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Wiadomości Skockie

Decyzje nie znają wakacji
Rytm pracy rady miejskiej, kierownictwa urzędu miasta i gminy 

oraz jego pracowników wyznaczają nie tylko wieloletnie lub 
bieżące plany, ale także decyzje organów, do których samorząd 
wnioskuje o środki na ich realizację.

Statystyczny obserwator sesji rady miejskiej może odnieść wraże-
nie, że radni jednomyślnie podejmują decyzje w sprawie uchwał za-
proponowanych przez burmistrza. Jednakże ten fakt poprzedzony 
jest pracą radnych w komisjach. Kto choć raz uczestniczył w takim 
posiedzeniu wie dobrze, że każdy projekt uchwały, który głosowany 
jest podczas sesji rady miejskiej, jest dyskutowany i padają pytania 
o skutki tej decyzji dla życia mieszkańców oraz budżetu.

Wyborcy poszczególnych radnych chcieliby, aby reprezentowali oni 
przede wszystkim interesy mieszkańców swojego okręgu wyborczego. 
Tymczasem, w wyborach samorządowych wybieramy radnych, których 
zadaniem jest dbałość o wspólny interes całej społeczności lokalnej. 
Podczas 46. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki, która odbyła się 11 lipca, 
pojawił się projekt uchwały o zaciągnięciu kredytu, który pozwoli na 
realizację części inwestycji związanej z przebudową ul. Polnej. Jak już 
wcześniej informowano w publikatorach samorządu i urzędu Gminie 
Skoki przyznano, ze środków rządowych w ramach Polskiego Ładu, 
10 mln złotych na tę inwestycję. Przygotowanie planów i opracowanie 
niezbędnej dokumentacji zajęło prawie trzy lata, bez gwarancji, że te 
środki zostaną przyznane. Warto dodać, że realizacja zadania, którego 
efektem będzie powstanie nowego połączenia z drogą wojewódzką 
nr 196, a przez to odciążenie centrum miasta od wzmożonego ruchu 
samochodowego, ma kosztować łącznie 25 mln złotych przy obecnych 
cenach. Nikt też nie daje 100 procent niezbędnych środków, więc sa-
morząd i urząd musi znaleźć wymagane środki własne. A te będzie 
coraz trudniej znaleźć po zmianach w systemie podatkowym, które 
uderzają w budżet gminy a jednocześnie bank centralny podwyższa 
oprocentowanie kredytów. Już nie tylko szeptem słyszy się z ust bur-
mistrza i skarbnika gminy, że wkrótce może pojawić się problem ze 
„spięciem” budżetu na następne lata. 

Tak więc do pełnej realizacji zadania związanego z ul. Polną 
brakuje jakieś 15 mln złotych. I choć padają deklaracje ze strony 
decy-dentów, że te środki możliwe są do uzyskania, to jednak nikt 
nie da dziś gwarancji na piśmie, że tak się stanie. W pierwszym 
odruchu można by zaryzykować wzięcie pożyczki lub kredytu na 
dokończenie inwestycji, ale co się stanie, jeśli obiecane pieniądze 
nie trafią z Warszawy do budżetu Skoków? A pamiętajmy, że każ-
dy kredyt wiąże się z odsetkami. Gmina Skoki jest wiarygodnym 
partnerem dla instytucji finansowych i jak każda gmina rozwi-
jająca się posiada zadłużenie, które jest kontrolowane. Jednak 
koszty obsługi zadłużenia nie są do końca przewidywalne i w ża-
den sposób nie zależą od woli kredytobiorcy. Dlatego też radni 
11 lipca podjęli uchwałę o wzięciu kredytu w wysokości do 3,5 
mln złotych, a nie np. kilkunastu milionów. Ta kwota pozwoli na 
pełną realizację inwestycji wartej 10 mln złotych plus wkład 
własny i obsługę finansową zadania. I trzeba się spieszyć z jego 
realizacją, ponieważ otwarcie mówi się o znacznych podwyżkach 
cen energii, a to oznacza również wzrost cen usług, materiałów, 
itp.

Samorząd i kierownictwo urzędu wykazało ostrożność zabez-
pieczając jednak wymagane środki na zrealizowanie znacznego 
etapu budowy ul. Polnej, który jest niezbędny do zrealizowania 
całego projektu.

Franciszek Szklennik

Fot. gmina-skoki.pl
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Poniedziałkowa sesja została poprzedzona wspólnym po-
siedzeniem komisji, które zaopiniowały projekty uchwał.

Dotyczyły one:
- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok;
- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Skoki na lata 2022-2036;
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagos-

podarowania przestrzennego, obejmującego część miejsco-
wości Budziszewice;

- przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, obejmującego część miejscowości 
Roszkówko;

- średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skoki na rok szkolny 
2022/2023;

- zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących 
funkcje kierownicze oraz ustalania tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, 
pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeu-
tów pedagogicznych oraz doradców zawodowych.

Zmiana uchwały budżetowej – dochody bieżące.
Zmiana w uchwale budżetowej spowodowana była zwiększe-

niem dochodów budżetu Gminy o kwotę 10 084 985,00 co wy-
nika z przyznania środków na realizację zadania inwestycyjnego 
dotyczącego ul. Polnej. Po uwzględnieniu tej kwoty dochody Gmi-
ny wynoszą 72 473 090,65 zł.

Dochody bieżące w wysokości 54 408 908,08 zł zawierają w so-
bie dotacje i środki zewnętrzne w wysokości 807 500,00 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 16 064 182,57 zł zawierają 
w sobie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków 
w kwocie 109 388,00 zł.

Łączne dochody Gminy Skoki z tytułu dotacji i środków zew-
nętrznych wynoszą 916 888,00.

Wydatki budżetu Gminy
W wyniku uchwalenia zwiększenia dochodów budżetu Gminy 

i zaplanowania wydatkowania środków zewnętrznych, zwiększa 
się wydatki budżetu Gminy o kwotę 11 170 598,00 zł. Wydatki 
budżetu Gminy po wprowadzonych zmianach wynoszą 78 571 
217,57 zł.

Deficyt budżetu
Po uchwalonych zmianach deficyt budżetu wynosi 6 098 

126,92 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów 
i wolnymi środkami oraz przychodami z niewykorzystanych środ-
ków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

W zakresie dochodów zmiany w budżecie wynikają z:
- Przyznania Gminie Skoki dofinansowania ze środków Rzą-

dowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strate-
gicznych oraz otrzymania wstępnej promesy wystawionej 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 10 mln 
złotych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa 
ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki”,

- Zwiększenia o 10 tys. złotych wpływów z podatku od spad-
ków i darowizn. Kwota ta planowano w budżecie została 
przekazana do budżetu Gminy przez Urząd Skarbowy.  
Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych 

i opłat wpływy zwiększyły się o 35 tys. zł.
- Zwiększenia o 17 tys. złotych dochodów z tytułu kapitalizacji 

środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- Refundacji kosztów dotacji przedszkolnej w wysokości 

9 282,00 zł ponoszonej przez Gminę Skoki na dziecko 
z gminy Kiszkowo uczęszczające do placówki przedszkolnej 
w Jabłkowie.

- dochodu w kwocie 13 703,00 zł przekazanego przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadze-
nia punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz za złożone za 
pośrednictwem gminy wnioski w ramach Programu „Czyste 
Powietrze”.

Bieżące wydatki budżetu Gminy stanowią:
- Dotacja celowa w wysokości 50 tys. złotych dla Zakładu Wodo-

ciągów i Kanalizacji w Skokach na doposażenie zbiornika re-
tencyjnego wody wraz z przepompownią w Potrzanowie. 
Wymagane jest zamontowanie sond sterujących napełniania 
zbiornika, montaż przepływomierza oraz wykonanie instalacji 
elektrycznej.

- Wydatkowanie kwoty 10 526 316,00 złotych na realizację za-
dania pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach, gm. Skoki”. Dotacja 
wynosi 10 mln zł, a wkład własny gminy 526 316,00 zł.

- Wydatkowanie kwoty 70 tys. zł na opracowanie dokumentacji 
technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej w Wysokiej 
i ul. Smolarki w Potrzanowie.

- Zwiększenie o 100 tys. złotych wydatków na termomoder-
nizację elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II 
45 w Skokach oraz wydatkowanie kwoty 5 tys. zł na moder-
nizację łazienki w mieszkaniu przy ul. Zamkowej 9/8.

- Przeznaczenie dodatkowych 10 tys. złotych na organizację 
XIV Gali Rzeczy Ciekawych.

- Planowy wydatek kwoty 20 tys. złotych na Fundusz Wsparcia 
Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przezna-
czeniem na zakup i montaż bram garażowych w Komisariacie 
Policji w Skokach.

- Dotacja w wysokości 5 500,00 zł jako wkład własny OSP 
Skoki do zakupu przewodów hydraulicznych. Jednostka OSP 
w Skokach uzyskała na ten cel dotację 9 500,00 zł ze środków 
Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

- Na obsługę bieżącego długu publicznego zabezpieczono kwo-
tę 320 tys. złotych, co jest następstwem wzrostu stóp procen-
towych od zaciągniętych kredytów długoterminowych. 
Zmniejszeniu o 55 tys. złotych uległa spłata poręczeń na 
rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

- 9 282,00 zł przeznacza się na refundację kosztów dotacji 
przedszkolnej na dziecko z terenu gminy Kiszkowo, które 
uczęszcza do przedszkola w Jabłkowie.

