych. W zależności od prędkości jazdy i rodzaju 
nawierzchni można wzbić w powietrze chmurę, która utrzymuje się przez długi 
czas.

Jak szybko trzeba jechać, by nie kurzyć? Trudno powiedzieć, nawet jazda 
z przepisową prędkością czasem nic nie daje. Najlepiej spojrzeć w tylne lusterko 
i ocenić samemu nacisk nogi na pedał gazu. Nic nie zastąpi zdrowego rozsądku 
i wyobraźni.

                  Karolina Stefaniak

To częsty widok na nieutwardzonych drogach i ulicach. Fot. UMiG Skoki

A więc jeszcze raz – Nie rób innemu co Tobie niemiłe!  
Nie wKURZaj ludzi swoją jazdą!



Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), 
jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany 
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  

Co to jest CEEB?   
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe

informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości

powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".  

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 

w których znajduje się źródło ciepła.

Kto musi złożyć deklarację?   

30
czerwiec

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,

deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Do kiedy złożyć deklarację?  
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione 

przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

 

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego

lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.  

 w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  
 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

1

2.

Jak złożyć deklarację?   

PPAAMMIIĘĘTTAAJJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl


