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„To jednak jest cudne, że mama przytuli i troski znikają.”
(Monika Szwaja)
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Wiadomości Skockie
Dla Mam
Mama, Mati, Mom, Mutter, Maminka, Mamma, Maman. W każdym
brzmieniu oznacza to Mamę, Matkę, Mateczkę. Matthew Arnold
powiedział kiedyś, że: „Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł
matkę”. Ktoś inny powiedział, że Mama jest jedyną osobą na świecie,
która Cię pokochała zanim Cię poznała. Jodi Picoult stwierdził:
„Macierzyństwo to taki zawód, w którym nie można pracować na
zmiany”.
Tęsknię za swoją Mamą, która już niestety odeszła. Bo Mamy
też odchodzą tam, gdzie czeka niewiadoma lub wielka tajemnica.
Codziennie jednak też ktoś zostaje Mamą. Ukochaną, jedyną,
niezastąpioną. Mamy są jak najlepsi lekarze i farmaceuci, którzy
potrafią błyskawicznie podać lek kojący smutki, łzy, otarte kolana
i każde „ała”.
Od ponad dwóch miesięcy na ulicach naszego miasta zauważamy
głównie mamy ze swoimi pociechami, które zmuszone zostały
porzucić swój dom w obliczu barbarzyńskiej wojny. Spotykam je często
i zastanawiam się, jak poradziłbym sobie na ich miejscu? Ukraińskie
Mamy znalazły w Polsce, u nas w Skokach spokój fizyczny, bo tego,
który powinien być w duszy, nie znamy. O przyjęciu ich pod swój dach
decydowały też polskie Mamy, które stawały się „ciociami” i „babciami”.
Redakcja „Wiadomości Skockich” składa wielki ukłon w Waszą
stronę! Niech się Wam szczęści i wiedzie.

UNHCR, Агентство ONZ у справах біженців, запустило
центр фінансової підтримки в Познані. Який працює
на території Galeria Malta. Умовою використання
запропонованої там допомоги є заповнення онлайнформи. Це можуть зробити всі люди, які втекли з України
до Польщі після 24 лютого 2022 року. Громадяни
України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, можуть
отримувати близько 700 злотих на місяць за першу
особу в родині і 600 злотих за кожну наступну. Однак
ця сума не може перевищувати 2500 злотих. Допомога
виплачується за три місяці. У центрі працює 40 осіб,
більшість з яких знають українську чи російську, завдяки
чому можна обслуговувати близько 1000 осіб. людей в
день.
Пункт фінансової підтримки UNHCR в Познані працює
з неділі по п’ятницю з 8:30-14:00. Центр не працює по
суботах. Також буде функціонувати пункт «Blue Dot»,
яким керує UNHCR. Там можуть отримати консультацію
біженці з України, вони також принесуть користь людям з
інвалідністю, біженцям із ЛГБТ+-спільноти чи жінкам, які
зазнали гендерного насильства. WВи можете записатися
на прийом до центру лише через форму, доступну за
адресою: help.unhcr.org/poland. Там ви також можете
знайти більше інформації про програму фінансової
підтримки UNHCR для біженців з України.
Spis treści

Ważna informacja dla uchodźców
Osoba, która pobiera zasiłek rodzinny, jest zobowiązana do zgłaszania zmian dotyczących rodziny w sytuacji:
- zmiany miejsca zamieszkania,
- zmiany dotyczącej dochodu rodziny – podjęcia pracy, zmiany pracy,
utraty pracy.
UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, uruchomiła w Poznaniu centrum wsparcia finansowego, które działa na terenie Galerii Malta.
Warunkiem skorzystania z oferowanej tam pomocy jest wypełnienie
formularza online. Mogą to zrobić wszystkie osoby, które uciekły
z Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 r.
Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego mogą
otrzymać ok. 700,00 złotych miesięcznie na pierwszą osobę w rodzinie i 600,00 złotych na każdą kolejną. Kwota ta jednak nie może
być wyższa niż 2500,00 złotych. Świadczenie to jest wypłacane
przez trzy miesiące. W centrum pracuje 40 osób w większości znających język ukraiński lub rosyjski, dzięki czemu możliwa jest obsługa
ok. 1 tys. osób dziennie. Punkt wsparcia finansowego UNHCR
w Poznaniu jest otwarty od niedzieli do piątku w godz. 8:30-14:00.
W soboty centrum jest zamknięte.
Będzie tu funkcjonował także punkt „Blue Dot”, prowadzony przez
UNHCR. Uchodźcy z Ukrainy mogą tam uzyskać poradę, skorzystają
z nich także osoby z niepełnosprawnościami, uchodźcy ze społeczności
LGBT+ czy kobiety, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć.
Na wizytę w centrum można się umówić jedynie poprzez formularz
dostępny na stronie: help.unhcr.org/poland. Tam również można znaleźć więcej informacji o programie wsparcia finansowego UNHCR dla
uchodźców z Ukrainy.
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Urząd
Samorząd reaguje na bieżące potrzeby
26 kwietnia odbyła się 43. sesja Rady Miejskiej Gminy
Skoki. Radni, na wniosek burmistrza, podjęli m.in. uchwałę
o wydatkowaniu środków na remont drogi do Rościnna.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:
- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.,
- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Skoki na obszarze wsi Rejowiec
i Szczodrochowo,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Skoki w części wsi Rejowiec,
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wągrowieckiemu na zadanie p.n. „Remont drogi
powiatowej nr 1653P odcinek Skoki-Rościnno”.
Wprowadzone przez radnych zmiany w budżecie Gminy na
2022 r. polegały na:
• zaplanowaniu dotacji celowej w wysokości 250 000,00 zł
z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na remont drogi powiatowej nr
1653P odc. Skoki – Rościnno. Powiat Wągrowiecki, z uwagi
na prowadzone równolegle inne zadania inwestycyjne
(m.in. rozbudowa szpitala powiatowego w Wągrowcu), nie
jest w stanie sfinansować z własnych środków remontu
odcinka drogi powiatowej Skoki-Rościnno. Remont tej drogi
jest konieczny z uwagi na znaczne zużycie techniczne oraz
zapewnienia odpowiednich warunków komunikacyjnych;
• w związku z dowozem dwóch osób niepełnosprawnych z terenu gminy Skoki do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, wprowadzono wydatki 3 828,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Gminie Mieścisko z przeznaczeniem na
dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Aktywności
Zawodowej w Gołaszewie;
• wprowadzeniu dochodów 1 987,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie funkcjonowania Poznańskiej
Kolei Metropolitarnej;
• wprowadzeniu do budżetu dochodu 807 500,00 zł w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 –
2020 na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Gmina Skoki otrzyma środki na zakup 323 szt. komputerów;
• zaplanowaniu dochodów w wysokości 6 800,00 zł z tytułu
zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2021 r. Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację „Programu profilaktyki
w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ
6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na
lata 2018-2022”.
• wprowadzeniu dochodów 35 420,00 zł z Funduszu Pomocy na
wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
9 000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, 5 000,00 zł
na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, 21 420,00 zł
na wypłatę świadczenia 300+ wraz z kosztami obsługi. Środki
dotyczą świadczeń należnych za marzec.
• wprowadzeniu dochodów w wysokości 22 zł z tytułu zwrotu
niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 roku Związkowi
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•

•

•

•

•

•

•

•

Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pn.
„103. Rocznica Powstania Wielkopolskiego”;
wprowadzeniu wydatków 35 000,00 zł z przeznaczeniem na
opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kierunku
posesji nr 53 – „rybakówka”;
w związku z planowanym podłączeniem do sieci gazowej 4
mieszkań znajdujących się w budynku komunalnym przy ulicy
Zamkowej 9 zwiększono o 55 000,00 zł wydatki planowane
na wykonanie instalacji gazowej w lokalach komunalnych;
zaplanowaniu wydatków 50 000,00 zł z przeznaczeniem na
wykonanie „Termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 45 w Skokach”;
przeniesiono wydatki 10 000,00 zł planowane na sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu, zmiany studium
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej;
zmniejszeniu o 3 600,00 zł wydatków planowanych na realizację projektu pn. „Informatyka się liczy!” z uwagi na powstałe
oszczędności w wydatkach planowanych na wynagrodzenia
osób biorących udział w projekcie. Zadanie to realizowane
jest przez szkołę podstawową w Skokach;
zmniejszeniu o 25 000,00 zł środków planowanych na „Modernizację budynku przedszkola w Łosińcu”. Zadanie to zostanie przeniesione do realizacji w przyszłym roku;
zwiększeniu o 3 000,00 zł środków zaplanowanych na
utrzymanie budynku administracyjno – socjalnego na placu
targowo – parkingowym w Skokach;
z uwagi na znaczący wzrost cen opału o 10 000,00 zł zwiększono środki planowane na zakup węgla do świetlic wiejskich na
terenie gminy;
zwiększeniu o 40 000,00 zł wydatków planowanych na udzielenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Skokach.
Jedna z ważnych decyzji dotyczy drogi Skoki-Rościnno.

Fot. F. Szklennik
Wprowadzono również zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzając m.in. możliwości realizacji inwestycji celu publicznego – drogi rowerowej wzdłuż
drogi wojewódzkiej 197 w Rejowcu.
Katarzyna Przybysz
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Urząd
Dofinansowanie do drogi
w Kakulinie
20 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu
włodarze gmin powiatu wągrowieckiego, w tym burmistrz
Miasta i Gminy Skoki TADEUSZ KŁOS, spotkali się z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego KRZYSZTOFEM
GRABOWSKIM.

W związku z tym zachęcam państwa do lektury artykułu pod
linkiem:
niebezpiecznik.pl/post/uwaga-na-sms-y-dotyczace-przesylek/
Informacje zawarte na tych stronach pozwolą Ci uchronić się
przed utratą pieniędzy i danych osobistych.
Proszę o zachowanie czujności korzystając z Internetu.
Jedno kliknięcie za dużo i możemy stracić wszystkie pieniądze.
Witold Bzdęga

Przemoc boli
Z przeprowadzonych w polskich szkołach badań wynika,
że przemoc rówieśnicza dotyka coraz większej liczby dzieci
i młodzieży.
W okresie pandemii młodzi ludzie częściej doświadczali ataków dokonywanych za pomocą urządzeń mobilnych i Internetu.
W konsekwencji tego zjawiska powrót do nauki stacjonarnej dla
wielu uczniów mógł się wiązać z obawą, że spotkają się również
z przemocą fizyczną lub werbalną.

Burmistrz Tadeusz Kłos podpisuje z marszałkiem Grabowskim
stosowną umowę. Fot. R. Kowalczewski
Podczas spotkania podpisano umowy dotyczące udzielenia
pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.
Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie w wysokości
53 438,00 zł, przeznaczone na przebudowę drogi w Kakulinie.
W spotkaniu wziął również udział Jarosław Maciejewski,
wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego.
Weronika Saukens

Cyberbezpieczeństwo nr 2
Po raz kolejny chcielibyśmy zwrócić uwagę na zagrożenia,
jakie płyną podczas korzystania z Internetu na komputerach
osobistych oraz smartfonach.
Bardzo popularnym wektorem ataku są e-maile, za pomocą
których cyberprzestępcy próbują przejąć nasze konta bankowe.
Pisaliśmy o tym niejednokrotnie.
Jednocześnie należy skupić uwagę na wiadomościach SMS,
w których również przesyłane są linki do fałszywych stron www
wyłudzających loginy i hasła.