- O 30 tys. zł zwiększa się wydatki na planowane zabiegi reha-
bilitacyjne dla uprawnionych mieszkańców gminy Skoki. Spo-
wodowane jest to zmianą stawek minimalnych wynagrodzeń 
w służbie zdrowia.

- Na utrzymanie samochodu dowożącego dzieci niepełno-
sprawne do placówek oświatowych przeznacza się 5 tys. zło-
tych.

- 20 tys. zł przeznacza się na remont wieży widokowej znaj-

46. Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki
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dującej się na placu targowo-parkingowym w Skokach. Na 
bieżące utrzymanie szaletu miejskiego oraz budynku admi-
nistracyjno-biurowego na targowisku przeznacza się 5 tys. zł.

- W związku ze znacznym wzrostem cen opału o 15 tys. zł 
zwiększa się planowane wydatki na zakup węgla dla świetlic 
wiejskich na terenie gminy.

- Na modernizację budynku i ogrodzenie świetlicy wiejskiej 
w Rejowcu zaplanowano 40 tys. zł.

Radni, po zasięgnięciu opinii komisji, uchwalili ważne decyzje. 
Fot. F. Szklennik 

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o zaciągnięciu kredytu dłu-
goterminowego w wysokości 3,5 mln złotych z przeznaczeniem 
na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją 
inwestycji. Kredyt zostanie zaciągnięty na 14 lat, a spłata kapitału 
i odsetek zostanie sfinansowana z dochodów własnych Gminy.

Rada miejska uchwaliła przystąpienie do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część miejscowości Budziszewice. Jednogłośnie też uchwalono 
przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzen-
nego obejmującego część miejscowości Roszkówko.

Uchwalono również średnie stawki jednostki paliwa na terenie 
Gminy Skoki na rok szkolny 2022/2023. Stawki te dotyczą zwrotu 
rodzicom lub opiekunom prawnym kosztów przewozu uczniów 
niepełnosprawnych do szkół. Dla oleju napędowego wynosi ona 
7,78 zł/l, dla benzyny 7,98 zł/l, a dla autogazu 3,60 zł/l.

Rada uchwaliła również zasady udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczy-
cieli pełniących funkcje kierownicze oraz dla pedagogów, peda-
gogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów peda-
gogicznych oraz doradców zawodowych.

Franciszek Szklennik

Jednogłośne TAK 
dla burmistrza

Radni Rady Miejskiej Gminy Skoki zaakceptowali wykona-
nie budżetu gminy za 2021 rok i udzielili wotum zaufania oraz 
absolutorium burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi. Głosowanie 
odbyło się 23 czerwca w trakcie 45. sesji.

Najważniejszymi punktami 45. sesji rady miejskiej było głoso-
wanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył 
udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki 
oraz udzielenia absolutorium. Ostatecznie radni bez głosów 
sprzeciwu opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów. Zanim 
doszło do głosowania burmistrz Tadeusz Kłos przedstawił rad-
nym raport o stanie gminy za 2021 rok.

Prezentacja Raportu o stanie gminy. Fot. K. Stefaniak 

Należy przypomnieć, że od 2018 roku wszystkie szczeble sa-
morządu (organy wykonawcze), muszą przedstawić do 31 maja 
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corocznie raport o stanie Gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w poprzednim roku, a w szczególności realizację 
programów i strategii wynikających z uchwał rady gminy. 

Aktualny raport oraz te z poprzednich lat znajdziesz na BIP Gminy Skoki, strona http://skoki.nowoczesnagmina.pl w zakładce Gmina/
Raport o stanie gminy. 

Wotum zaufania – to podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała Rady Gminy, wyrażająca zaufanie do działalności burmistrza, aprobująca 
jego bieżącą działalność.

Uchwałę w sprawie wotum zaufania przyjęto jednogłośnie – „za”.
Absolutorium - to potwierdzenie przez radę gminy, że burmistrz prawidłowo zrealizował budżet gminy w 2021 roku, czyli zgodnie 

z prawem wydał publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy nad burmistrzem w zakresie wykonania budżetu i jest 
wyrazem ostatecznej oceny jego działalności. Rada analizuje i ocenia szczegółowe sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy, 
a następnie podczas sesji podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Za uchwałą udzielenia absolutorium zagłosowano jednogłośnie – „za”.
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2021, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami 

w kwocie 63 357 950,15 zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 62 086 254,06 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 6 212 
773,66 zł.

- Na sukces jakim jest otrzymanie absolutorium składa się praca wielu osób, które działają w strukturach urzędu miasta i gminy oraz poszczególnych 
jednostek organizacyjnych. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania – mówił burmistrz Tadeusz Kłos.

Karolina Stefaniak 

Gmina Skoki w grupie zakupowej gazu ziemnego

Dwa powiaty, dwanaście miast i gmin oraz siedem instytucji – to lista sygnatariuszy porozumienia, którego celem jest wspólny za-
kup gazu. Strony umowy z obszaru centralnej Wielkopolski, wspólnie wybierając dostawcę gazu ziemnego, chcą zadbać o korzystną 
cenę i pewność dostaw.

Sygnatariusze porozumienia. Fot. Metropolia Poznań 

W tym gronie od 2017 roku jest także Gmina Skoki. Kolejna podpisana umowa pozwala na zakup gazu do obiektów użyteczności publicznej 
w cenach do 20 proc. niższych od cen rynkowych.

Do porozumienia, oprócz gminy Skoki przystąpiły gminy: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Puszczy-
kowo, Oborniki, Suchy Las i Szamotuły. Wszystkie one należą do Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Członkiem stowarzyszenia jest też 
Powiat Poznański. 

Z obszaru Metropolii są również: Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach, Biblioteka Miejska w Puszczykowie, Mosińskie Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego, Mosiński Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Komornikach, Biblioteka Publiczna Gminy 
Komorniki oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie, które także chcą zadbać o pewność dostaw i niskie ceny.

Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu będą zadaniem Metropolii Poznań oraz firmy Enmedia. Z wyłonionym dostawcą każdy sa-
morząd i instytucja podpiszą umowy. Będą one obejmowały rok 2023 bądź lata 2023-24.

Karolina Stefaniak 
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Gmina na Ptak – ptasie  
i owadzie enklawy

W czwartek 30 czerwca gminę Skoki odwiedził Jacek Bogu-
sławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, 
aby podpisać umowę na realizację projektu pn: „Gmina na 
Ptak” w ramach programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla 
Wielkopolski”.

Podpisanie umowy. Fot. K. Stefaniak 
 

Jak podaje Aleksandra Frankowska, inspektor ds. ochrony śro-
dowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, dzięki staraniom bur-
mistrza oraz pracowników Referatu Ochrony Środowiska Gmi-
na Skoki uzyskała ze środków Województwa Wielkopolskiego 
blisko 20 tys. zł na wykonanie projektu pn.: „Gmina na Ptak”, który 
przewiduje stworzenie enklaw przyjaznym ptakom i owadom, 
pełniących jednocześnie funkcję edukacyjną i wypoczynkową. 
Całkowity koszt zadania oszacowano na 25 tysięcy złotych. 

Zadanie to przewiduje zakup drzew i krzewów miododajnych, 
„hoteli” owadzich, dozowników do karmienia ptaków, poidełek dla 
ptaków oraz montaż ławek parkowych. Całość zostanie uzupeł-
niona o tablice informacyjne zawierającą wybrane ciekawostki 
z życia ptaków i owadów. Ptasie enklawy mają powstać do końca 
roku w: Sławie Wielkopolskiej, Rościnnie i Potrzanowie.  

Po podpisaniu umowy w skockim urzędzie przedstawiciel wiel-
kopolskiego samorządu Jacek Bogusławski wraz z burmistrzem 
Tadeuszem Kłosem i Sekretarz Gminy Blanką Gaździak odwie-
dzili Plac Władysława Gąski przy ul. Zamkowej w Skokach. 

Wizyta na Placu Władysława Gąski, fot. K. Stefaniak 
 

Skwer ten to niewątpliwie jedno z piękniej urządzonych miejsc 
w naszej gminie. Wraz z placem zabaw przy przedszkolu sta-
nowi kompleksowe miejsce do spotkań i rekreacji naszych miesz-
kańców.

Przypomnijmy, że Plac Gąski został w 2018 roku laureatem 
konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach 
strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego”, organizowa-
nego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Plac został nagrodzony jako projekt „Żywa lekcja historii”- na-
danie nazwy placowi w Skokach – Plac im. Władysława Gąski – 
żołnierza września 1939 roku, w kategorii lokalne oddziaływanie 
w zakresie działalności prokulturowej.

Karolina Stefaniak 
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Budowa infrastruktury 
sanitarnej i drogowej

W rejonie ul. Antoniewskiej w Skokach zakończono budo-
wę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Umożliwi to właś-
cicielom przyległych działek kupionych od gminy na wy-
konanie przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do swoich 
budynków mieszkalnych.

Wykonawcą zadania była spółka Aquanet Mieścisko, która wy-
grała przetarg. Zainteresowanych budową było 5 firm z cenami 
wynoszącymi od 239 210,40 zł do kwoty 735 540,00 zł.

W tym roku realizowany był 2. etap budowy, który obejmował 
wykonanie:

• kanalizacji o długości 485 m
• wodociągu o długości 505 m.
W roku ubiegłym został wybudowany pierwszy fragment 

infrastruktury obejmujący wykonanie prac ziemno – montażo-
wych polegających głównie na wykonaniu połączeń z istniejącą 
infrastrukturą zlokalizowaną w pasie drogowym ul. Antoniew-
skiej, która jest na etapie przebudowy.

Nowa droga w Kakulinie

W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wyko-
nawcę przebudowy fragmentu drogi gminnej w Kakulinie 
w kierunku Nadmłyna o długości ok. 600 m. 

Zadanie będzie realizował Zakład Robót Drogowych i Melio-
racyjnych DROGMEL z Borowa – Młyn za kwotę 997 942,17 zł. 

Równolegle z budową drogi zostaną zamontowane 2 lampy 
oświetlenia drogowego i usunięta kolizja energetyczna. W prze-
targu uczestniczyło 5 firm. Najdroższa oferta opiewała na kwotę. 
1 421 129,41 zł. Zadanie winno być wykonane w terminie 70 dni 
od daty zawarcia umowy. 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 53 438,00 zł ze 
środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Początek prac przy nowej drodze 
do Poznania

Trwają prace mające na celu określenie szczegółowego za-
kresu robót przy budowie ul. Polnej w kierunku połączenia 
z drogą wojewódzką nr 196 w rejonie tzw. Karolewa. 

Inwestycja ma zadanie odciążyć ruch drogowy w Skokach 
i ułatwić mieszkańcom wyjazd w kierunku Poznania. Przyznana 
dotacja w kwocie 10 mln zł ze środków Rządowego Funduszu 
Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, pozwoli Gminie 
Skoki na rozpoczęcie I etapu budowy, gdyż całość szacowana jest 
obecnie na 25 mln złotych.

Pierwszym zakresem inwestycji będzie zapewne sfinansowa-
nie budowy obiektu mostowego na rzece Mała Wełna w bez-
pośrednim sąsiedztwie wiaduktu kolejowego oraz wykonanie 
drogi technologicznej w celu umożliwienia dojazdu na plac bu-
dowy. 

W dalszych etapach, zgodnie z opracowaną dokumentacją, 
powstać ma droga o nawierzchni bitumicznej, ścieżka pieszo-
rowerowa z oświetleniem drogowym i rozbudowa - poszerzenie 
istniejącego przejazdu kolejowego przed włączeniem do drogi 
wojewódzkiej nr 196. Łączna długość nowego ciągu komu-
nikacyjnego wyniesie ok. 1,2 km. Realizacja tych zadań będzie 
uzależniona o otrzymanego dofinansowania ze środków zew-
nętrznych. 

Ogłoszenie przetargu na I etap budowy planowane jest w III 
kwartale tego roku. 

Zbyt wysoka cena

W celu budowy na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Granicznej, 
Podgórnej i Okrężnej nowych chodników i remont istnieją-
cych nawierzchni bitumicznych dróg ogłoszono przetarg na 
opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

Na opublikowany w Biuletynie Zamówień Publicznych przetarg 
o zasięgu ogólnopolskim wpłynęła 1 oferta z ceną wynoszącą 
149 000,00 zł! Zaproponowana przez projektanta kwota przekro-
czyła wielkość środków finansowych, którymi zamawiający dys-
ponuje na sfinansowanie zadania. Z doświadczenia zamawia-
jącego zaproponowana cena jest mocno przeszacowana i 
nieadekwatna do zakresu zamawianego opracowania. 

Postępowanie zostało unieważnione i ponownie ogłoszone 
z nadzieją, że zgłosi się więcej zainteresowanych i za niższą cenę 
zostaną wykonane projekty. 

Adam Zdanowski 

Informacja dla osób z Ukrainy 
doświadczających problemów związanych z używaniem sub-
stancji psychoaktywnych osobiście lub przez ich bliskich.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) 
uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy. Dostępne są 
dwa numery czynne codziennie od 16:00 do 21:00.

Bezpłatny: 800 11 08 11
Płatny według taryfy operatora: 22 290 70 00
Telefon obsługiwany jest w językach: ukraińskim, polskim 

i rosyjskim.
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Kanalizacja dla części 
„owocowego osiedla” 
w Skokach

22 czerwca 2022 roku, w siedzibie Związku Międzygmin-
nego „Puszcza Zielonka” w Murowanej Goślinie, miało miejsce 
uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania „Budowa 
strategicznej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin 
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka”.

Zakres inwestycji to budowa około 5 kilometrów sieci ka-
nalizacji sanitarnej na terenie gmin Związku: Czerwonak, Mu-
rowana Goślina, Pobiedziska, Skoki oraz Swarzędz. Łączna 
wartość umowy to 6 412 985,73 zł brutto. Zakończenie realiza-
cji przewiduje się w grudniu 2023 roku.

Realizacja zadania możliwa jest dzięki bezzwrotnemu dofinan-
sowaniu w wysokości 4,75 miliona złotych w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 1).

W Skokach zrealizowany zostanie I etap sieci kanalizacji sani-
tarnej w ulicach: Malinowej, Czereśniowej, Brzoskwiniowej 
i część ulicy Tadeusza Kościuszki. (Zakres przedstawia załączona 
mapa poglądowa).

Łącznie w ramach I etapu wykonane zostanie ok. 1 050 m ka-
nalizacji sanitarnej wraz z 62 przyłączami. Dodatkowo wykonana 
zostanie jedna przepompownia ścieków wraz z 110 mb rurociągu 
tłocznego.

Artur Nowakowski 
 

Modernizacja świetlicy 
w Pawłowie Skockim

Z początkiem lipca rozpoczęła się modernizacja elewacji 
budynku świetlicy wiejskiej w Pawłowie Skockim.

Zawarcie umowy było poprzedzone zapytaniem ofertowym, na 
które odpowiedziało dwóch wykonawców. Zadanie polega m.in. 
na: przygotowaniu podłoża, w tym myciu elewacji, szpachlowaniu, 
malowaniu elewacji, malowaniu stolarki drzwiowej i okiennej, 
malowaniu rynien oraz rur spustowych, wykonaniu nawierzchni 
z kostki brukowej przy budynku świetlicy od strony placu zabaw.  

Prace mają się zakończyć do 31 sierpnia.
Kinga Pilna 

Remont kapitalny budynku 
szatni przy stadionie

W ramach czwartej edycji Programu „Szatnia na medal” 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
Gmina Skoki otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 
tys. zł na remont szatni zlokalizowanej na terenie stadionu 
miejskiego w Skokach.

Prace rozbiórkowe łazienki dla sędziów. Fot. A. Nowakowski 
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 Pomieszczenia szatni wymagały prac naprawczych polega-
jących na całkowitej wymianie instalacji c.o. wraz z kotłownią, 
częściowego remontu instalacji wod.-kan. polegającego na wy-
mianie umywalek, baterii umywalkowych, baterii natryskowych, 
pisuarów i WC oraz na demontażu dwóch brodzików w łazience 
sędziów piłkarskich i montażu jednej nowej kabiny natryskowej.

Wszystkie pomieszczenia zostaną odnowione. Fot. A. Nowakowski.

Niezbędne jest także wykonanie: wentylacji mechanicznej 
w jednej z łazienek dla zawodników, wymiana punktów oświet-
leniowych wraz z włącznikami, ułożenie nowej posadzki 
z płytek gresowych, szpachlowanie oraz malowanie ścian 
i sufitów, wykonanie zabudowy stałej – mebli szatniowych z tapi-
cerowanymi siedziskami i zamykaną na klucz półką górną.

Najniższą cenę 258 tys. zł brutto za wykonanie opisanych wyżej 
prac zaoferowała firma ODNOWA Modlibowscy ze Skoków. 

Zakończenie prac planuje się 26 sierpnia tego roku.

Artur Nowakowski

Zwrot podatku akcyzowego
Przypominamy, że od 1 do 31 sierpnia 2022 roku rolnicy 

posiadający na terenie naszej gminy grunty rolne mogą skła-
dać do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wniosek o zwrot 
podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski mogą składać rolnicy, którzy nie złożyli lub nie wyko-
rzystali rocznego limitu zwrotu podatku w pierwszym półroczu 
2022 roku.

Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego 

w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.,
2. oświadczenie o pomocy publicznej,
3. w przypadku hodowcy bydła, który składa wniosek po raz 

pierwszy w tym roku, dokument wydany przez kierownika 
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta 
rolnego w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
- 110 zł x ilość użytków rolnych oraz
- 40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczenio-

wych (DJP) bydła.
Dopłata do 1 litra zakupionego oleju napędowego wynosi 1 zł 

(w ramach rocznego limitu).
Informacja o liczbie bydła w gospodarstwie (DJP) wydawana 

jest na wniosek producenta rolnego (hodowcy bydła) przez 
Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Wągrowcu, ul. Grunwaldzka 30.