W związku z tymi problemami do szkół i świetlic trafią materiały z nowej kampanii profilaktycznej o nazwie „Przemoc boli”.
Skupia się ona na wspomnianej tematyce przemocy rówieśniczej,
w tym cyberprzemocy. Jej odbiorcami będą: uczniowie szkół podstawowych, nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz rodzice.
Głównym celem kampanii jest zapobieganie przemocy wśród
uczniów oraz rozwijanie umiejętności reakcji, kiedy do niej dojdzie.
Ponadto wyposażenie dzieci, młodzieży oraz rodziców w wiedzę
na temat zjawiska przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy oraz
usystematyzowanie już posiadanej, a dotyczącej:
1. sprawców, ofiar i świadków przemocy;
2. sposobów reagowania na zachowania przemocowe;
3. prewencji zachowań przemocowych, w tym podejmowania
wspólnych działań minimalizujących ryzyko wystąpienia
przemocy rówieśniczej oraz zwrócenie uwagi na istniejący
system wsparcia dla ofiar przemocy (wychowawca,
nauczyciel przedmiotowy, pedagog, psycholog).
Kampania ma charakter ogólnopolski i została zainicjowana
przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Producentów Radiowych.
Materiały do niej zostały przygotowane pod redakcją Mariusza
Nowickiego, psychologa, pedagoga, absolwenta UAM w Poznaniu.
Na podstawie informacji zawartych w opisie kampanii opracowanej przez jej twórców
					
Małgorzata Szpendowska – Wylegalska
gminny koordynator ds. uzależnień

Właśnie ruszyła nowa fala ataków z wykorzystaniem
SMS-ów.
To zazwyczaj wiadomości dotyczące „nieodebranej” przesyłki
kurierskiej lub pocztowej. Jeśli nie czekasz na paczkę, nie klikaj
w link, a wiadomość usuń lub zignoruj. Jeśli chcesz sprawdzić
status przesyłki wejdź na stronę firmy kurierskiej i wpisz jej
numer w wyszukiwarkę.
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Oświata

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO W SKOKACH
Przedszkole organizatorem ogólnopolskiego konkursu
W kwietniu nasze przedszkole zorganizowało, za
pośrednictwem strony internetowej, ogólnopolski
konkurs plastyczny pt. „Sensoryczne Jajko Wielkanocne”.
Konkurs organizowany był za pośrednictwem strony:
blizejprzedszkola.pl. Zadaniem dzieci było wykonanie
jajka wielkanocnego dowolną techniką płaską z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, np. tektury, filcu,
materiału, folii, sznurka itp. Konkurs był przeznaczony
dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-6 lat.
Na adres naszego przedszkola wpłynęło wiele prac
z całej Polski. Również dzieci z naszego przedszkola
aktywnie wzięły udział w konkursie. Przedszkolaki wykazały się dużym talentem i ogromną pomysłowością.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie. Laureatom składamy gratulacje.
							
		
Małgorzata Winkel
Radość z efektów. Fot. M.A Winkel
Anna Winkel

„Kolorowa skarpetka” w ogólnopolskim konkursie plastycznym
21 marca to data, która kojarzy się każdemu z powitaniem wiosny. Jednak tego dnia mamy również okazję przyłączyć się do różnorakich akcji w ramach Światowego Dnia Zespołu Down’a.
Akcje te, poprzez małe gesty, pozwalają na okazanie naszego zrozumienia, zainteresowania oraz solidarności z osobami posiadającymi
dodatkowy trzeci chromosom w 21. parze. Drobne gesty mają ogromną moc. Mogą przysłużyć się do niwelowania krzywdzących stereotypów,
barier oraz uczą kolejne pokolenia pozytywnych postaw. W Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach inicjatywą realizującą tego typu cele stało się zarówno założenie w tym dniu skarpetek nie do pary, jak również zakończenie zorganizowanego ogólnopolskiego
konkursu plastycznego pn. „Kolorowa skarpetka”. Konkurs, w którym brały udział dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 3- i 4-latki oraz 5i 6-latki, cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Zostało nadesłanych mnóstwo pięknych i wyjątkowych prac z przedszkoli z całej Polski.
Każdy uczestnik został uhonorowany dyplomem, a w każdej z kategorii
wiekowej zostali wybrani zwycięzcy.
W kategorii wiekowej 3- i 4-latków pierwsze miejsce zdobyła
Aleksandra Gajowniczek z Publicznego Przedszkola w ŻelkowieKolonii. Drugie miejsce przypadło Klarze Szymańskiej z Niepublicznego Przedszkola nr 1 „Akademia Dobrego Startu” w Grajewie. A trzecie
miejsce wywalczył Tymon Górniak z Niepublicznego Przedszkola
Specjalnego „Pinokio” w Częstochowie. W drugiej kategorii wiekowej
zwyciężyła Joanna Ratyńska z Przedszkola Samorządowego w Wyszkowie. Kolejne miejsca zdobyli: Róża Sandach z Przedszkola Publicznego
nr 10 w Szczecinie oraz Sara Sobczyk z Przedszkola nr 12 w Koszalinie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy za udział
w konkursie!
Niech 21 marca będzie dniem radosnym i kolorowym jak prace naszych uczestników, a życie osób z zespołem Down’a satysfakcjonujące
i dobre!
			
Karolina Walkowiak, Magdalena Trela
Najpiękniejsze prace konkursowe. Fot. arch. przedszkola
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Oświata
Wielkanocne śniadanko

sze dzieci potrafią wskazać kraje na mapie Europy, a młodsze bez
trudu rozpoznają flagi narodowe. Po powrocie z podróży dzieci
wykonały pocztówki z najpiękniejszego miejsca. Do gustu przypadła na pewno Wieża Eiffl’a, Krzywa Wieża w Pizie, Big Ben,
a nawet Pałac Buckingham. Podróż możemy uznać za udaną i pouczającą. Dziś Europa, za rok może świat?
Magdalena Trela
Małgorzata Winkel
Karolina Walkowiak

Piórkiem i węglem, albo…

To był miły czas. Fot. M. Winkel
Okres Wielkanocy to bardzo pracowity i przyjemny czas
w naszym przedszkolu.
Już w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc przedszkolaki
zapoznawały się ze zwyczajami i tradycjami związanymi ze
świętami, wykonywały prace plastyczne, słuchały historyjek,
ozdabiały jajka i tworzyły różne dekoracje.
We wtorek 15 kwietnia w przedszkolu zapanowała ciepła
i świąteczna atmosfera. Dzieci usiadły do wielkanocnego
śniadania, podczas którego mogły skosztować tradycyjnych
potraw. Po śniadaniu wszystkie grupy wyruszyły na spacer
w poszukiwaniu prezentów od Zajączka, które dzieci dostrzegły
w ogrodzie przedszkolnym.
Małgorzata Winkel

Podróż po Europie

Każdy to wie, że do rysowania potrzebne są: kartka, ołówek,
kredka, pisak, itd. Ale okazuje się, że rysować można i bez tych
rzeczy. A co można jeszcze do tego wykorzystać? Okazuje się, że
rysowanie na tacy z kaszą jest bardzo przyjemne i ciekawe. Dzieci
chętnie podejmują próby odtwarzania wzorów ponieważ wiedzą,
że jeżeli coś się nie uda, można to szybko naprawić. A ogranicza je
tylko ich wyobraźnia.
Tekst i fot. Katarzyna Dukszta

Wiosno, wiosenko…

Ziarenka w ziemi, czekamy na pierwsze listki. Fot. K. Dukszta
Dzieci z zaciekawieniem oglądały zdjęcia z Europy.
Fot. arch. przedszkola
Czy można zwiedzić sześć krajów w jeden dzień?
Oczywiście, że tak!
Chcąc przybliżyć dzieciom kulturę wybranych państw europejskich oraz pokazać ciekawe miejsca wyruszyliśmy w niezwykłą
podróż po Europie. Zwiedziliśmy najpiękniejsze zakątki Polski,
Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji oraz Holandii. Najstar-

Tymi słowami „Maleństwa” z naszego przedszkola przywołują wiosnę. Tęsknimy do pięknej zieleni, ciepłego słoneczka i śpiewu ptaków.
Dlatego postanowiliśmy wywołać wiosnę trochę wcześniej.
Dzisiaj posadziliśmy fasolę, groszek pachnący i cebulę. Teraz
jesteśmy już ekspertami w tej dziedzinie. Wiemy już, że do
wzrostu i rozwoju rośliny potrzebują dużo światła, ziemi i wody.
Będziemy o nie dbali, aby szybko zrobiło się zielono w naszej sali.
Katarzyna Dukszta
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„Tajemnica leśnych
przyjaciół”
Z takim przedstawieniem 7 kwietnia przyjechał do nas Teatr PROMYK z Poznania. Bohaterami przedstawienia są: miś Beczułka, zajączek Sprytek i pszczółka Przyjaciółka oraz Lis
– postać odgrywana przez aktora w kostiumie.
Przedstawienie pełne humoru, które wprawiło dzieci w zachwyt. Wszyscy bawili się znakomicie.
Anna Winkel

Teatralny Lis rozbawiał dzieci. Fot. A Winkel

SZKOŁA PODSTAWOWA
Witajcie w naszej szkole!
W poniedziałek 28 marca do szkoły w Skokach przybyły dzieci z Ukrainy, dla których uruchomiono oddział przygotowawczy.

Grupa dzieci ukraińskich pozująca do wspólnej fotografii
z dyrekcją, pedagogiem i wychowawcą. Fot. arch. szkoły

Już w szkolnych ławkach. Fot. arch. szkoły

Do nowo otwartego oddziału uczęszcza
25 uczniów i trwają zapisy do kolejnego. Na
początek będą to klasy międzyrocznikowe.
Nauczyciele pracujący z dziećmi w oddziale
przygotowawczym są wspomagani przez osobę
posługującą się językiem ukraińskim. Iryna
Mazur, nauczycielka z Ukrainy, mieszkająca
w naszym miasteczku od dwóch lat, okazała
się doskonałym łącznikiem między Polską
a Ukrainą i została zatrudniona w charakterze
pomocy nauczyciela. W trakcie zajęć wszystkie
dzieci będą adaptować się do nauki w polskiej
szkole i przygotowywać do pobierania nauki
w Polsce oraz do funkcjonowania w nowym społeczeństwie.
Oczywiście życzymy im wszystkiego, co
najlepsze, nauki w kraju wolnym od wojny,
w Ukrainie, tymczasem jednak witamy ich
w Skokach i oferujemy wsparcie w procesie
edukacji.
Nauczyciele naszej szkoły będą prowadzić
lekcje, które umożliwią nowym uczniom podstawowe komunikowanie się w języku polskim
i opanowanie go na podstawowym poziomie.
Pierwszego dnia dyrektor szkoły Wiesław
Berendt wręczył naszym gościom teczki z zeszytami i przyborami oraz oryginalne przypinki
- sówki na szczęście. Dla osłodzenia pierwszego
spotkania uczniowie otrzymali cukierki i lizaki,
po czym rozpoczęli naukę w przygotowanej dla
nich sali lekcyjnej.
Ласкаво просимо до нашої школи!
Renata Stróżewska
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Dzień św. Patryka
Irlandia, shamrock, węże, Leprechaun czy garnek złota
ukryty na końcu tęczy. Co łączy te wszystkie rzeczy? Odpowiedź jest prosta - 17 marca i osoba św. Patryka.

Od 9 do 16 marca działał w naszej szkole punkt pomocy dla
goszczących w gminie obywateli Ukrainy.
Mogli tam m.in. znaleźć: odzież, kosmetyki, przybory papiernicze, artykuły dla dzieci, słodycze. Przez tydzień odwiedziło nas
wielu gości. Działaliśmy do momentu, kiedy powstała w Skokach
gminna Podzielnia. Wtedy przekazaliśmy tam resztę zebranych
darów.

Ramka do zdjęcia wykonana przez uczniów klasy 4a z drugiej
grupy językowej. Fot. M. Jeske
Chcąc zrozumieć ten dzień i poczuć się, chociaż przez chwilę,
jak mieszkaniec Zielonej Wyspy, bo tak nazywana jest Irlandia,
uczniowie zostali postawieni przed szeregiem zadań i quizów
do rozwiązania. Podczas kulturowej lekcji języka angielskiego
dowiedzieli się kim był św. Patryk i dlaczego jest on patronem
Irlandii. W podróży przez Dublin, Boston czy Chicago odkrywali,
jak świętowany jest 17 marca.
Najwięcej śmiechu dostarczyły uczniom żarty i rymowanki
charakterystyczne dla „wyspowego” poczucia humoru.
Rośliną, która jest symbolem Irlandii i uznawana jest za tą,
która przynosi szczęście, jest koniczynka. Na szczęście, jak co
roku, najbardziej liczą uczniowie klas 8, którzy przygotowują
się do końcowych egzaminów. Z tego też powodu z życzeniami
szczęścia i powodzenia każdy ósmoklasista otrzymał swoją
koniczynkę.
Magdalena Jeske

Partnerzy nie zawodzą - szkoła
Ukrainie

Odzew wśród uczniów i rodziców był olbrzymi.
Fot. R. Hamulczyk

Bardzo duża ilość darów trafiła do skockiej Podzielni.
Fot. R. Hamulczyk
Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom społeczności naszej szkoły, którzy okazali solidarność z mieszkańcami
objętej wojną Ukrainy i po raz kolejny udowodnili, że los drugiego
człowieka nie jest im obojętny.
Podziękowania należą się również wszystkim wolontariuszom - uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom obsługiza charytatywną pracę przy dostarczaniu i segregowaniu darów.
Renata Hamulczyk

Wielkanocny dar serca
W przedświątecznym tygodniu, rodzice i uczniowie klasy
3b Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach
postanowili zrobić słodką niespodziankę swoim rówieśnikom
z Ukrainy, którzy wraz z rodzicami lub opiekunami przebywają
w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Rościnnie.