Celem sprawniejszej i szybszej realizacji wypłaty prosi się 
o przygotowanie i podanie rachunku bankowego, na który do-
kona się zwrotu należnego podatku akcyzowego w październiku 
br., po otrzymaniu na ten cel dotacji od wojewody.

Wnioski przyjmowane będą w  punkcie obsługi interesanta 
Urzędu Miasta i Gminy Skoki (wejście A od ul. W. Ciastowicza 11).

Druk wniosku i oświadczenia można pobrać ze strony interne-
towej urzędu, w zakładce: Co i jak załatwić w urzędzie? – Referat 
Gospodarki Budżetowej – punkt 10 „Uzyskanie zwrotu podatku 
akcyzowego”, lub w siedzibie Urzędu.

Krystyna Torzewska 

Stypendia i zasiłki szkolne
Referat Oświaty przypomina, iż uczniom zamieszkałym na 

terenie miasta i gminy Skoki przysługuje pomoc materialna 
w formie stypendium i zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów 
w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie może 
przekroczyć kwoty 600,00 zł netto). W przypadku osób pro-
wadzących gospodarstwo rolne wysokość dochodu z 1 ha prze-
liczeniowego wynosi 345,00 zł.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składane są 
w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki w terminie do 15 września 
danego roku szkolnego. 

Jeżeli chodzi o zasiłek szkolny to może być on przyznany 
uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji ma-
terialnej z powodu zdarzenia losowego. Ten rodzaj pomocy ma-
terialnej może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie 
od otrzymywanego stypendium szkolnego. Zdarzenie losowe 
to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego 
nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska 
żywiołowa, śmierć lub choroba w rodzinie ucznia). Wnioski 
o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuż-
szym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 
przyznanie tego zasiłku.

Zachęcamy do skorzystania z tych form pomocy przez osoby 
uprawnione.

Beata Nowak-Szmyra



Urząd

10

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali 

deklaracje do CEEB. Nie zmienia to jednak sposobu pracy w urzędach.

Aplikacja https://ceeb.gov.pl/ również 
działa tak, jak dotychczas. Tu w wygodny 
i bezkosztowy sposób złożysz deklarację 
lub korektę.

Obowiązek złożenia deklaracji do 
CEEB wynika z ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków i nie jest to obowiązek jedno-
razowy. Zgodnie z przepisami obowiązek 
ten nadal z nami pozostaje:

• dla nowych źródeł ciepła – 14 dni od 
uruchomienia,

• dla źródeł ciepła wymienianych na 
nowe – 14 dni od uruchomienia,

• dla wszystkich „zapominalskich” – 
natychmiastowe złożenie deklaracji.

To oznacza, że nadal przyjmujemy 
i wprowadzamy deklaracje do CEEB!

Ponadto przypominamy, że pracowni-
cy gmin na wprowadzenie do CEEB 
już otrzymanych deklaracji papierowych mają 6 miesięcy od dnia ich złożenia. To oznacza, że proces wprowadzania deklaracji do systemu 
w gminach nadal trwa.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji 
(ZONE), który powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc 
w wymianie tzw.: „kopciuchów”.

Aby uzyskać wszystkie wymagane informacje na temat CEEB należy, po wejściu na stronę www.GUNB.gov.pl, wybrać przycisk CEEB lub 
teraz kliknąć na ten link: info-CEEB.

Karolina Stefaniak 

Uzależnienia behawioralne – fonoholizm, czyli uzależnienie 
od telefonu. 

Telefon komórkowy stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Przestajemy dostrzegać otaczający nas świat, ponieważ 
zastąpiliśmy go tym wirtualnym. 

Zapewne każdemu z nas nieobcy jest obrazek osób idących ulicą, albo co gorsza przechodzących przez jezdnię, wpatrzonych w ekran swo-
jego telefonu. W pociągu, w tramwaju, na spacerze, a nawet podczas spotkań ze znajomymi nieustannie sprawdzamy pocztę, wiadomości 
czy media społecznościowe. Wyjście z domu bez telefonu wywołuje niepokój i poczucie, że omija nas coś bardzo ważnego. Telefon używany 
jest praktycznie do wszystkiego – do słuchania muzyki, oglądania filmów, surfowania po Internecie, robienia zakupów online, robienia zdjęć 
i nagrywania filmów. Jednak linia pomiędzy używaniem telefonu, a jego nadużywaniem jest bardzo cienka. Kiedy zatem mówimy o uzależnieniu 
od telefonu i jakie objawy powinny nas zaniepokoić?

Poniżej krótki test. Zaznacz te opisy, które pasują do Ciebie *
• nie rozstaję się z telefonem nawet na moment
• niezależnie gdzie jestem i co robię (np. stoję przy kasie, jestem u lekarza, w banku itp.) odczuwam silny przymus odebrania telefonu
• sprawdzam powiadomienia na telefonie co kilka minut
• nawet w sytuacji spotkania towarzyskiego zdarza mi się wyjąć telefon komórkowy, by sprawdzić czy nie mam powiadomień 
• odczuwam niepokój, gdy mój telefon długo się nie odzywa  
• przedkładam kontakt telefoniczny nad kontakt typu face to face
• odczuwam niepokój, gdy nie mogę skorzystać z telefonu
• gdy zdarzy mi się wyjść z domu bez telefonu, zawsze po niego wracam
• odczuwam niepokój lub/i panikę, gdy rozładuje mi się telefon i nie mam możliwości go naładować
• staram się zawsze mieć przy sobie zapasową ładowarkę lub naładowany powerbank
• uważnie nasłuchuję dzwonka telefonu lub powiadomień o SMS-ach, wiadomościach z komunikatorów typu Messenger, Facebook itp.
• czasami wydaje mi się, że słyszę dźwięk dzwonka lub wibracje, gdy tymczasem nic takiego nie ma miejsca



Fot. Pixabay
• sprawdzanie powiadomień, mediów społecznościowych, surfowanie po Internecie to moja ostatnia czynność przed zaśnięciem
• po przebudzeniu od razu sięgam po telefon

Jeśli zaznaczyłeś przynajmniej dwa z wyżej wymienionych opisów fonoholizmu, problem może dotyczyć również Ciebie!
*opracowanie własne

Uzależnienie od telefonu, tak jak każde inne uzależnienie, przekłada się na życie rodzinne. Stopniowo rozluźnieniu ulegają relacje rodzinne, 
zaniedbywane są obowiązki domowe oraz zawodowe. Wraz z pogłębianiem się nałogu osoba uzależniona zaczyna odczuwać problemy zdro-
wotne: bezsenność (fonoholik często do późnych godzin nocnych surfuje w Internecie), bóle głowy, zmęczenie, bóle mięśni. Innym bardzo 
poważnym problemem, który może rozwinąć się u fonoholików jest depresja. Uzależnienia i depresja często idą ze sobą w parze. Izolacja od 
otoczenia, utrata radości życia, utrata zainteresowań, zaburzony rytm dnia i rozregulowany zegar biologiczny. Jednym z typowych objawów 
depresji jest anhedonia, czyli stan, w którym uzależniony przestaje odczuwać jakąkolwiek radość z życia. Nałogowiec musi ciągle zwiększać 
ilość czasu spędzanego z telefonem, by czuć cokolwiek. 

Uzależnienie od telefonu u dzieci i młodzieży
Uzależnienie od telefonu u dzieci i młodzieży to problem niezwykle powszechny. Nastolatki używają go najczęściej do kontaktów 

z rówieśnikami, sprawdzania mediów społecznościowych i gier, dzieciom młodszym służy do oglądania bajek. Uzależniają się od telefonów 
coraz młodsze dzieci. Ostatnio widziałam 2-2,5-letnie dziecko w wózku, które podczas spaceru z mamą bawiło się telefonem. Nie bez racji 
wielu rodziców, nawet tych bardziej sceptycznych wobec nadmiaru elektroniki w życiu swoich dzieci, wyposaża swoje pociechy w telefon 
argumentując to np. względami bezpieczeństwa. 

Kiedy więc powinna się nam zapalić czerwona lampka sygnalizująca uzależnianie się dziecka od telefonu? Takim sygnałem mogą być np.: 
opuszczanie się dziecka w nauce, brak zainteresowania dla spotkań z rówieśnikami, czy hobby, które wcześniej miało. Może też częściej 
dochodzić w domu do kłótni o telefon. Dziecko zaczyna coraz bardziej gwałtownie reagować, gdy rodzic chce mu, np. w ramach kary, ogra-
niczyć korzystanie z telefonu.

Nadużywanie telefonu to także coraz częstszy problem w szkołach. Niektórzy nauczyciele próbują sobie z tym radzić przez zakaz 
wnoszenia telefonów do klasy, czy nakaz odkładania ich w jednym miejscu na czas lekcji. Nie do końca jednak rozwiązuje to problem. 
W takich przypadkach dziecko może być rozdrażnione i zdekoncentrowane, bo myśli tylko o tym, aby jak najszybciej odzyskać telefon. Dość 
charakterystyczną cechą u dzieci i nastolatków uzależnionych od telefonu jest też całkowite zobojętnienie na to, co robią, gdy nie mogą 
korzystać z telefonu. Żadna inna atrakcja nie przedstawia dla nich wartości, bo za jedyną, godną swojej uwagi rozrywkę, uważają telefon.

Czy można pokonać uzależnienie od telefonu? 
Uzależnienie od telefonu to takie samo uzależnienie jak każde inne i dlatego musi być traktowane w tych samych kategoriach. Jednak 

w przypadku tego nałogu, nie można po prostu całkowicie odciąć się od telefonu, jak ma to miejsce na przykład w przypadku uzależnienia 
od alkoholu lub narkotyków, ponieważ telefon stał się częścią naszego świata. W tej sytuacji najważniejsze jest nauczenie się kontrolowania 
na nowo własnego życia. Podobnie jak w przypadku innych uzależnień, leczenie fonoholizmu to proces długotrwały i złożony. Warto jest 
poszukać fachowej pomocy. Bardzo pomocna jest w tym psychoterapia. Pomoże ona zrozumieć skąd tak naprawdę wzięło się uzależnienie – 
jakie problemy za nim stoją i jakie mechanizmy je powodują. Zrozumienie jest już krokiem w stronę wyleczenia.

Jolanta Korczowska-Jankowiak, psycholog współpracujący z Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym w Skokach.
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Wycieczka do Łagiewnik
W piątek 10 czerwca dzieci z grupy 5- i 6-latków wybrały się na wycieczkę 

do Łagiewnik Kościelnych. 
Dyrektor szkoły podstawowej Andrzej Szprywa opowiedział dzieciom o eks-

ponatach znajdujących się na terenie szkoły - „Muzeum Ziemi Kiszkowskiej”. 
Pokazał, jak kiedyś sortowało się „pyry”, czym młóciło się zboże, jak wyglądał 
wóz zaprzęgany końmi. Wóz, który okazał się na tyle sprawny i ciekawy, że został 
wypożyczony do programu telewizyjnego „Farma”. Następnie spotkaliśmy się 
z dziećmi uczęszczającymi do tamtejszego przedszkola, poznaliśmy ich sale, rytm 
dnia, za co dzieci podziękowały śpiewając piosenkę z wykorzystaniem gestów 
z języka migowego. Dyrektor zaprowadził nas na Łagiewnicką wyspę – „Kipę”. 
Po pontonowym moście dostaliśmy się do jej wnętrza, gdzie poznaliśmy historię 
wyspy, która była w dawnych czasach lodówką. Na koniec udaliśmy się na spacer 
ścieżką edukacyjną po parku, gdzie na samym początku dzieci napotkały drzewo, 
które miało tak szeroki pień, że potrzebowaliśmy 11 dzieci, aby go objąć! Spacer 
po parku zakończyliśmy w wiacie zajadając smakołyki przygotowane przez ro-
dziców. Dzieci zachwycone wycieczką z uśmiechami na twarzy powróciły do 
przedszkola.

Wiesława Paczyńska

Czas wyruszyć w dalszą drogę
22 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku przedszkol-

nego oraz pożegnania starszaków. 
Przedszkolne progi opuszczają dzieci z grupy „Sowy I” , których wy-

chowawczynią była Agnieszka Serafin oraz z grupy „Sowy II”, którymi 
opiekowała się autorka tego tekstu.

Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i zajęć szybko minęło, aż nadszedł 
czas wakacji i pożegnań. W uroczystości zakończenia roku uczestniczy-
li też rodzice. Starszaki dostojnie prezentowały swoje umiejętności 
artystyczne, recytatorskie i taneczne. Po występach wszystkie dzieci 
otrzymały dyplomy oraz nagrody – niespodzianki.

Kolejni absolwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by rozpocząć 
po wakacjach naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Życzymy im 
wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych 
i radosnych wakacji. Pamiętajcie o nas, o swoim przedszkolu.

Anna Winkel

12

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA 
SAMORZĄDOWEGO W SKOKACH 

Oświata

Naszym przewodnikiem był dyrektor miejscowej szkoły. 
Fot. W. Paczyńska

Pielęgniarka u nas
Nasze przedszkole odwiedziła Paulina Paczyńska, mama 

Leona, która jest pielęgniarką. Opowiedziała o swoim zawodzie 
i wspólnie z dziećmi opatrywała „chore” pluszowe zabawki. 
Dzieci chętnie pomagały przyklejać pluszakom plasterki i robić 
zastrzyki. Dziękujemy Pani Paulino!

Wiesława Paczyńska



W Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się 8 czerwca podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy  
o Powstaniu Wielkopolskim. 

Na galę zaproszono czworo uczniów z naszej szkoły, którzy uzyskali tytuły laureatów. Byli to: Szymon Kmieć, który dyplom za I miejsce 
i nagrodę otrzymał z rąk Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pawła Gawła. W gronie nagrodzonych znaleźli się także: Amelia Jeske 
i Jeremiasz Burzyński, zdobywcy II miejsca oraz Juliusz Wrzesiński, laureat III miejsca.

Po ceremonii rozdania uczniowie zwiedzili Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Eksponaty, zdjęcia i materiały audiowizualne wywołały 
niemałe emocje i wzbudziły dyskusje. Nagrodzonym uczniom gratulujemy sukcesu i dziękujemy za trud dodatkowej nauki i pracy oraz za 
godne reprezentowanie szkoły i miasta.   

Barbara i Andrzej Surdykowie  
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SZKOŁA PODSTAWOWA

Kolejne sukcesy uczniów

Szymon Kmieć odebrał nagrodę z rąk kuratora oświaty. 
Fot. arch. A. Surdyka

Juliusz Wrzesiński znalazł się w gronie zdobywców III miejsca. Fot. arch. A. Surdyka

W gronie zdobywców II miejsca znaleźli się: Amelia Jeske
i Jeremiasz Burzyński. Fot. arch. A. Surdyka



Pozytywne emocje w parku 
trampolin

Liczna ekipa uczestników. Fot. arch. SP Skoki

29 czerwca uczniowie młodszych klas naszej szkoły wybrali 
się na wycieczkę do Parku Trampolin FlyPark w Poznaniu. 

Głównym celem wycieczki było wyrabianie nawyku aktywne-
go spędzania czasu wolnego, zainteresowanie uczniów ciekawą 
i nietypową dyscypliną sportu, integracja zespołów klasowych, 
zacieśnianie relacji koleżeńskich. Dzieci przebywały tam pod 
opieką: Pauliny Marszewskiej, Estery Kruszki i Danuty Ku-
bickiej.

Do odważnych świat należy. Fot. arch. SP Skoki

Podczas godzinnego pobytu pod czujnym okiem wykwalifi-
kowanych trenerów nasi uczniowie mieli okazję skorzystać 
z wielu atrakcji obiektu. Wykonywali proste akrobacje na 
trampolinach, nurkowali w basenie z gąbkami, toczyli walki 
gladiatorów, próbowali sił w rodeo, wspinali się po ściance, poko-
nywali przeszkody na torze parkour, zjeżdżali na pontonach, 
a także korzystali ze strefy piłki nożnej i koszykowej.

Po wyśmienitej zabawie na wszystkich uczestników czekała 
orzeźwiająca porcja napoju oraz słodka przekąska. Trochę zmę-
czeni ale z dobrym humorem i pozytywną energią uczniowie po-
wrócili do domu bogatsi o nowe doświadczenia. (RS)
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Skoczne zabawy 

Także w lipcu najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestni-
czyli w wycieczce do parku trampolin w Poznaniu. 

Nasze panie też były dziećmi. Fot. arch. W. Molińskiej

Dzieci przekonały się, że FlyPark to miejsce, gdzie można bez 
problemu pokonać grawitację, oddać się niespotykanej i nietu-
zinkowej rozrywce, a przy okazji spędzić czas wolny w gronie 
przyjaciół. Dzieci korzystały z najnowocześniejszych atrakcji 
parku, doskonaliły swoje umiejętności sportowe na boisku do 
koszykówki, siatkówki oraz piłki nożnej. Poza tym nurkowały 
w basenie z gąbkami, wspinały się po ściankach, próbowały swoich 
sił na rodeo, pokonywały tory przeszkód, zjeżdżały na pontonach, 
wykonywały różnego rodzaju akrobacje, skoki i wyskoki. 

Chwila wytchnienia. Fot. arch. W. Molińskiej

Nad bezpieczeństwem uczestników skocznej zabawy czuwali 
wykwalifikowani trenerzy i profesjonalni instruktorzy oraz nau-
czycielki: Alina Gapińska, Marzena Warzbińska oraz autorka 
tego tekstu. Szalona i niezwykle wyczerpująca zabawa w parku 

trampolin dostar-
czyła dzieciom nieza-
pomnianych wrażeń, 
mnóstwo śmiechu 
i wiele radości.

Wioletta Molińska

Pozdrawiamy! Fot. 
arch. W. Molińskiej

Oświata



Bal absolwentów 2022 
10 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie ósmoklasistów. Zaproszono dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły, a także 

uczniów klasy siódmej, aby wspólnie zwieńczyć całe osiem lat, które spędzili w murach jabłkowskiej szkoły. 