Szkolne „Zajączki”. Fot. F. Szklennik
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Pojawiła się tu ekipa szkolnych „Zajączków” pod opieką Elżbiety Chojnackiej i Ilony Węglewskiej. Za kierownicą pojazdu, który przywiózł
uczniów i nauczycielki siedział sam Bogdan Marciniak.

A na koniec wizyty wspólne zdjęcie. Fot. F. Szklennik
Rodzice i dzieci zorganizowali klasową
zbiórkę na świąteczne paczki dla 41 dzieci
z
Ukrainy,
które
obecnie
przebywają
w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym
w Rościnnie. Zebrali łącznie kwotę 872 zł,
którą przeznaczyli na paczki świąteczne ze
słodyczami. W przygotowaniu podarunków pomogła nam Małgorzata Dziurka a bezpłatny
transport zaoferował Bartek Marciniak - informuje Elżbieta Chojnacka. Obdarowane dzieci,
w ramach podziękowania, sprezentowały nam
piękne, własnoręcznie wykonane rysunki. Spotkanie to było dla wszystkich wielkim przeżyciem, szczególnie nasi wschodni sąsiedzi nie
ukrywali wzruszenia i radości z otrzymanych
upominków. Nie zabrakło też czasu, w którym
dzieci mogły ze sobą porozmawiać i lepiej się
poznać.

Uśmiechnięte buzie! Fot. F. Szklennik

Dzieci ukraińskie były wyraźnie mile zaskoczone wizytą, a słodkie podarunki trafiły do
ich rąk. Na koniec wizyty było wspólne zdjęcie
i słowa podziękowania wypowiadane po polsku
i ukraińsku. Dziękujemy! (FS)
Fot. F. Szklennik
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Świat na niebiesko
2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (World Autism Awareness Day, WAAD)
Z tej okazji klasa 3a symbolicznie włączyła się w świętowanie przychodząc do szkoły z akcentami w kolorze niebieskim. Przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjnoinformacyjne, które pozwoliły dzieciom poszerzyć wiedzę
na temat autyzmu. Celem zajęć było zapoznanie uczniów
z zachowaniami i reakcjami osób ze spektrum autyzmu,
kształtowanie postawy akceptacji i zrozumienia trudności,
z jakimi muszą się zmagać.
Dzieci otrzymały do wykonania zadanie z wykorzystaniem wszystkich zmysłów, które miało zobrazować i uświadomić, jak wiele czynników, w większym lub mniejszym stopniu,
wpływa na skupienie i efektywność pracy osób ze spektrum
autyzmu oraz jak wiele rzeczy przez nas niedostrzegalnych
wpływa na ich stan emocjonalny.
Na zakończenie na dzieci czekał słodki upominek.
W nasze szkole na co dzień promujmy empatię, otwartość
i zrozumienie dla odmiennych możliwości uczniów.
Nie oceniaj…
Nie odsuwaj się…
Nie wykluczaj…
Agnieszka Kwiatkowska
Niebieskie barwy przypominają o naszej postawie. Fot. arch. szkoły

Tydzień liczby Pi w skockiej szkole podstawowej
14 marca przypada Międzynarodowy Dzień liczby Pi. Data
jest nieprzypadkowa, o czym dowiedzieli się uczniowie w ramach Tygodnia Liczby Pi, który przypadał na dni od 14 do 18
marca.
Mimo że liczbę Pi uczniowie poznają dopiero w ósmej klasie to skojarzenia dotyczące symbolu i znaczenia tak ważnej dla
nauki liczby pozostaną na dłużej. Na lekcjach matematyki lub
godzinach wychowawczych uczniowie obejrzeli film poświęcony
tej szczególnej liczbie, z którego dowiedzieli się dlaczego 14
marca jest Dniem Liczby Pi oraz o tym, że liczba jest weną
dla poetów, a nawet muzyków. Informacje na temat tej magicznej
liczby pojawiły się w głównym holu szkoły, a w salach powstały
tematyczne gazetki konkursowe.
W piątek, na zakończenie Tygodnia Liczby Pi, uczniowie szkoły ustawili się na boisku, tworząc grecki symbol liczby. Efekt
został uwieczniony na zdjęciach oraz sfilmowany z drona przez
naszego absolwenta Kaspra Grzegorzewskiego.
Poza znaczeniem matematycznym symbol swoimi kolorami
nawiązywał do jedności z Ukrainą.
Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przyczynili się
do urozmaicenia nauki poprzez praktyczne działania, bardzo
dziękuję.
W imieniu matematyków - Danuta Senger

Uczniowie ustawieni w kształt liczby Pi w niebiesko – żółtych barwach.
Fot. Kasper Grzegorzewski (z drona)
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Życie pod jednym dachem z dorastającym dzieckiem
„Może pan z nią porozmawia, bo ja już kilka razy próbowałam i zawsze kończy się tym samym”.
Ostatnie dwie wizyty rodziców w moim gabinecie a właściwie charakter rozmowy z nimi uświadomiły mi, jak trudno niektórym rodzicom
znaleźć wspólny język z swoją dorastającą córką czy dorastającym synem. Podejmowanie dyskusji, zwłaszcza tych dotyczących trudnych
spraw z dorastaniem, z dojrzewaniem, nigdy nie jest łatwe, zwłaszcza kiedy staramy się oszukać samych siebie, że nasza córka, to jeszcze
przecież takie dziecko. Tymczasem rzeczywistość jest inna. Coraz częściej zamyka się w swoim pokoju, prowadzi rozmowy telefoniczne jakby
w ukryciu, a kiedy wchodzi ktoś do pokoju, nagle milknie, albo przerywa rozmowę. Wypieramy naturę, nie widzimy tego, że po każdej nocy
przychodzi dzień. Tymczasem relacje z dzieckiem zaczynają rdzewieć. A przecież jeszcze do niedawna byliście autorytetami dla swojego
dziecka. Zawsze dzieliliście się radościami i smutkami i nagle z dnia na dzień, zapytane o cokolwiek – zbywa Was półsłówkami. Za to z kolegami
godzinami gada przez telefon. Czy to oznacza koniec bliskiej więzi z nastolatkiem?
Bycie rodzicami nastolatka nie jest łatwe. Jeżeli jednak rozumie się i pamięta, że okres dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak
i dla dziecka, to połowa sukcesu. Dlaczego jest tak trudno? W proces rozwoju wpisany jest bunt i niezgoda na wartości proponowane przez
dorosłych. Dla nastolatka najważniejsza staje się grupa rówieśnicza. Bycie w grupie rodzi konieczność dopasowania się do niej, zyskania
akceptacji czasem za wszelką cenę. Tempo życia, które podlega różnorodnym presjom powoduje też, że coraz mniej chwil pozostaje na
rozmowy.
Jak być bliżej z dzieckiem?
Rozmawiaj ze swoim dzieckiem zawsze, wszędzie i o wszystkim.
Staraj się zawsze znaleźć czas na rozmowę, gdy dziecko ma problem.
Znajdź też czas, gdy chce się podzielić radością, sukcesem.
Staraj się dostrzegać sygnały, że dziecko cię potrzebuje.
Stwarzaj warunki do luźnej rozmowy.
Okazuj zainteresowanie jego sprawami, ale nie wypytuj natarczywie. Poczekaj, aż samo zacznie mówić o tym, co się u niego dzieje.
Rozmawiaj też o tym, co się u ciebie obecnie dzieje, o swoich kłopotach i planach. Pytaj je o zdanie w różnych sprawach i pokazuj, że liczysz
się z jego opinią.
Opowiadaj o sobie. Dzieci lubią wspomnienia rodziców z czasów ich młodości.
Rozmawiaj na każdy temat, nie unikaj trudnych spraw. Zadbaj o to, żeby w waszym domu nie było tematów tabu. Rozmawiaj także o tym,
czego się obawiasz. Bądź raczej doradcą niż ekspertem.
Czego potrzebują od rodziców dorastające dzieci?
Poczucia więzi i przynależności do rodziny. Chcą czuć, że są kochane, rozumiane i mogą liczyć na wsparcie rodziców. Potrzebują naszego
szacunku, przyjaznej atmosfery w domu – poczucia bezpieczeństwa.
Poczucia własnej wartości. Chcą aby doceniać ich wysiłki w osiąganiu sukcesów oraz chcą mieć pewność, że nie zostaną przez nas
skrytykowane i odrzucone, gdy coś się nie uda.
Wiarygodności. Chcą mieć pewność, że zachowujemy się tak jak mówimy, ale także, że potrafimy przyznać się do własnych słabości,
niewiedzy i błędów.
Sprawiedliwego traktowania. Przekonania, że rodzice w niejasnej sytuacji zareagują w oparciu o wnikliwe rozpatrzenie sprawy.
Stanowczości w ważnych sprawach. Potrzebują jasno określonych reguł i konsekwencji w ich przestrzeganiu.
Poszanowania intymności i dyskrecji. Chcą mieć pewność, że granice ich prywatności są przez nas respektowane.
Jak uniknąć barier w porozumiewaniu się z dzieckiem?
Bądź przykładem. Postępuj tak, aby być wiarygodnym. Wymagaj, ale stawiaj dziecku warunki możliwe do spełnienia. Bądź konsekwentny,
aby dziecko liczyło się z tobą i wiedziało, że ustalone przez ciebie normy w ważnych sprawach muszą być respektowane. Poznaj przyjaciół
i znajomych dziecka. Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania swoim wolnym czasem. Doradzaj, ale nie narzucaj
swojej woli. Nie bądź nadmiernie opiekuńczy. Pozwól dziecku zdobywać doświadczenia. Określ jasno zasady dotyczące zakazu stosowania
środków odurzających, alkoholu, papierosów. Ucz jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach.
Kiedy już rozmawiacie, to nie upychajcie zbyt wiele treści w jednej rozmowie. Często róbcie przerwy, jeżeli spostrzeżecie, że po którejś
stronie narasta frustracja. Kiedy się zrobi gorąco, i tak nie osiągniecie nic dobrego. Nie wahajcie się powiedzieć: „Dokończymy tę rozmowę
jutro”. Pozwólcie dziecku czasami skorzystać z zaworu bezpieczeństwa, jakim jest wyjście z pokoju. Chociaż może to wyglądać na lekceważenie,
może też być sposobem, w jaki dziecko stara się unikać wybuchu. Niech wie, że może wyjść, jeżeli później ponownie podejmie rozmowę.
Nie stawiajcie ultimatum, chyba że jest to absolutnie konieczne. Dzieciaki postrzegają je jako wyzwania, z którymi należy sobie poradzić za
wszelką cenę. Jeżeli czujecie, że macie ochotę postawić ultimatum, czas na przerwę.
Krzysztof Ołdziejewski, pedagog szkolny
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO TĘCZA
Drugie miejsce naszej drużyny!
Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu 21 kwietnia odbyła się powiatowa edycja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, w którym uczestniczyło 15
drużyn ze szkół podstawowych z naszego powiatu.
Celem turnieju jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego
poruszania się na drogach. Uczniowie naszej szkoły, reprezentacja
filii w Lechlinie, przygotowywali się pod okiem Justyny Graczyk.
W trakcie turnieju każdy z uczestników musiał wykazać się wiedzą
z zakresu przepisów ruchu drogowego, miał do pokonania przygotowany przez żandarmów tor przeszkód, po którym został przeegzaminowany z zasad udzielania pierwszej pomocy. Naszą szkołę reprezentowali: Maja Czarnecka, Gabriela Gracz, Maciej Siódmiak
i Martin Smak, uczniowie IV klasy. Z wielkim zaangażowaniem
podchodzili do kolejnych zadań, byli bardzo zaangażowani i dobrze
przygotowani zdobywając w końcowej klasyfikacji II miejsce! Gratulujemy! PS. Okazało się jednak, że to nasza drużyna pojedzie na kolejny etap konkursu. Byliśmy zatem w Rogoźnie, ale jeszcze bez
znacznego sukcesu.
Joanna Tomczak

Nasza srebrna drużyna i jej opiekunka. Fot. J. Tomczak

Do miłego zatańczenia!
29 kwietnia jest Międzynarodowym Dniem Tańca. Dzień ten jest przesłaniem dla świata pięknych i pozytywnych emocji wynikających z tańca.
W naszej szkole obchodzimy ten dzień bardzo
często, robimy taneczne
przerwy, prężnie działa
koło taneczne, tańczą starsi
i młodsi, dzieci, młodzież
i dorośli, tańczymy na zajęciach pozalekcyjnych, popołudniami i wieczorami, bo
taniec to doskonała forma
aktywnego spędzania czasu.
Miłością do tańca, pracowitością i sumiennością
można stworzyć wspaniałe
taneczne widowisko, ale
przede wszystkim świetnie
się bawić.
Joanna Tomczak

Tańczymy z pomponami. Fot. arch. J. Tomczak

12

Potyczki z ortografią
Szkoła Podstawowa w Jabłkowie po raz siódmy zaprosiła
uczniów klas III szkół podstawowych do udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym.

Wytańczyli nagrody i dobry nastrój. Fot. J. Kaniewska

Przypadł mi zaszczyt koordynowania organizacyjnego konkursu i przygotowania tekstów dyktand do I i II etapu. Tekst
dyktanda finałowego przygotowała specjalnie dla uczestników
konkursu Elżbieta Skrzypczak, dyrektorka Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Skoki, która była gościem specjalnym tegorocznego finału.
Konkurs był trzyetapowy. Na wszystkich etapach miał formę
dyktanda. Każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 100 punktów.
Etap pierwszy i drugi uczniowie pisali na terenie swoich
szkół. Teksty dyktand zostały przesłane przez organizatorów
do zgłoszonych szkół w dniach określonych w terminarzu. Za
organizację pierwszego i drugiego etapu konkursu odpowiadali
nauczyciele zgłaszający uczniów. Zadaniem komisji szkolnych było
wyłonienie maksymalnie trzech uczniów, którzy w eliminacjach
osiągnęli najlepsze wyniki. Po II etapie, na podstawie nadesłanych
protokołów, w finale, który odbył się 25 kwietnia w Lechlinie,
wzięło udział 8 uczniów. Po wnikliwym sprawdzeniu wszystkich
prac komisja nie przyznała tytułu „Mistrza Ortografii", ale
wyłoniła najlepsze prace i przyznała 1. miejsce Dorianowi
Mendlewskiemu, uczniowi filii w Rejowcu. Drugie miejsce przypadło Jagodzie Bąkowskiej ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie,
a trzecie Kindze Muszyńskiej z filii SP Jabłkowo w Lechlinie.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali
uczestnicy upominki.
Wszystkim uczestnikom tegorocznego konkursu dziękujemy
i gratulujemy wiedzy w dziedzinie ortografii, która wymaga
systematycznej i wytrwałej pracy. Natomiast Paniom, które przygotowały swoich uczniów kłaniamy się nisko.
								
Joanna Tomczak

Tanecznym krokiem
na przerwę
Z okazji przypadającego Międzynarodowego Dnia Tańca
uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie wychodzili na
przerwy tanecznym krokiem, by tańczyć w rytm do znanych
muzycznych przebojów.

Żeby uczcić to wesołe święto zorganizowany został również
konkurs tańca, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności. Artyści przygotowali własne choreografie, specjalne stroje oraz różne akcesoria oraz pokazali cztery występy
taneczne. Nasi tancerze byli bardzo dobrze przygotowani i zachwycili publiczność oraz oceniające ich jury. W związku z wyrównanym poziomem jury postanowiło nagrodzić pierwszym
miejscem wszystkich śmiałków biorących udział w konkursie.
Wygrani dostali dyplomy oraz nagrody. Wszyscy świetnie się
bawili i na pewno będą z uśmiechem wspominać ten dzień
spędzony w szkole.
Julia Kaniewska

Trening z gumami

Te ćwiczenia przynoszą wiele korzyści. Fot. J. Tomczak
Ćwiczenia z gumami przynoszą wiele korzyści dla naszej
sylwetki i ogólnej sprawności.
Charakterystyka oporu, który rośnie wraz ze zwiększającym
się rozciągnięciem gumy, to świetny sposób na urozmaicenie
treningu oraz na stworzenie mięśniom nowego, nieznanego
impulsu do rozwoju. Gumy oporowe mogą być też używane
do różnego rodzaju ruchów mobilizujących, o czym przekonali
się uczestnicy zajęć „Zdrowy kręgosłup” w ramach projektu
W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 9.
Joanna Tomczak
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Oświata
#trenujęztęczą
Stowarzyszenie Edukacyjnie TĘCZA prężnie działa w różnych obszarach na terenie naszej gminy, w tym stwarza wiele możliwości
i okazji by wspólnie, aktywnie spędzać czas.

Zajęcia cieszą się popularnością. Fot. J. Tomczak
Od wielu lat grupa kobiet regularnie trenuje w budynku szkoły w Lechlinie i spotyka się dwa razy w tygodniu. W poniedziałki towarzyszy
nam step, a w środy trening „Zdrowy Kręgosłup”, który ma na celu wzmocnienie wszystkich najważniejszych partii mięśni oraz zwiększenie
sprężystości kręgosłupa. Prowadzone zajęcia przeznaczone są dla wszystkich kobiet bez względu na wiek, sylwetkę czy doświadczenie.
Ponadto dziewczyny angażują się w wiele akcji organizowanych na terenie gminy Skoki i aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności.
Joanna Tomczak

Wielkanoc to magiczny czas. Na naszych stołach pojawiają się koszyczki pełne kolorowych pisanek, cukrowe
i czekoladowe baranki oraz zajączki. Dzieci w Pawłowie
Skockim przygotowały, wraz z nauczycielkami, piękną
wielkanocną palmę, którą przekazaliśmy do kościoła
w Rejowcu; dzieci uczestniczyły w uroczystym śniadanku
oraz poszukiwały podarunków ukrytych przez Zajączka.
Uczniowe dumni ze swoich efektów. Fot. arch. szkoły

Nauczyciele szkoły w Pawłowie Skockim.
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Sport i rekreacja
Dzieci świetnie się bawiły
Wysiłkiem nauczycieli, działaczy sportowych i samorządowców 9 kwietnia zorganizowano dużą imprezę
sportową w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skokach.
To był pomysł na to, jak wspólnie zagospodarować energię
nauczycieli, dzieci i wszystkich tych, którym się chce poświęcić
swój czas w dni wolne od nauki. Organizatorami imprezy byli:
KS Wełna Skoki, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza,
Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA w Jabłkowie oraz Urząd
Miasta i Gminy. Swoją cegiełkę dołożyła Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ale najważniejsze
w tym wszystkim były dzieci, które miały okazję do sportowej
rywalizacji fair play, o co przed każdą konkurencją apelowali
prowadzący imprezę nauczyciele. A trzeba powiedzieć, że oni
sami doskonale wpisali się w atmosferę zabawy, bo byli tym
dodatkowym i niezbędnym członkiem swoich drużyn. Impreza,
która zgromadziła taką ilość uczestników, wymaga przecież
pełnej koncentracji i dyscypliny. Zanim dzieci wyruszyły do
pierwszej konkurencji w tzw. rzędach, trzeba było im wyjaśnić
zasady konkurencji, przygotować wcześniej niezbędny sprzęt
sportowy, zorganizować sędziowanie. I z tego zadania dorośli
wywiązali się na medal. A odnaleźć się w gronie rozbawionych
W imieniu organizatorów otwarcia imprezy dokonał burmistrz Tadeusz Kłos.
i rozkrzyczanych dzieci nie zawsze jest łatwo. Dodatkowo
trzeba było mieć baczenie na dzieci bawiące się na dmuchanym zamku przed budynkiem hali. W pomieszczeniu przed salą pracownicy szkoły
w Jabłkowie przygotowali „słodkie” stoisko, można było także zaopatrzyć się w gadżety promocyjne Gminy Skoki i GKRPA.
Otwarcia imprezy dokonał, w otoczeniu pozostałych organizatorów i realizatorów, burmistrz Tadeusz Kłos. Zmaganiom uczniów przyglądał się także przewodniczący rady miejskiej Zbigniew Kujawa i kilkoro radnych.
Nie pozostało zatem nic innego, jak przystąpić do rywalizacji, która toczyła się w trzech grupach wiekowych. Stawkę zawodniczek
i zawodników uzupełniła także drużyna złożona z ukraińskich dzieci, które przebywają w Rościnnie. Czynne w holu stanowisko, na którym
można było przyozdobić sobie rysunkami twarz, opuszczały dzieci z malunkami m.in. w barwach polskiej i ukraińskiej flagi. W trakcie zmagań
dzieci opiekunowie zostali ugoszczeni gorącą zupą. Kiedy ogłaszano wyniki i na szyje dzieci trafiły okolicznościowe medale, słychać było
autentyczną radość dzieciaków.
Impreza zakończyła się meczem piłki nożnej między drużyną skockiej podstawówki i ich rówieśnikami z Jabłkowa. Zadanie zostało sfinansowane w ramach pozyskanych przez organizatorów środków.
Wszystkim, którzy zapracowali na zadowolenie uczestników zmagań, należą się słowa gorących podziękowań.
Tekst i fot. F. Szklennik

Stoisko z gadżetami promocyjnymi.

Jedna z grup ukraińskich dzieci biorących udział w zawodach.

15

Sport i rekreacja

Zadania nie były łatwe.

Emocje udzielały się też opiekunom.

Medale uczestnikom wręczyli nauczyciele i działacze sportowi.

Radość zwycięzców.

Na trzech dystansach z kijkami
W piękną słoneczną sobotę 23 kwietnia odbyła się już czwarta
edycja Festiwalu Nordic Walking z Doliną Wełny. Ponad 100 piechurów miało do wyboru trzy trasy: 5 km, 10 km i 20 km.
Ponownie bazą naszej imprezy była hala sportowa w Skokach,
a głównym sponsorem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Wełny” z Wągrowca.
Piechurzy wyruszali na trasę odpowiednio: 20 km – o godz. 9:00,
10 km – o godz. 11:00 i 5 km – o godz. 12:00. Tak to pomyślano, aby
wszystkie grupy zeszły się ok. godz. 13:00. Po uzupełnieniu kalorii
wśród zgłoszonych uczestników rozlosowano gadżety sportowo –
rekreacyjne oraz 6 par profesjonalnych kijów nordic walking.
Jak co roku gościem imprezy był Janusz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Dolina Wełny.
Zapraszamy do bogatej galerii zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
lub www.facebook.com/GminaSkoki
Karolina Stefaniak

Grupa na dystansie 10 km wędruje kładką przy J. Karolewskim.
Fot. T. Szwajkowski
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Zadanie dla wytrwałych - 5. Skoki Cross Duathlon
W niedzielę 24 kwietnia odbyła się 5. edycja Skoki Cross Duathlon, zawodów łączących ze sobą dwie dyscypliny sportowe: biegi
i jazdę na rowerze.
W imprezie indywidualnie i w sztafetach wzięło udział 144 zawodników. Solo, czyli zawodnik: biegnie-jedzie-biegnie uczestników było
95, w tym 19 pań. W sztafetach, w których jeden zawodnik biegnie, a drugi jedzie i wymieniają się w strefie zmian, wzięło udział 50 zawodników
tworzących 25 sztafet.
Trasa była prawie taka sama, jak w ubiegłych latach. Trasa biegu nic się nie zmieniła od samego początku duathlonu w Skokach, natomiast
na trasę rowerową „wróciły” schody przy plaży nad J. Budziszewskim. Schody należało pokonać w górę z rowerem pod pachą.
W trakcie sportowych zmagań zawodnicy mieli do pokonania dwie pętle po 2,5 km w kierunku parkingu przy J. Maciejak. Trasa rowerowa
o długości 15 km wiodła w kierunku J. Budziszewskiego.
Impreza w Skokach wchodziła tradycyjnie w skład Duo Cykl Wielkopolska. Drugie zawody odbędą się 25 września na terenie gminy
Czerwonak. Strona cyklu duocykl.pl.
W zawodach wzięła udział spora, bo aż 16-sto osobowa grupa mieszkańców gminy Skoki, z czego indywidualnie wystartowało 8 osób
i tyleż samo w składzie czterech sztafet.
Należy zaznaczyć, że nagrody się nie dublują. Pierwsze trzy panie i pierwszych trzech panów w klasyfikacji open nie są brani pod uwagę
w kategoriach wiekowych.
W sztafetach zawodnicy klasyfikowani są w kategorii open oraz bez kategorii wiekowych w trzech grupach: sztafety męskie, damskie
i mieszane.
Wyniki wszystkich uczestników zawodów znajdziesz na stronie Duo Cyklu: duocykl.pl.
Skoczanie solo:
Czas 1