Teraz przed nimi dalsza droga. Fot. J. Dobroś

Część oficjalna przedstawiała wspólne „Dziękujemy” dla wszystkich, którzy przyczynili się do wychowania całej szesnastki. Dla osób, które 
poświęcały swój czas, aby ich wspierać w codziennych trudach, rozczarowaniach, kłopotach ale również, którzy byli przy ich wzruszeniach 
i sukcesach. Dzieci wspólnie z wychowawcą oraz Małgorzatą Lewicz przygotowały wesołą scenkę artystyczną, dzięki której mogli powspo-
minać nauczycieli napotkanych na dotychczasowej ścieżce dydaktycznej. Na koniec wystąpili uczniowie koła tanecznego, którzy swoim 
tańcem wywołali wiele emocji wśród obecnych. 

Szczególne podziękowania należą się rodzicom za trud, który włożyli w organizację całego wieczoru. 
Jagoda Dobroś
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO TĘCZA

Miejsce zawsze bliskie
W ramach projektu „Jesteśmy stąd” zorganizowany został konkurs 

na makietę „Miejsce z mojej okolicy bliskie mojemu sercu”. 
Do konkursu zgłoszonych zostało sześć prac. Komisja konkursowa 

jednogłośnie stwierdziła, że trzy prace wyróżniają się wyjątkową staran-
nością wykonania, dlatego jednakowo przyznane zostały trzy pierwsze 
miejsca, które otrzymali: Gracjan Konieczny - kl. 2c Lechlin, Franciszek 
Korczak - kl. 2c Lechlin, Martin Smak - kl. 4c Lechlin. 

Wyróżnienia otrzymały: Lena Ratajczak i Kamila Ratajczak z Rejowca 
oraz Maja Czarnecka z Lechlina. Gratulujemy i dziękujemy za udział.

Monika Zielińska
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Pouczająca kampania
W tym roku szkolnym nasza szkoła ponownie, we współpracy 

z Gminnym Koordynatorem ds. Uzależnień w Gminie Skoki, 
realizowała kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

Uczniowie podczas realizacji kampanii. Fot. J. Tomczak 

Kampania w roku szkolnym 2021/22 została przygotowana 
specjalnie z myślą o wsparciu dzieci i młodzieży w budowaniu 
kompetencji i umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. 
Stąd hasło kampanii „Nie czas na nudę!”, która ma wspierać mło-
de pokolenie w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie 
i w powrocie do równowagi. Uczniowie na zajęciach zrealizowa-
li ćwiczenia zawarte w kartach pracy, dyskutowali, praktycznie 
działali i wykonali prace plastyczne na ogłoszony konkurs.  

Joanna Tomczak
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Sztuka, która wymaga 
pielęgnacji

W ramach obchodów XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Biblio-
tek w lechlińskiej szkole odbył się konkurs „Mistrz Pięknego 
Czytania”. 

Nasi mistrzowie pięknego czytania. Fot. J. Tomczak

Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie naszej szkoły, a jego 
celem była promocja czytelnictwa oraz kształtowanie umiejętno-
ści pięknego czytania. Konkurs przebiegał w dwóch etapach 
i wyłonił Mistrzów Pięknego Czytania w każdej klasie a zostali 
nimi: Maja Kostecka – klasa I, Amelia Sygnecka – kl. II, Julia 
Majchrzak – kl. III, Gabriela Gracz – kl. IV, Karolina Wawrzyniak 
– kl. V, Marcel Biedny – kl. VI. 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy godnego repre-
zentowania swoich klas oraz życzymy czerpania wielu przyjem-
ności i wzruszeń płynących z czytania książek. 

Joanna Tomczak

Oświata

Naukowe potyczki u sąsiadów
Uczniowie klasy II i III z Jabłkowa uczest-

niczyli w Festiwalu Nauki na zaproszenie 
Szkoły Podstawowej Milenium w Popowie 
Kościelnym. 

Dzieci w grupach najpierw rozwiązywały 
zadania przy tablicy multimedialnej, spraw-
dzały swoje umiejętności matematyczne 
i poznawały tajniki kodowania. Na końcu 
poszerzyły swoją wiedzę na temat zwierząt 
leśnych i wspólnie integrowały się na placu 
zabaw. Justynie Nawrot, dyrektorce szkoły, 
oraz wszystkim nauczycielkom bardzo dzię-
kujemy za zaproszenie. Było to dla nas cenne 
doświadczenie. Mamy nadzieję, że jest to 
dopiero początek naszej współpracy.

Joanna Michalska

Poznawaliśmy tajemnice świata zwierząt. Fot. J. Michalska 



Zawsze lepiej zapobiegać
W ramach profilaktyki uniwersalnej zorganizowa-

liśmy w naszej szkole 15 czerwca coroczny Szkolny 
Dzień Profilaktyki. 

W ramach jego obchodów zaplanowane zostały zaję-
cia z wychowawcami, którzy zrealizowali z uczniami 
kampanię profilaktyczno-edukacyjną pn. „Przemoc boli” 
oraz zawody sportowe. Uczniowie klas I-III zmierzyli 
się z trójbojem lekkoatletycznym, a uczniowie klas IV-
VIII sprawdzili swoje umiejętności w czwórboju lekko-
atletycznym. 

Głównym celem zrealizowanej kampanii „Przemoc 
boli” jest zapobieganie przemocy wśród uczniów oraz 
umiejętność reakcji, kiedy do niej dojdzie. Do tego celu 
zostały przygotowane specjalne scenariusze zajęć 
z uczniami, indywidualne karty pracy, ulotki dla rodziców 
i plakaty profilaktyczne, które otrzymaliśmy dzięki 
współpracy z Gminnym Koordynatorem ds. Uzależnień 
w Gminie Skoki. 

Po zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych i pracy 
z kartami pracy: „Uczymy się dobrych zachowań”, „Nie 
tylko słowa. Przemoc ma wiele twarzy”, „Zachowanie, 
agresja, przemoc”, „Nie bądź obojętny. Reaguj i pomóż!”, 
„Cyberprzemoc. Naucz się chronić i reagować!”, 
„Cyberprzemoc. Atak z ukrycia”, uczniowie rywalizowali 
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Dobre zachowanie zawsze w cenie. Fot. J. Tomczak

Zawody sportowe towarzyszyły realizacji projektu. Fot. J. Tomczak To warto wiedzieć. Fot. J. Tomczak

w zawodach sportowych. Po wykonaniu wszystkich prób lekkoatletycznych i podsumowaniu zdobytych punktów wyłonieni zostali zwycięzcy: 
Trójbój lekkoatletyczny, kategoria dziewcząt klas I-III: 1. Oliwia Muszyńska, Lechlin; 2. Zofia Dembińska, Rejowiec; 3. Michalina 

Błażejewska, Jabłkowo.
Trójbój lekkoatletyczny, kategoria chłopców klas I-III: 1. Ksawery Kędziora, Jabłkowo; 2. Mikołaj Dąbrowski, Lechlin; 3. Franciszek 

Korczak, Lechlin.
Czwórbój lekkoatletyczny, kategoria dziewcząt klas IV-VIII; 1. Małgorzata Szymczak, Jabłkowo; 2. Jagoda Grygiel, Lechlin; 3. Zuzanna 

Hencel, Lechlin.
Czwórbój lekkoatletyczny, kategoria chłopców klas IV-VIII: 1. Wojciech Szymczak, Jabłkowo; 2. Eryk Eliński, Jabłkowo;  

3. Wiktor Wrombel, Rejowiec.
Bardzo dziękuję wszystkim uczniom, wychowawcom i nauczycielom, którzy aktywnie uczestniczyli w Szkolnym Dniu Profilaktyki, gdyż 

problem przemocy to wyzwanie dla nas wszystkich! By sprostać temu zadaniu, potrzeba nie tylko wiedzy i doświadczenia, ale także ogrom-
nego zaangażowania i czasu. 

Joanna Tomczak



100 km szosą przez 2 województwa, 4 powiaty i 9 gmin 
miało do pokonania 3 lipca 100 rowerzystów, uczestników 
rajdu 8. Skocka 100.

Uczestników rajdu podzielono na 7 grup z uwagi na przepisy 
ruchu drogowego oraz zróżnicowane tempo przejazdu trasy, 
od ok. 20 km do ponad 38 km na godzinę.

W tym miejscu należą się podziękowania dla opiekunów, 
przewodników grup, od najszybszej: Sławkowi Urbańskiemu, 
Leszkowi Kaźmierczakowi, Markowi Nocuniowi, Małgosi 
Zellner, Andrzejowi Pacowi, Piotrkowi Greli i Romanowi 
Kozłowskiemu.

Pogoda dopisała wyśmienicie. Dla kolarzy sprzymierzeńcem 
albo wrogiem potrafi być wiatr, ale w dniu rajdu prawie go 
nie było. Było ciepło, może nawet za ciepło, ale na twarzach 
uczestników zmęczenia nie było. Tomek Szwajkowski, nasz 
zaprzyjaźniony fotograf, doskonale uwiecznił emocje panujące 
na imprezie.

Na mecie rowerzyści uzupełnili kalorie kiełbasą z grilla  
i szneką z glancem. Dla chętnych był certyfikat podpisany własnoręcznie przez organizatora wydarzenia, czyli Burmistrza Miasta i Gminy 
Skoki Tadeusza Kłosa. Certyfikat potwierdzał przejechanie 100 km rowerem. Było wśród uczestników wiele osób, które zaliczyły swoją 
„100” pierwszy raz w życiu, Brawo!