Czas

Czas

Czas

Czas

Czas

Wynik/

bieg

1 zmiana

rower

2 zmiana

2 bieg

łączny

kategoria

Dominik Sierszchuła

0:25:36

0:30

0:37:30

0:31

0:13:11

1:17:19

8/ M3

Mikołaj Błaszczyk

0:29:00

1:14

0:40:05

1:20

0:14:47

1:26:28

16/ M4

Aleksandra Kuraszczyk

0:26:31

1:02

0:48:33

0:45

0:13:53

1:30:46

1/K3

Grzegorz Wrzesiński

0:28:55

0:56

0:46:16

0:48

0:14:52

1:31:49

7/M5

Marek Nowaczkiewicz

0:28:55

00:43

0:44:45

0:39

0:17:30

1:32:34

21/M4

Katarzyna Patelska

0:31:39

00:39

0:46:46

0:37

0:16:44

1:36:28

3/K3

Norbert Ruta

0:30:56

00:50

0:46:49

01:01

0:17:06

1:36:44

5/M2

Wiesław Wiącek

0:37:43

1:52

1:01:00

01:15

0:21:28

2:03:21

3/M50+

Imię i nazwisko

Sztafety skoczanie:
Czas 1

Czas

Czas

Czas

Czas

Czas

Miejsce

bieg

1 zmiana

rower

2 zmiana

2 bieg

łączny

OPEN

Mateusz Nowak
bieg
Irena Nowak
rower

0:18:14

0:32

0:50:16

0:38

0:09:16

1:18:58

7

3. miejsce kat.
sztafeta
mieszana

Sebastian Borowczyk
bieg
Katarzyna Borowczyk
rower

0:27:29

0:29

0:43:43

0:38

0:13:34

1:25:55

14

6. miejsce kat.
sztafeta
mieszana

Monika Kruk
bieg
Łukasz Kruk
rower

0:32:53

0:35

0:38:50

00:36

0:16:12

1:29:08

18

8. miejsce kat.
sztafeta
mieszana

Dariusz Piechowiak
bieg
Mirosław Jasiński
rower

0:27:19

0:31

0:51:14

0:35

0:14:31

1:34:18

20

11. miejsce
kat. sztafeta
męska

Imię i nazwisko

Wynik
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Warto podkreślić wyniki dwóch naszych pań startujących solo. Aleksandra Kuraszczyk ze Skoków zameldowała się na mecie jako czwarta
pani w kategorii open i zajęła pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej K3. W tej samej kategorii startowała mieszkanka Łosińca Katarzyna
Patelska zajmując trzecie miejsce.
Wśród panów, naszych mieszkańców startujących indywidualnie, na trzecim stopniu podium solo znalazł się w kategorii M50+ urodzony
w 1948 roku skoczanin Wiesław Więcek, który okazał się najstarszym uczestnikiem. Chciałoby się tu życzyć wszystkim takiej aktywności
przez całe życie.
Wśród czterech naszych sztafet na szczególne wyróżnienie zasługuje sztafeta mieszana NowakRun, składająca się z mamy Ireny Nowak
i syna Mateusza Nowaka, która zajęła trzecie miejsce w swojej kategorii.
Nagrody najlepszym zawodnikom wręczyła Wiesława Surdyk – Fertsch, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Rozgrzewka przed startem M. Majchrowicz

W strefie zmian z biegu na rower, fot. M. Majchrowicz

Na trasie rowerowej, fot. T. Szwajkowski

Najlepsze sztafety mieszane na podium, fot. M. Majchrowicz

Zawody tego typu wiążą się z pracą wielu ludzi, wolontariuszy. Na szczególne podziękowanie zasługują:
• OSP Skoki za usunięcie większości powalonych drzew na trasie rowerowej.
• Grzegorz Kamiński za udostępnienie prądu i wody oraz wszelaką pomoc organizacyjną.
• Arkadiusz Bednarek na pomoc, której nie da się w żaden sposób wycenić.
• Komisariat Policji w Skokach i funkcjonariusze: Joanna Wesołowska i Krzysztof Kucner oraz OSP Kakulin i OSP Lechlin
z Markiem Gramzą na czele, za zabezpieczenie trasy zawodów.
• Rowerzyści z grupy Tour de Sklep Skoki Team z Maciejem Tadeuszem na czele, za oznakowanie trasy i pomoc w jej zabezpieczeniu.
• Robert Lipczyński za pełnienie roli tzw. „miotły”, czyli osoby jadącej na rowerze za ostatnim zawodnikiem.
• Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka w Antoniewie z opiekunem Cezarym Lubawym za obsługę bufetu na trasie zawodów.
• Hanna Kramer i Honorata Cichosz za pomoc w biurze zawodów.
• Agata Ruta, Roman Kozłowski, Tomasz Smacha, Adam Balicki i Kryspin Drecher za pracę przy organizacji strefy zmian.
Galerie zdjęć autorstwa Tomasz Szwajkowskiego i Macieja Majchrowicza pokazują przebieg zawodów - znajdziesz je na stronie
www.gmina-skoki.pl lub na www.facebook.com/GminaSkoki
Karolina Stefaniak
18

Zawody MTB w Brzeźnie
W niedzielę 8 maja, drugi raz z rzędu, a siódmy w gminie Skoki odbyły się zawody w kolarstwie górskim MTB pod obecną nazwą
Kryterium Leśne - Wielkopolska Pyra 2022.
Zawody od samego początku w gminie Skoki organizuje Stowarzyszenie TKKF Pałuki z Wągrowca, Wojciech Gogolewski w ramach
GogolMTB gogolmtb.pl
Rowery górskie MTB (ang. - Mountain Terrain Bike) – nazwa rowerów, których przeznaczeniem jest jazda w terenie trudniejszym, niż
pozwalają na to rowery szosowe czy trekkingowe, np. górskie ścieżki, szlaki leśne, specjalne tory przeszkód. Dyscyplina sportu – kolarstwo
górskie, zawody MTB – jest coraz bardziej popularnym i docenianym sposobem spędzania wolnego czasu. Niektórzy amatorzy uprawiający ten
sport traktują go jako możliwość rozwoju fizycznego, stąd duża liczba imprez, w których kolarze górscy mogą sprawdzać swoje umiejętności.
Nowością tegorocznej edycji były zawody dla Żaków i Młodzików, czyli młodych zawodników w wieku 10-14 lat, którzy rywalizowali
w Pucharze Pączka. Młodzi kolarze startowali jako pierwsi, a do pokonania mieli łącznie 8 km w czterech rundach po 2 km. Rywalizacja
i emocje niczym nie różniły się od zawodów starszych zawodników, którzy rywalizowali godzinę później podczas czterech rund, ale na trasie
9 km.
Starsi wiekiem kolarze mieli do pokonania czterokrotnie pętlę 9 km, czyli łącznie dystans 36 km. Jednakże nie każdemu było to dane,
ponieważ zawodnicy zdublowani przez lidera pokonywali już tylko trzy okrążenia.
Oprócz rywalizacji open i w kategoriach wiekowych, w tym dniu miała miejsce także rywalizacja mieszkańców gminy Skoki o tytuł
najlepszego skoczanina MTB.
O ten tytuł rywalizowały 3 panie i 6 panów, oto ich wyniki:
Panie:
Open

Kategoria/

Skoczanka

panie

miejsce

MTB

Aleksandra Kuraszyk

3

K2/1

Katarzyna Patelska

4

Paulina Zalaszewska

Imię i nazwisko

Runda 1

Runda 2

Runda 3

Runda 4

Wynik

1

00:24:34

00:26:26

00:27:51

00:00:00

01:19:34

K3/2

2

00:26:07

00:27:23

00:27:20

00:00:00

01:21:24

6

K3/4

3

00:26:08

00:27:25

00:27:43

00:00:00

01:21:48

Open

Kategoria/

Skoczanin

panowie

miejsce

MTB

Runda 1

Runda 2

Runda 3

Runda 4

Wynik

Andrzej Pac

14

M4/4

1

00:21:08

00:21:07

00:21:40

00:21:29

01:25:59

Dariusz Błachowiak

19

M3/9

2

00:21:15

00:21:29

00:22:48

00:23:41

01:29:35

Mikołaj Błaszczyk

24

M4/10

3

00:22:44

00:23:10

00:23:41

00:24:04

01:34:14

Szymon Jóźwiak

51

M3/15

4

00:26:09

00:28:10

00:28:56

00:00:00

01:23:56

Adam Kędzierski

52

M3/16

5

00:26:20

00:29:58

00:30:47

00:00:00

01:27:47

Wiesław Wiącek

55

M6/5

6

00:33:34

00:35:28

00:37:00

00:00:00

01:46:42

Panowie:
Imię i nazwisko

Zawody rozpoczął, dopingował na trasie, a potem udekorował najlepszych burmistrz Tadeusz Kłos.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, zarówno tym z gminy Skoki, jak
i tym, którzy przyjechali do nas z innych zakątków.
Szczegółowe wyniki zawodów na stronie organizatora gogolmtb.pl
Karolina Stefaniak

Najmłodsi uczestnicy
na trasie.
Fot. M. Majchrowicz

Zmagania dorosłych. Fot. M. Majchrowicz
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Sport i rekreacja
Złoto szachistów, srebro warcabistów
W Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu 24 kwietnia rozegrano Powiatowy Turniej Szachowy „Złota Wieża” z udziałem 23 szachistów, w tym pięciu mieszkańców gminy Skoki.
Złoty medal turnieju wywalczyła drużyna reprezentująca gminę Skoki, srebrny medal przypadł gminie Wapno, a brąz gminie Wągrowiec.
Indywidualnie 3. miejsce zajął Leszek Szymański, 9. był Mirosław Piechocki, 12. Dawid Laube (wszyscy ze Skoków), a 19. Anastazja
Balcer ze Szczodrochowa.
W zawodach debiutował Kacper Piotrowski, zajmując 21. miejsce.
W tym samym dniu rozegrano także Powiatowy Turniej Warcabowy, w którym udział
wzięło 15 zawodników, w tym aż 9 ze Skoków.
Drużynowo wygrało miasto Wągrowiec,
przed gminą Skoki i gminą wiejską Wągrowiec.
Mateusz Tyll z Kakulina zajął indywidualnie 3. miejsce, siódma była Magdalena
Załęska ze Skoków. Trzy kolejne miejsca
zajęli mieszkający w Kakulinie: Robert Tyll,
Aleksandra Tyll oraz Patryk Szymkowiak.
Reprezentujący Skoki: Mikołaj Załęski,
Amelia Załęska oraz Kamil Laube uplasowali
się odpowiednio na: 11. 12. i 14. miejscu.
W
turnieju
debiutowała
Aleksandra
Michalak z Pawłowa Skockiego zajmując
13. lokatę.
Karolina Stefaniak

Drużyna szachistów zdobyła złoty medal.
Fot. arch. Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Tradycja została podtrzymana
Sukces młodych skockich turystów podczas Finału Wojewódzkiego XLVIII Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego
PTTK w Kaliszu.
Czas pandemii sprawił, że przez kolejne dwa lata zawieszono rozgrywanie tego najstarszego i najtrudniejszego konkursu. Jednakże drużyna
w składzie: Amelia Jeske, Wanda Surdyk i Mikołaj Kubicki, reprezentująca SKKT przy Szkole Podstawowej w Skokach, a zarazem członkowie
7. SDH „HYCE”, podtrzymali tradycję swoich starszych kolegów i wygrali etap wojewódzki awansując do finału centralnego, który w tym roku
zostanie rozegrany w Świdnicy na Dolnym Śląsku. Drużynę przygotowują Barbara i Andrzej Surdyk.
O tym, jak trudny to turniej niech świadczą konkurencje sprawdzające
wiedzę i umiejętności młodych turystów. Trzeba było pokonać rowerowy
tor przeszkód oraz rozwiązać test z przepisów ruchu drogowego, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i ponownie rozwiązać test turystyczny, przejść na orientację po Kaliszu oraz pokonać miejscowy quest,
odpowiedzieć na pytania konkursowe z zakresu krajoznawstwa województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego, wykazać się znajomością znaków topograficznych, na podstawie zdjęć rozpoznać atrakcje turystyczne,
wykazać się umiejętnością zaplanowania górskiej wycieczki i poprawnego
spakowania plecaka. Oceniane były też zdobyte odznaki turystyczne
i krajoznawcze.
Podczas dwudniowych zmagań nie tylko dokładnie poznaliśmy Kalisz,
ale także mieliśmy okazję zwiedzić Rezerwat Archeologiczny na Zawodziu
czy w uroczystym „odpaleniu” kolorowych fontann z udziałem prezydenta
miasta.
Teraz rozpoczynamy akcję Świdnica.
						
Andrzej Surdyk

Drużyna wystąpi w finale krajowym. Fot. arch. A. Surdyka
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Nasze zawodniczki na igrzyskach

Na starcie do czwórboju. Fot. J. Tomczak
Na obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu rozegrano Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego SZS
w Trójboju i Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców w ramach XXIII Igrzysk Dzieci.
W rozegranych 29 kwietnia mistrzostwach wzięły udział zawodniczki reprezentujące Szkołę Podstawową w Jabłkowie. Maja Czarnecka,
Gabriela Gracz, Maja Janus, Oliwia Muszyńska i Marcelina Rakocy, rywalizujące w trójboju lekkoatletycznym zmagały się w: biegu na 60 m,
skoku w dal i rzucie piłeczką palantową. W końcowej klasyfikacji zajęły ósme miejsce. Najlepsze wyniki w tej grupie osiągnęła Marcelina
Rakocy.
Uczennice biorące udział w
czwórboju rywalizowały w następujących konkurencjach lekkoatletycznych: bieg 60 m, bieg 600 m,
skok w dal oraz rzut piłeczką palantową. Pomiar poszczególnych konkurencji był przeliczany na punkty
z tabeli numerycznej. Julia Bocian,
Zuzanna Hencel, Ewa Majchrzak,
Karolina Szymczak, Małgorzata
Szymczak oraz Karolina Wawrzyniak
zajęły 5. lokatę. Najlepsze wyniki
z naszej szkoły w tej grupie uzyskała
Małgorzata Szymczak. Naszej szkolnej
ekipie należą się szczególne brawa
i gratulacje, gdyż dziewczyny uzyskały
swoje życiowe wyniki na miarę swoich
możliwości. Serdecznie gratulujemy!
Zawodniczki wraz z opiekunką. Fot. J. Tomczak

Joanna Tomczak
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MOW Antoniewo
Patriotyczna Majówka

Z wizytą u Bonzo
w Boduszewie
Jednym z ulubionych zajęć naszych wychowanków jest
opieka nad alpakami.

Uczestnicy wyprawy u stóp Piramidy Łakińskiego.
Fot. S. Widzińska
Początek maja to czas, kiedy w naszym kraju mamy okres
świąt państwowych. Wychowankowie z Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie postanowili szczególnie uczcić te dni.
2 maja grupa uczniów udała się do Wągrowca, aby aktywnie
spędzić Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Młodzież, która pochodzi
z różnych regionów Polski, poznała walory turystyczne i miejsca
historyczne na terenie miasta. Wycieczka zaczęła się przy Piramidzie Łakińskiego, młodzież odwiedziła cmentarz, na którym
znajduje się mogiła powstańcza.
Oczywiście nie mogło zabraknąć
odwiedzenia skrzyżowania rzek
Wełny i Nielby.
Kolejnym etapem wycieczki
było zwiedzanie wągrowieckiej
fary i wizyta pod Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców
Wielkopolskich przy ul. Klasztornej.
Na zakończenie odbyliśmy
spacer promenadą nad Jeziorem
Durowskim i zrobiliśmy sobie
prawdziwą burzę mózgów, czyli
- kto i ile zapamiętał z majówPrzed budynkiem liceum
kowego wędrowania?
przy ul. Klasztornej.
Fot. S. Widzińska
Sylwia Widzińska

Przyjaźń zawarta! Fot. S. Widzińska
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oferuje swoim wychowankom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Młodzież uczy się, w jaki sposób trzeba się nimi zajmować,
że to nie tylko zabawa ale również ciężka praca przy sprzątaniu
miejsc, gdzie przebywają. Uczniowie chętnie uczestniczą w tych
zajęciach, które uczą odpowiedzialności i wrażliwości na los
naszych braci mniejszych.

Lubimy tu przyjeżdżać.
Fot. S. Widzińska

Sylwia Widzińska
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
Graj Muzyka! 2022

Gabriela Kmieć. Fot. arch. prywatne

Kornelia Borowczyk. Fot. arch. prywatne

Nikola Majewska. Fot. arch. prywatne

W XVII Powiatowym Konkursie Wokalistów „Graj Muzyka! 2022” wyróżnienie zdobyły: GABRIELA KMIEĆ i KORNELIA
BOROWCZYK.
Obie dziewczynki uczą się śpiewu w Bibliotece Publicznej. Gabrysię naucza Aleksandra Urbańska, Kornelkę natomiast Marta
Jastrząbek, a wcześniej Filip Lewandowski. Dla Kornelii był to pierwszy występ na scenie konkursowej. Dziewczęta wybrały przepiękne
choć niełatwe utwory: „Chcę uwierzyć snom” i „Piosenka na zły czas”. Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.
Skoki reprezentowały również: Nikola Majewska - I miejsce i Anita Brzezińska w kategorii szkół ponadpodstawowych - wyróżnienie.
W Bibliotece istnieje możliwość profesjonalnego nagrania utworów. Polecamy i zapraszamy.
Z radością witamy wśród bibliotecznych instruktorów Martę Jastrząbek. Mamy wielkie szczęście współpracować ze wspaniałymi
muzykami, plastykami, artystami, aktorami, tancerzami, lektorami. Dziękujemy Wam za Waszą kreatywność!
ES

Laureaci konkursu. Fot. Starostwo Powiatowe.

Marta Jastrząbek jest instruktorką
śpiewu w Bibliotece. Fot. D. Gackowski
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
Cztery pory roku z Sanah

Nie wszyscy artyści mogą wystąpić
na skockiej scenie. Z Biblioteką Publiczną można jednak pojechać na koncert
większości gwiazd.
Tak było 2 maja. Zorganizowaliśmy
przejazd na ucztę u Sanah. Ach, co to było
za wydarzenie. Wspaniała wokalistka,
niezwykle naturalna, lubiąca dobrze
zjeść, ale przede wszystkim obdarzona
niesamowitym
talentem
muzycznym.
Sanah oprócz tego, że wspaniale śpiewa
i komponuje, gra na fortepianie i na
skrzypcach. Efektowna stylizacja i zwiewny
taniec dodają artystce niezwyczajnego
uroku. Wokalistka zaśpiewała swoje
największe przeboje. Sięgnęła również
po poezję Mickiewicza i Baczyńskiego.
Zespół smyczkowy wspaniały. Wśród
10 tysięcy fanów bawiła się koncertowo
kilkudziesięcioosobowa grupa skoczan.
Na deser uczta w McDonald’s i powrót
do Skoków późną nocą.
Dziękujemy za wspólną zabawę.

Artystka zachwyciła. Fot. BPMiG Skoki

Przypominamy!
Księgozbiór skockiej Biblioteki wzbogacił się o nowe pozycje - książki dla dzieci w języku ukraińskim
(również wersje polsko-ukraińskie), jak i słowniki, rozmówki.
Szczególnie mocno polecamy i zachęcamy zarówno nauczycieli, jak i rodziców do czytania książki pt: „Teraz tu
jest nasz dom”. Niezwykle aktualna, przejmująco ilustrowana pozycja pozwoli zrozumieć dzieciom konieczność
opuszczenia domu rodzinnego i asymilowania się w nowym środowisku.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne książki, które niebawem mają do nas trafić. Zachęcamy do stałych
odwiedzin.
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Wśród strażaków
Każdy dzień niesie wyzwania
Trzy pożary, sześć miejscowych zagrożeń oraz trzy
fałszywe alarmy – to bilans kwietniowych wyjazdów
do zdarzeń na terenie gminy Skoki.
W zdarzeniach udział wzięło 80 strażaków z jednostki
OSP, łączny czas udziału w zdarzeniach wyniósł 7 godz.
25 minut, a średni czas od zadysponowania do wyjazdu
nie przekroczył pięciu minut.
Do pożaru ściółki leśnej na powierzchni ok. 300 m2
doszło w Rakojadach, gdzie powalone drzewo zerwało
linię energetyczną, a wytworzone w ten sposób iskry
zapaliły suchą pokrywę gleby. W działaniach udział
wzięło pięć zastępów straży pożarnej.
Podobny charakter miało zdarzenie w Skokach przy
ul. Polnej. Przyczyną pożaru było nadgryzione przez
bobry drzewo, które oparło się o słup energetyczny.
Iskry także wywołały pożar, tym razem – na szczęście –
na znacznie mniejszą skalę.
Miejscowe zagrożenia dotyczyły głównie usuwania
drzew bądź konarów utrudniających przejazd drogami
publicznymi; strażacy pomogli także Zespołowi Ratownictwa Medycznego w przeniesieniu pacjenta do karetki.
Do najbardziej niebezpiecznego zdarzenia doszło
w ostatni dzień kwietnia. Tuż przed majówką spłonęła
drewniana szopka na terenie jednej ze skockich posesji.
Straty poniesione przez właściciela mogły okazać się
dużo wyższe, jednak dzięki szybkiej i sprawnej interwencji pozostających w ciągłej gotowości strażaków,
bardzo szybko zażegnano niebezpieczeństwo.
Wiadomym jest, że rzemiosło strażackie próżni nie
lubi, w związku z tym zorganizowane zostały ćwiczenia
z zakresu ratownictwa technicznego. Doskonalenie
miało na celu zwrócenie uwagi na sprawy związane
z BHP w tego typu działaniach, przećwiczenie sposobów
dotarcia do osób poszkodowanych oraz ich ewakuacji
z pojazdów. Miejsce ćwiczeń oraz samochód „do cięcia”,
jak zawsze, zostały udostępnione przez właściciela firmy
z Wągrowca zajmującej się kasacją pojazdów. Za co i tym
razem bardzo dziękujemy.
Innym miejscem na doskonalenie się była możliwość
usunięcia powalonych drzew na trasie zawodów wzdłuż
linii brzegowej Jeziora Budziszewskiego. Druhowie
doskonalili się w obsłudze pilarki łańcuchowej wykorzystując różne techniki cięcia powalonych drzew.
Umiejętności te zdecydowanie przydają się przy usuwaniu skutków silnych wiatrów, których w ostatnim czasie nie brakowało.
Koniec miesiąca to udział w kolejnych ćwiczeniach,
tym razem związanych z pożarem lasu oraz organizacją podawania wody na duże odległości. W szeroko zakrojonych ćwiczeniach, które miały na celu
skoordynowanie działań zastępów przy tego typu
akcjach, jak i sprawdzenie gotowości bojowej poszczególnych jednostek OSP wzięło udział 53 strażaków
wchodzących w skład 11 zastępów gaśniczych straży
z całego powiatu.
Dh Dariusz Jahnz

Trzeba szybko wydostać poszkodowanych z rozbitego pojazdu. Fot. OSP Skoki

Strażacy często usuwają powalone drzewa. Fot. OSP Skoki

Pożary zdarzają się o każdej porze. Fot. OSP Skoki
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Stowarzyszenia
Ważne wydarzenie ku czci Konstytucji
Dla uczczenia Święta Narodowego 3 maja Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach zorganizowało otwarty turniej strzelecki. Wiązał
się on z rocznicą uchwalenia Ustawy Rządowej z dnia 3 maja, zwanej
Konstytucją 3 maja. Wydarzenie to miało miejsce w 1791 roku.
Turniej został poprzedzony uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny
w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja Biskupa. Uczestnikom mszy towarzyszył sztandar bractwa.
Uroczystości statutowe miały miejsce na Strzelnicy Brackiej im.
Stanisława Glinkiewicza przy ul. Parkowej. Na komendę Przemysława
Bagrowskiego - Marszałka Bractwa - odśpiewano Hymn Polski i Hymn
Bracki. Prezes KBS’u Krzysztof Jachna przyjął meldunek od marszałka
o gotowości do turnieju. Przywitał zarówno członków bractwa jak i gości
turnieju, w którym uczestniczyli również nasi goście z Ukrainy. Samorząd
gminy reprezentował Zbigniew Kujawa, przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Skoki.
Brat Andrzej Tatara przedstawił zebranym krótki historyczny opis
tamtych wydarzeń. Szczególną uwagę zwraca fragment dotyczący tego,
co stało się w następnych latach:
„Pomimo tej klęski i po utracie niepodległości w 1795 roku Konstytucja
3 maja przypomniała następnym pokoleniom Polaków o obowiązku walki
o niepodległość. Zdaniem dwóch jej współautorów – Ignacego Potockiego
i Hugona Kołłątaja – Konstytucja 3 maja była ostatnią wolą i testamentem
gasnącej Ojczyzny”.
Brat Adam Mroziński przypomniał uczestnikom turnieju fragmenty
zapisów przyjętych przez sygnatariuszy aktu Konfederacji targowickiej –
symbolu zdrady narodowej.
Po części uroczystej przyszedł czas na zmagania strzeleckie. Warto
dodać, że oprócz tradycyjnych tarcz, o które rywalizowali strzelcy, wystawiono tarczę charytatywną „Solidarni z Ukrainą”. Uzyskane 300 złotych
w ramach strzelania o jej zdobycie przekazane zostały na fundusz pomocy
Polskiej Akcji Humanitarnej.
Stanisław Grzegorzewski
Wyniki turnieju strzeleckiego Konstytucji 3 maja

Uczestnicy turnieju. Fot. I. Migasiewicz

Yulia Demchenko
zdobyła tarczę „Solidarni
z Ukrainą” i oddała
najcelniejszy strzał.
Fot. I. Migasiewicz

Trzech najlepszych
strzelców w turnieju
o Tarczę Konstytucji
3 maja.
Fot. I. Migasiewicz.