W tym roku bazą rajdu stała się świetlica wiejska w Potrzanowie. To 
czwarta lokalizacja tej imprezy na niewiele zmienianej od 8 lat trasie. 
Wydaje się, że w końcu znaleźliśmy swoje miejsce na ziemi i Skocka 100 
zakotwiczy na dobre w Potrzanowie, a to za sprawą mieszkających 
tam ludzi pod przewodnictwem sołtysa Marcina Reszelskiego, który 
przygotował dla nas start/metę perfekcyjnie. Pomogło mu w tym 
wielu mieszkańców Potrzanowa. Oto co pisze o swoich pomocnikach 
na swoim profilu społecznościowym Sołtys:

„Dziękuję Patrycji i Przemysławowi Klonowskim za dostarczenie 
ekstra prysznica zewnętrznego, Marcin Bialachowski i Sebastianowi 
Słomińskiemu za pomoc przy grillu. młodemu Maciejowi Studentowi za 
pomoc przy parkingu, obsłudze i sprzątaniu po imprezie, taki młody czło-
wiek i zadowolony, że w tym uczestniczył. Bomba Macieju, 9 godzin z nami. 
Standardowo, bo to już tradycja, dziękuję synowi, Kacprowi Reszelskie-
mu za wszystko od początku do końca, czyli od 6:00 rano do 17:00. 
Dziękuję Magdalenie i Rafałowi Łączyńskim za udostępnienie miejsca na 
parking dla uczestników.
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Jedna z siedmiu grup czeka na start. Fot. T. Szwajkowski  

Kobiety też mają niezłą nogę. Fot. T. Szwajkowski  

To już ostatni podjazd, 97 km, a uśmiech ciągle na twarzy. 
Fot. T. Szwajkowski 

Sport i rekreacja

100 na 100

Jak widać Skocka 100 nie tylko dla rowerów szosowych. 
Fot. T. Szwajkowski 
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Certyfikat potwierdzający przejechanie 100 km. 
Fot. T. Szwajkowski 

Organizatorzy: Karolina Stefaniak i Marcin Reszelski. 
Fot. T. Szwajkowski 

Pamiątkowe zdjęcie przed startem. Fot. T. Szwajkowski 

20 km po Puszczy Zielonce 
Pierwsza sobota lipca zapisała się już na stałe w kalendarzu jako data Tęczowego Rajdu Rowerowego, organizowanego przez Sto-

warzyszenie Edukacyjne TĘCZA z Jabłkowa. Stałe są też miejsca startu i mety, czyli szkoła podstawowa w Rejowcu.  

Planujcie więc pierwszą niedzielę lipca 2023 roku i widzimy się w Potrzanowie. Jest pomysł, aby kolejną Skocką 100 połączyć z akcją 
charytatywną dla osoby, która w tym czasie będzie potrzebowała wsparcia finansowego w leczeniu.

Karolina Stefaniak 

Sport i rekreacja
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…i lasów. Fot. T. Szwajkowski Wśród pól… Fot. T. Szwajkowski

Dopisały zarówno pogoda, jak i frekwencja zapisanych uczestników. W tym roku nieco skrócono trasę, aby zachęcić więcej dzieci i rodziców 
i to się udało. Razem na trasie pętli z i do Rejowca przejechaliśmy drogami Puszczy Zielonki 20 km.

Na mecie czekały chłodnik, ciasto drożdżowe oraz loteria turystyczno – rowerowych upominków dla zgłoszonych w terminie uczestników.
Przebieg rajdu oraz nastroje uczestników najlepiej oddają piękne zdjęcia Tomasza Szwajkowskiego.

Na kolejną udaną imprezę złożyła się praca wielu ludzi, pracowników TĘCZY ze Sławomirą Kędziorą, Joanną Tomczak oraz Piotrem 
Wiśniewskim na czele. Bardzo duże podziękowanie należą się także wszystkim osobom, które dbały o bezpieczeństwo na trasie. Dzięki i do 
zobaczenia na rowerowych szlakach.

Karolina Stefaniak 

Najcenniejszy jest uśmiech dzieci na mecie. Fot. T. Szwajkowski Organizatorki. Fot. T. Szwajkowski 

Zawody motocyklowe w Roszkowie
W sobotę 4 czerwca, na torze motocyklowym w Roszkowie, odbyła się I runda Ogólnopolskich Mistrzostw SuperEnduro „Motorex 

DP SuperEnduro Skoki”.

Na linii startu. Zdjęcie Fotografia WALERCZUK

Sport i rekreacja
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Są to niezwykle widowiskowe wyścigi 
motocykli po przeszkodach typu: belki, 
kamienie czy wielkie opony od koparek. 
Z racji, że tor SuperEnduro w Roszkowie 
szczyci się mianem najlepszego toru 
w Polsce, kilku zapaleńców ze Skoków 
z Arturem Glapa na czele gościli zawod-
ników od Szczyrku, aż po Gdańsk. Pogoda 
dopisała, podobnie jak frekwencja za-
wodników, więc nie było wyjścia, zawody 
musiały się udać.

Także kilku zawodników ze Skoków 
brało udział w zawodach. Bartosz Seidler 
w klasie Masters zajął bardzo dobre 
6. miejsce, a Mateusz Studziżba, w najli-
czniej obsadzonej klasie Hobby, stanął na 
3. stopniu podium. W klasie Młodzik 7. 
miejsce zajął 13-letni Kamil Piotrowski 
ze Skoków, a tuż za nim na 8. miejscu 
uplasował się Tomasz Komasiński z Cho-
ciszewa.

Największym pechowcem okazał się 
Paweł Herot z Potrzanowa, który starto-
wał w mocnej klasie Expert. Podczas 
treningów uszkodził dętkę w tylnym kole. 
Po szybkiej naprawie podczas pierwszego 
wyścigu sytuacja się powtórzyła i ten 
wyścig ukończył na ostatnim miejscu.  

 
Do drugiego wyścigu Paweł pożyczył koło od Artura Glapy, który tego dnia nie startował. Cały wyścig jechał płynnie, bez niepotrzebnych 
błędów i finalnie ukończył go na 2. miejscu. Niestety podczas 3. wyścigu kolejna awaria (zerwał się łańcuch, który uszkodził silnik). W tym 
momencie skoczanin musiał zakończyć zawody. Miejmy nadzieję, że limit pecha podczas tej rundy Paweł wykorzystał na maxa.

Kibice mogli podziwiać widowiskowe skoki z opon czy belek. Najbardziej pewnie podobały się spektakularne upadki, których w tej 
dyscyplinie nie brakuje.

Podczas imprezy można było również posłuchać muzyki, zjeść coś ciepłego lub wygrać nagrodę wśród kibiców w konkursie prowadzonym 
przez najlepszego spikera od motosportu Szymona Krupę.

Wydarzenie o takim rozmachu nie byłoby możliwe bez sponsorów. A byli nimi:
Miasto i Gmina Skoki, Motorex DP, Powiat Wągrowiecki, Drogosz Suspension, Sm Stickers, Deva Systems, Ubezpieczenie Anita Pudliszak, 

X cross, Mal-Bud Piotr Janka, Senza Bezglutenowa, Adventure, Team Holeshots, Catering Wołkow, Raf-Car, 24mx, Gardenbruk, Ogórkiewicz, 
DTW Trans, BaluSteel S.C., Art Steel, Laser Rogoźno.

Karolina Stefaniak 

Rywalizacja na trasie. Zdjęcie Fotografia WALERCZUK

Łatwo nie było, ale o to chodzi. Zdjęcie Fotografia WALERCZUK Jeszcze jedna runda. Zdjęcie Fotografia WALERCZUK
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Wełna Skoki ma nowy zarząd
W piątek 8 lipca odbyła się druga część Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia KS WEŁNA w Skokach, podczas 
którego wyłoniono nowy zarząd i komisję rewizyjną stowa-
rzyszenia.

Oto nowy zarząd KS Wełna Skoki. W środku Marcin Bejma. 
Fot. F. Szklennik

Pierwsza część zebrania odbyła się 1 lipca. Przyjęto wówczas 
uchwałę o zakończeniu kadencji całego zarządu, któremu prze-
wodniczył Wiesław Szczepaniak. Uchwała taka wynikała z faktu 
zakończenia kadencji władz statutowych. Podczas ubiegłotygo-
dniowego zebrania została zgłoszona kandydatura nowego pre-
zesa, ale Bartek Nowakowski nie potwierdził podczas drugiej 
części swojej gotowości do pełnienia tej funkcji.

Gościem zebrania był m.in. burmistrz Tadeusz Kłos. 
Fot. F. Szklennik

W głosowaniu jawnym funkcję prezesa powierzono większo-
ścią głosów Marcinowi Bejmie, który był jedynym kandydatem. 
Nowy zarząd pracować będzie w 5-osobowym składzie, a funkcję 
wiceprezesa powierzono Rafałowi Kędziorze.

KS Wełna Skoki jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sta-
rostwie Powiatowym w Wągrowcu.

W posiedzeniu walnego zebrania udział wzięli: Tadeusz Kłos, 
burmistrz miasta i gminy oraz Zbigniew Kujawa, przewodniczący 
rady miejskiej.