Turniej do tarczy brackiej: 1. Stanisław Grzegorzewski.
2. Grzegorz Misiak. 3. Krzysztof Jachna
Tarcza „Solidarni z Ukrainą”: 1. Yulia Demchenko.
2. Krzysztof Migasiewicz. 3. Jan Kamiński.
Tarcza Darczyńców: 1. Jan Kamiński. 2. Przemysław Bagrowski.
3. Stanisław Gołembowski.
Turniej punktowy kategorii pań: 1. Irena Szymaś. 2. Ilona Kurzawa.
3. Halina Wojciechowska.
Turniej punktowy kategorii panów: 1. Stanisław Gołembowski.
2. Krzysztof Migasiewicz. 3. Przemysław Bagrowski.
Turniej zapadkowy: 1. Krzysztof Jachna. 2. Grzegorz Misiak.
3. Aleksandra Gryżbowska.
Strzelanie do kura: 1. Adam Mroziński. 2. Jan Kamiński.
3. Krzysztof Migasiewicz.
Najcelniejszy strzał turnieju – Yulia Demchenko.

Podium w rywalizacji pań. Fot. I. Migasiewcz
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Aktywnie na wodzie

Pozdrawiam! Fot. arch. Ł. Kubińskiego

Płeć piękna za sterami. Fot. Ł. Kubiński

7 maja miał miejsce I spływ kajakowy po rzece Mała Wełna z miejscowości Wysoka do Nadmłyna w ramach „Projektu spływów
kajakowych – czas na sport i rekreację fizyczną”.
Uczestnikami byli głównie mieszkańcy sołectwa Bliżyce, Wysoka. Zdolnościami organizacyjnymi wykazał się radny rady miejskiej Gminy
Skoki Łukasz Kubiński, który zorganizował praktycznie wszystkich uczestników eskapady.
Po ostatnim opadzie deszczu delikatnie podniósł się poziom wody w rzece, co ułatwiło pokonanie trasy, na której i tak było kilka utrudnień.
Wspaniali i dzielni uczestnicy bez większych problemów owe przeszkody pokonali, docierając na metę cali, zdrowi i ogólnie mega zadowoleni.
W połowie trasy wszyscy uczestnicy zrobili sobie małą przerwę na drobny poczęstunek.
Ostatecznie 26 uczestników wyprawy, po ponad czterech godzinach obcowania z przyrodą, zakończyło spływ na tamie w miejscowości
Nadmłyn.
Organizator dziękuje uczestnikom za pomoc w rozładunku i załadunku kajaków i ogólnie wspaniałą atmosferę.
Kolejne spływy w ramach projektu odbędą się 4 czerwca oraz 30 lipca, na które zapraszamy.
www.aktywneskoki.pl
„Zadanie publiczne jest realizowane poprzez współfinansowanie przez Gminę Skoki. Kwota udzielonej dotacji przez Gminę Skoki wynosi
4 900,00 zł.”
Wiesław Nowak

Coś dla ciała. Fot. Ł. Kubiński

Sprzęt gotowy. Fot. Ł. Kubiński
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Stowarzyszenia
„Mam szczerą wolę pełnić służbę Bogu i Polsce…”

Podniosły moment złożenia Przyrzeczenia harcerskiego. Fot. A. Surdyk
Tak rozpoczyna się rota Przyrzeczenia harcerskiego. W 7. Skockiej Drużynie Harcerskiej odbyło się ono po raz 37. i miało
wyjątkowy charakter.
Krzyż harcerski otrzymało aż 18 harcerzy, którzy pomyślnie odbyli okres próbny, wykonali odpowiednie zadania, a także wykazali się
harcerską wiedzą i umiejętnościami.
Końcowym wydarzeniem był bieg patrolowy, który zaprowadził ich nad Jezioro Maciejak. Tam, w blasku ogniska, na narodową flagę
złożyli przyrzeczenie i otrzymali Krzyż Harcerski. A byli to: Zuzanna Olejniczak, Mateusz Wieczorek, Jakub Szymkowiak, Marcelina
Wilkosz, Zofia Kowalewska, Stanisław Wróbel, Zuzanna Jeske, Cyprian Makowski, Mateusz Milibrand, Natasza Widzińska, Marianna
Abramowicz, Martyna Pauszek, Franciszek Rosik, Patryk Rychlicki, Zuzanna Frąckowiak, Radosław Serba, Igor Laskowski i Aleksandra
Kmieć.
Tego dnia kilku harcerzy i harcerek pomyślnie zamknęło swoje próby na stopnie harcerskie i rozkazem drużynowego zyskało awanse na
wyższe stopnie.
Wszystkim gratulujemy i życzymy sukcesów na harcerskim szlaku.
hm. Andrzej Surdyk HR, drużynowy 7. SDH „HYCE
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Historia
,,Witaj majowa jutrzenko…”

Majowe święta w naszej szkole

W piątek 29 kwietnia w naszej szkole odbył się uroczysty
apel z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Żywa flaga. Widok z drona. Fot. K. Grzegorzewski

Za nami kilka świątecznych dni: 1 Maja – Święto Pracy,
2 Maja – Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, 3 Maja –
Uchwalenie Konstytucji, 8 Maja – Dzień Zwycięstwa.
W naszej szkole te święta zawsze obchodzone są uroczyście
i tak też było w tym roku. Apel rozpoczął się od wprowadzenia
pocztu flagowego i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie
uczniowie zaprezentowali wiersze i piosenki o tematyce patriotycznej. Cała uroczystość miała na celu kształtowanie postaw
patriotycznych i promowanie polskich symboli narodowych.
Joanna Tomczak

Spacer Szlakiem Kościołów
Drewnianych Puszczy Zielonki
Uczniowie w strojach z tamtej epoki. Fot. M. Zaganiaczyk
Aby upamiętnić 231. rocznicę tego doniosłego wydarzenia
uczniowie klasy 7c w strojach z epoki zaprezentowali społeczności
szkolnej program słowno-muzyczny o patriotycznej wymowie.
Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. W sposób
bardzo przystępny wyjaśniono znaczenie najważniejszego
i przełomowego wydarzenia z historii państwa polskiego. Nie
zabrakło odświętnych strojów oraz wyeksponowania symboli
narodowych. Na zakończenie wszyscy zebrani utworzyli białoczerwoną flagę, aby w ten sposób podkreślić naszą narodową
tożsamość.

Po raz czwarty Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki
i Ziemi Skockiej (TMMSiZS) wraz z Gminą Skoki i tym razem
jeszcze Związkiem Międzygminnym Puszcza Zielonka było
organizatorem 4. rekreacyjnego marszu nordic walking
z historią w tle.
Tym razem „padło” na zwiedzanie dwóch z dwunastu
a czterech w gminie Skoki drewnianych kościołów, będących
elementami szlaku kulturowo – turystycznego pod nazwą Szlak
Kościołów Drewnianych Wokół Puszczy Zielonki (SKD). Były to
kościoły w Jabłkowie i Raczkowie.

Wioleta Grzegorzewska, Barbara Surdyk

Spotkanie spacerowiczów przy kamiennym pomniku w Glinnie.
Fot. K. Stefaniak
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Historia
O SKD dowiesz się więcej ze strony: turystyka.
puszcza-zielonka.pl/atrakcje-turystyczne/szlakkosciolow-drewnianych/
Uczestnicy 4. spaceru spotkali się 6 maja
w Glinnie przy kamiennym pomniku upamiętniającym 100. rocznicę śmierci urodzonego w tej miejscowości Jarogniewa Drwęskiego, pierwszego, po
odzyskaniu niepodległości, prezydenta miasta Poznania.

Wnętrze drewnianego kościoła w Jabłkowie.
Fot. K. Stefaniak

Więcej o tej wybitnej postaci oraz historii
powstania pomnika staraniem Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej, a finansowanego przez samorząd Gminy Skoki pisaliśmy
w lutowym numerze Wiadomości Skockich 2022.
Przy pomniku blisko 40 piechurów przywitała
Iwona Migasiewicz, prezes TMMSiZS. Po krótkiej
prezentacji historii życia Jarogniewa Drwęskiego
uczestnicy spaceru wyruszyli przez las do Raczkowa,
a dalej do Jabłkowa, gdzie po 6-kilometrowym spacerze zasiedliśmy w kościelne ławy, aby posłuchać o
jego historii opowiedzianej przez Iwonę Migasiewicz.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy kościół
w Raczkowie i tu także jego historię i zabytki przybliżyła nam Iwona Migasiewicz.
Cała nasza wędrówka wyniosła ponad 12 km,
w bardzo sprzyjającej wiosennej aurze.
Karolina Stefaniak

Przed kościołem w Raczkowie. Fot. K. Stefaniak

Wolontariusze
na cmentarzu
Środowe popołudnie było początkiem przerwy
świątecznej, jednak nie dla wszystkich.
Wolontariusze
pod
opieką
Małgorzaty
Zrobczyńskiej i moim udali się na cmentarz
w Skokach, aby uporządkować zapomniane groby
przed świętami wielkanocnymi. Pogoda dopisała
i młodzież uzbrojona w grabie ochoczo przystąpiła do
pracy. Zapaliliśmy również znicze pamięci.
Dzięki tej akcji wolontariusze uczyli się poszanowania miejsc pamięci dla zmarłych i szacunku dla
tradycji oraz właściwego zachowania w miejscach
publicznych.
Renata Hamulczyk
Wolontariusze zadbali o groby. Fot. R. Hamulczyk
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Kultura
„Harfa” koncertowała
w Poznaniu

Pod opieką Danuty Kobus-Boguni i Marii Malinowskiej
uczniowie obejrzeli w Teatrze Wielkim w Poznaniu niezwykły
spektakl w trzech aktach i pięciu obrazach, na podstawie
powieści Miguela de Cervantesa pt. „Don Kichot”. Baletowa
wersja przygód szlachetnego rycerza z La Manchy przeniosła nas
do słonecznej Hiszpanii. Urzekł nas wspaniały klasyczny taniec
ze szczyptą hiszpańskiego folkloru.
Największe wrażenie na wszystkich widzach wywarła młoda
Ukrainka, która zachęcając nas do obejrzenia przedstawienia,
poprosiła o przychylność dla artystów, wśród których znajdują się jej rodacy. Zwróciła się z prośbą o powstanie,
a z głośników zabrzmiał hymn Ukrainy. Wszyscy staliśmy jak
nieruchomi wsłuchani w melodię. Na twarzach widać było
wzruszenie, nie skrywaliśmy też spływających po policzkach łez.
				

Chór „Harfa” na scenie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
Fot. arch. St. Grzegorzewskiego
Wyjazd chóru „Harfa” do Poznania odbył się 12 kwietnia
2022 roku na zaproszenie Zarządu Oddziału Okręgowego
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów
w Poznaniu.
Chór „Harfa” wystąpił w Centrum Kultury Zamek z okazji
Światowego Dnia Inwalidy. Zespół prowadzony przez opiekuna
i akompaniatora Mateusza Dońca wykonał utwory m.in: „Cichą
wodę”, „Pieśń o Skokach”, „Hymn Emeryta” oraz wiele innych.
Niespodzianką dla zebranych był występ „solo” Jana
Przykuckiego, po którym rozległy się nieskończone brawa.
Występ dostarczył wiele radości i przyjemnych doznań. Aplauz
sali i bisy były dla występujących najlepszą nagrodą. Chór
zaprezentował się wiosennie i kolorowo, co można zobaczyć na
załączonej fotografii.
Stanisław Grzegorzewski

Danuta Kobus-Bogunia

Marianna w ogólnopolskim
konkursie
Po sukcesie MARIANNY LAHUTY w Wielkopolsce przyszedł czas na finał ogólnopolski Konkursu Krasomówczego,
który odbył się w sali sesyjnej Sejmiku Śląskiego w Katowicach.

Operowa klasyka i solidarność
z Ukrainą
Marianna podczas występu konkursowego. Fot. A Surdyk

Wizyta w poznańskiej operze była pełna wrażeń.
Fot. M. Malinowska
27 marca obchodzono Międzynarodowy Dzień Teatru.
Uczniowie klasy 8e obchodzili go w Teatrze Wielkim.

Uczennica Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza
w Skokach reprezentowała nasze województwo i nie przyniosła wstydu. Zadaniem uczestników było wygłoszenie
pięciominutowego przemówienia nawiązującego do hasła
przewodniego konkursu, którym była sentencja Seneki:
„Prawdziwa radość jest rzeczą poważną”. Na niełatwy temat
mówiła płynnie i przekonująco. Niestety jej mowa nie znalazła
uznania u jury. Co warte jednak podkreślenia była najmłodszą
uczestniczką konkursu i jedyną ze szkoły podstawowej.
W oczekiwaniu na werdykt młodzież wraz z opiekunami udała
się pod pomnik Wojciecha Korfantego, wielkiego Polaka, jednego
z ojców niepodległości, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicz.
Po uroczystościach i wręczeniu nagród i dyplomów, ponieważ
do odjazdu pociągu było jeszcze trochę czasu, udaliśmy się
zobaczyć słynny katowicki „Spodek” oraz Pomnik Powstańców
Śląskich.
Uczennicę do konkursu przygotowali Barbara i Andrzej
Surdykowie.
Andrzej Surdyk
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Przyroda
„Zainwestuj w naszą planetę!”

Energia odnawialna

22 kwietnia, czyli Dzień Ziemi, to coroczne wydarzenie
obchodzone celem promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia
w zgodzie z naturą.

To pozostawili nam do sprzątania inni. Fot. J. Tomczak

Na kolejnym spotkaniu koła przyrodniczego uczniowie
z Lechlina ciężko pracowali przy zrobieniu makiety przedstawiającej naturalne źródła energii. Przed pracą poznaliśmy wszystkie
źródła, które przedstawiliśmy na makiecie. Uczniów zaciekawił
ten temat i pogłębili swoją wiedzę poprzez prezentacje poszczególnych elementów energii odnawialnej.
Monika Zielińska

Kreujemy nową modę. Fot. J. Tomczak
Z tej okazji w naszej lechlińskiej szkole odbyło się wielkie
sprzątanie terenu wokół szkoły i w pobliskim lesie oraz ekorecyklingowy pokaz mody, a także pogadanka na temat zachowań
proekologicznych. Nasi uczniowie wiedzą doskonale, że o Ziemię
powinien dbać każdy mieszkaniec i to nie tylko w ten jeden
symboliczny dzień. Niestety każdego roku zbieramy śmieci pozostawiane w lesie przez dorosłych, najliczniejsze są butelki po
alkoholu i puszki po piwie. Jest to bardzo smutne. A przecież nie
potrzeba wielkich przygotowań ani kosztownych inwestycji, aby
dbać o Ziemię. Wystarczą małe zachowania proekologiczne:
- Nie zaśmiecaj.
- Korzystaj z roweru lub komunikacji miejskiej zamiast
samochodu.
- Zrezygnuj z plastikowych toreb na rzecz toreb wielokrotnego
użytku.
- Segreguj śmieci.
- Oszczędzaj wodę i energię.
- Troszcz się o rośliny i zwierzęta.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie oddział
w Pawłowie Skockim z ogromnym entuzjazmem przyłączyli
się do akcji sprzątania, zorganizowanego z okazji Dnia Ziemi.
Przypomnieli sobie zachowania proekologiczne. Doskonale
wiedzą o tym, że warto zbierać śmieci z lasu, w domu segregować odpady i jeździć rowerem. Każdy drobny gest w stosunku
Ziemi odpłaci nam pięknem, zdrowym powietrzem i wspaniałą
przyrodą.
Tekst i fot. Weronika Bejma

Joanna Tomczak
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Rozmaitości
Profilaktyki nigdy za wiele
W ramach współpracy profilaktyczno-wychowawczej funkcjonariusze policji przeprowadzili kolejne spotkanie z uczniami naszej
szkoły, tym razem w Rejowcu.
Podczas spotkania policję reprezentowali st. sierż. Anna Perła, sierż.
sztab. Przemysław Rosiński oraz asp. Joanna Wesołowska. Tematem
pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich, agresja i przemoc
wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz zasady zachowania się
obowiązujące w szkole i poza nią. Anna Perła poruszyła także temat tzw.
cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie
z Internetu. Podczas spotkania uczniowie poznali swoje prawa i obowiązki
wynikające z prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną oraz
jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są namawiani do czynu
zabronionego. Prowadząca pogadankę uświadomiła uczniom, że mają
prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy. Na co dzień mogą
liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. Mamy
nadzieję, że fachowe przeprowadzenie zajęć przez specjalistę w dużym
stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych
i bezpiecznych wśród uczniów, a także, że pozytywnie wpłynie na ich
zachowanie w szkole i poza nią. Zajęcia z przedstawicielami policji są
jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczoprofilaktycznego naszej szkoły.
Joanna Tomczak

W świecie miniatur

Interesujące i potrzebne spotkanie. Fot. arch. szkoły

Pamiętajmy!

W czwartek 5 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłkowie, oddział w Pawłowie Skockim wraz z opiekunami udali
się na wycieczkę do Pobiedzisk.

Na cmentarzu w Raczkowie. Fot. S. Widzińska

Wycieczka pełna atrakcji. Fot. arch. szkoły
Zwiedziliśmy Park Miniatur poznając niektóre zabytki
Polski, spacerowaliśmy uliczkami miasta zajadając pyszne lody.
Zwieńczeniem wyjazdu była wizyta w miejscowej restauracji,
do której zostaliśmy zaproszeni przez jej właścicieli – Państwa
Błażejewskich. Uczniowie zastosowali poznane zasady kulturalnego zachowania w miejscach publicznych. Zjedliśmy pyszny
obiad i deser, za które jeszcze raz serdecznie dziękujemy!
W dobrej atmosferze czas minął nam bardzo szybko i przyjemnie.
Nauczyciele szkoły w Pawłowie Skockim

„Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien
szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. (Józef
Piłsudski)
Nie tylko od święta staramy się pamiętać o tych, co odeszli,
a walczyli o naszą wolność. Już od kilkunastu lat młodzież
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie opiekuje się dwoma grobami znajdującymi się na cmentarzu parafialnym w Raczkowie, w którym pochowano sześciu żołnierzy
wrześniowych. Jeńców, którzy zmarli na terenie obozu jenieckiego
w Antoniewie.
Podczas każdego wyjazdu uczniowie zostają zapoznani
z historią tych grobów i obozu jenieckiego. Podczas tych zajęć
terenowych młodzież uczy się szacunku dla tych, co odeszli i dla
własnej historii.
Sylwia Widzińska
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Czysta Gmina
Przyłącz nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej
Przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 roku „O utrzymaniu czystości i porządku w gminach”
obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię
ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
W ostatnich latach możliwość przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej uzyskali mieszkańcy Skoków przy ulicach: Falistej, Dojazd,
Górnej, Okrężnej, Polnej i Topolowej.
Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać na własny koszt, po wcześniejszym wystąpieniu do użytkownika infrastruktury, tj. Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Skokach, o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Po wykonaniu prac
należy złożyć wniosek do zakładu o zawarcie umowy na odbiór ścieków. Druki dokumentów można pobrać ze strony internetowej:
zwikskoki.pl, w zakładce Biuro Obsługi Klienta - pliki do pobrania, bądź w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skokach przy
ul. Jana Pawła II 43a.
Jednocześnie zaznaczam, że nadzór nad realizacją obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje burmistrz, który zgodnie
z art. 5 ust. 7 cytowanej ustawy, w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego
wykonanie.
Wykonanie decyzji, zgodnie z art. 5 ust. 9 ww. ustawy, podlega egzekucji w trybie ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkiem użytkownika. Fot arch. UMiG Skoki
Aleksandra Frankowska

Międzynarodowy Dzień Ziemi
22 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ziemi. Młodzież z Antoniewa aktywnie włączyła się w działania mające na celu dbanie
o naszą planetę.
Uczniowie sprzątali najbliższą okolicę, trasę z Antoniewa do Skoków, z Antoniewa do Antoniewa Górnego. Pozostali zajęli się sprzątaniem
i upiększaniem terenów zielonych na terenie placówki.
Każdy starał się jak najlepiej wywiązać z powierzonego zadania. Dbałość o czystą planetę jest naszym obowiązkiem!

Sprzątaliśmy także teren wokół ośrodka. Fot. S. Widzińska

My też dołożyliśmy swoją cegiełkę. Fot. S. Widzińska
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CZYSTA GMINA
SKOKI

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

WIELKOGABARYTÓW

HARMONOGRAM WYWOZU:

Lechlin 20.06, godz. 8-10 - szkoła
Łosiniec 20.06, godz. 11-13 - boisko
Lechlinek 20.06, godz. 14-16 - w miejscu dawnych dzwonów
Roszkówko 21.06, godz. 8-10 - plac
Roszkowo 21.06, godz. 11-13 - blok
Chociszewo 21.06, godz. 14-16 - świetlica
Grzybowo 22.06, godz. 8-10 - przystanek autobusowy
Rościnno 22.06, godz. 11-13 - świetlica
Rakojady 22.06, godz. 14 - 16 - boisko
Brzeźno 23.06, godz. 8 - 10 - boisko
Sławica 23.06, godz. 11-13 - przystanek autobusowy
Niedźwiedziny 23.06, godz. 14-16 - przystanek autobusowy
Pawłowo Skockie 24.06, godz. 8-10 - świetlica
Stawiany 24.06, godz. 11-13 - dzwony na surowce
Rejowiec 24.06, godz. 14-16 - świetlica
Szczodrochowo 27.06, godz. 8-10 - staw
Sława Wielkopolska 27.06, godz. 11-13 - boisko
Budziszewice 27.06, godz. 14-16 - sołtys
z
s
a
d
Kakulin 28.06, godz. 8-10 - świetlica
d
o
y
d
a
p
Kuszewo 28.06, godz. 11-13 - świetlica
Od
Jabłkowo 28.06, godz. 14-16 - bloki nr 17 i 18
TYLKO K
O
Z
Raczkowo 29.06, godz. 8-10 - plac zabaw
S
P
Ą
Jagniewice 29.06, godz. 11-13 - świetlica
z KART
Bliżyce 29.06, godz. 14-16:00 - świetlica
Glinno 30.06, godz. 8-10 - plac zabaw
Potrzanowo 30.06, godz. 11-13 - boisko

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
zaprasza do udziału w konkursie

PIĘKNA I ZIELONA
GMINA 2022

NA NAJŁADNIEJSZY OGRÓD
I „ZIELONY ZAKĄTEK”
(m.in. balkon, taras, teren wspólny)

Wszystkich chętnych prosimy o zgłaszanie swojego udziału
telefonicznie pod numerem 61 8 925 817 lub mailowo na adres:
a.frankowska@gmina-skoki.pl
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 czerwca 2022 roku.
Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu
(dostępnego na stronie internetowej: www.gmina-skoki.pl)