Franciszek Szklennik

Fitnessowa moc endorfin na 
„Orliku”

W piątkowe popołudnie 8 lipca na „Orliku” w Skokach wys-
tartowało Fitnessowe Powitanie Lata. Zajęcia prowadziły 
cztery znane doskonale w środowisku aktywnych pań 
instruktorki. 

Instruktorki, od lewej: Beata Druciarek, Kamilla Wojtkowiak, 
Marzena Pastor i Joanna Tomczak. Fot. K. Fredrych 

Beata Druciarek poprowadziła zajęcia zumby, Marzena Pastor 
– fitnessu z elementami cardio dance, Joanna Tomczak pokazała 
ćwiczenia dla zdrowego kręgosłupa, a Kamilla Wojtkowiak – 
jogi. Wszystkie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, dały 
wiele radości i uśmiechów uczestnikom fitnessowego marato-
nu. Każdy mógł sprawdzić się w wybranych ćwiczeniach, lub 
przetestować wszystkie formy i zdecydować, które ćwiczenia 
sprawiają mu najwięcej korzyści.  

Podczas krótkich przerw mogliśmy podziwiać nasze zdolne, 
roztańczone dzieci „Skoczki STREET BEAT” z trenerką Małgo-
rzatą Wieczorek.

Fitnessowe ćwiczenia. Fot. K. Fredrych, K. Przybysz 

Bardzo dziękujemy naszemu prowadzącemu, zawsze nieza-
wodnemu Piotrowi Wiśniewskiemu, który jak zawsze świetnie 
poprowadził imprezę i zagrzewał panie, ale i nie tylko, bo byli też 
panowie do jeszcze większego wysiłku.

Uczestnicy Fitnessowego Powitania Lata wrócili do domów 
z głową pełną endorfin oraz pamiątkową butelką/bidonem.

Wszystkim uczestnikom oraz widzom bardzo dziękujemy za 
przybycie i czynny udział. Ze swej strony obiecujemy, że jeszcze 
się spotkamy. 

Imprezę odwiedził burmistrz Tadeusz Kłos.

Katarzyna Przybysz i Kamila Fredrych

Sport i rekreacja



23

Leszek Szymański wicemistrzem powiatu 
19 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu 

odbyły się Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyska-
wicznych, z tempem gry po 3 minuty. 

W klasyfikacji seniorów wicemistrzem powiatu został 
Leszek Szymański (Skoki), 10. miejsce zajął Marcel 
Zachwyc (Sława Wlkp.), a 11. Mirosław Piechocki (Skoki). 

W klasyfikacji kobiet 3. miejsce zajęła Anastazja Balcer 
(Szczodrochowo), 4. miejsce Adela Balcer (Szczodrochowo), 
5. Katarzyna Laube (Skoki). 

W kategorii juniorów 2. miejsce zajął Klaudiusz Balcer 
(Szczodrochowo), 4. miejsce Kamil Labue (Skoki). 

Kolejne laury dla naszych reprezentantów. Fot. arch. UMiG Skoki.

Letnia Wielkopolska Spartakiada LZS 
12 czerwca w Żerkowie odbyła się spartakiada o Puchar 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
Reprezentacja Powiatu Wągrowieckiego zdobyła 8 zło-

tych, 1 srebrny i 2 brązowe medale. Gminę Skoki repre-
zentowali wychowankowie i wychowawcy Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego Antoniewo zdobywając 7 medali. 

Złote medale zdobyli: Agata Serwin (podnoszenie odwa-
żnika), Dawid Jeneralczyk (podnoszenie odważnika i rzut 
piłką lekarską), Zuzanna Szulc (strzelanie z wiatrówki), 
Karolina Orłowska (rzut piłką lekarską). 

Srebrny medal w rzucie lotką zdobył Maciej Śpiewak. 
Brązowe medale zdobyła drużyna kobiet w piłce siatkowej. 
Drużyna męska w piłce siatkowej zdobyła 4. miejsce, koszy-
karze i koszykarki wywalczyły 5. miejsce. 

Medalowa drużyna z Antoniewa. Fot. arch. MOW Antoniewo.

Ogółem powiat wągrowiecki zdobył 469 punków, zajmując w klasyfikacji powiatów 4. miejsce za Ostrzeszowem, Koninem i Ostrowem. 
Reprezentanci gminy Skoki wywalczyli 322 punkty. 

Dziękujemy wychowawcom: Agacie Serwin i Dawidowi Jeneralczykowi za przygotowanie młodzieży do zawodów. 

Rajd Pieszy „Witamy Wakacje” w Antoninie
18 czerwca odbył się rajd pieszy, w którym w klasyfikacji powiatów drużyna gminy Skoki zajęła 3. miejsce, za drużynami z powiatu 

ostrowskiego i konińskiego. 
Reprezentantami powiatu wągrowieckiego byli wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. Uczestnicy 

rajdu startowali w kategoriach: konkurs plastyczny, test krajoznawczy pod hasłem „Ochrona przyrody w Polsce”, rzut lotką, rzut podkową, 
rzut kołem do konia. 

Dziękujemy wychowawcom Grażynie Lubawej i Monice Komasińskiej za przygotowanie młodzieży do zawodów. 

Informacje przygotował Mirosław Piechocki 



W Przesiece nad potokiem
Wkrótce po odebraniu świadectw szkolnych 51 dzieci wyruszyło na wakacje w Karkonosze. 

Przez kilka dni uczestnicy w wieku 7-14 lat wędrowali, zwiedzali i wspólnie się bawili. Zdobyli Zamek Chojnik, odwiedzili Harrachov 
i tamtejszą hutę szkła, wypoczywali przy Wodospadzie Podgórnej, bawili się w Muzeum Multimedialnym w Karpaczu i edukowali baśniowo 
w Zamku Książ. Wśród celów kolonii, organizowanych przez Bibliotekę Publiczną, najważniejszymi są: dostarczanie dzieciom nowych 
wrażeń, doskonalenie umiejętności samoobsługowych, poprawienie kondycji fizycznej i integrowanie się grup rówieśniczych.
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Wspólne lata powitanie

Czas pandemii spowodował, że skoczanie stęsknili się za wspólną zaba-
wą. Taka okazja nadarzyła się 9 lipca.

Powitaliśmy lato muzycznie i skocznie. Działo się, od popołudnia 9 lipca do 
godzin porannych 10 lipca. Dla każdego coś miłego. Do wspólnego pośpie-
wania, posłuchania, a nawet do tańca. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Pięknie 
zaprezentowała się Grupa Artystyczna Skoczki. Było kolorowo, edukacyjnie 
z Towarzystwem Wspierania Rodziny i Dziecka Alia, twórczo i radośnie. 
Wystąpili znani i lubiani artyści: Krzysztof Koniarek, Grzegorz Poloczek 
i Voyager music. Granie klubowe z laserowym show i wyrzutniami ognia nie 
miało sobie równych. Konferansjerka należała do Piotra Wiśniewskiego, 
który czuł się na estradzie jak ryba w wodzie. Nad wszystkim czuwała 
i imprezę zorganizowała Wasza Biblioteka. Dziękujemy za wspólną zabawę.
(ES)

Fot. Kinga Lubawa. Galeria zdjęć na Fb Biblioteki
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Z dziećmi nie ma czasu na nudę
Po raz szesnasty Biblioteka Publiczna jest organizatorem 

letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach 
wakacji odbywają się półkolonie, kolonie i Lato w Teatrze.

Uczestnicy półkolonii rozpoczęli letnią przygodę od wypieku 
bułeczek i tworzenia ekologicznych toreb w dymaczewskiej 
ArtZagrodzie. Było także ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek. 
Poznańskie ZOO zawsze wzbudza duże zainteresowanie. Tak 
było i teraz. Kolejny dzień dzieci spędziły w Solcu Kujawskim. 
W parku odbyły wędrówkę przez erę mezozoiczną, maszerując 
ścieżką dydaktyczną z ponad setką modeli dinozaurów w skali 
1:1. Emocjonowały się w kinie 5D i podziwiały Polskę w mi-
niaturze. Pobyt w Bibliotece uatrakcyjniły warsztaty pełne cze-
koladowych doświadczeń. Niezwykle interesującym okazał 
się survival w poznańskiej Palmiarni. Była to swoista szkoła 
przetrwania w tropikalnej dżungli. Przewodnicy wcielili się 
w rolę doświadczonych eksploratorów. Wykorzystując bogatą 
ekspozycję Palmiarni, uczyli małych rozbitków, które rośliny 
pomogą im w zdobyciu wody, które dadzą pożywienie, a które 
mogą ich zabić. Taka narracja okazała się nieporównywalnie 
ciekawszą niż zwykłe oprowadzanie.
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W końcu nadszedł czas na zabawę w Geozbieraczy na Cytadeli. Na czym polegała? Geocaching to znana na całym świecie gra terenowa  
w odnajdywanie skrytek za pomocą GPS. Organizatorzy przerobili ją na drużynową grę integracyjną Geozbieracze.

Przed nami kolejne wakacyjne przygody. 
Elżbieta Skrzypczak

Galerię zdjęć można obejrzeć na Fb Biblioteki 
lub na: https://drive.google.com/drive/folders/18niyeL6lbysVgA4EffyMtnQgh4i6s-YI?usp=sharing
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Poważne zdarzenia i ćwiczenia
W czerwcu strażacy ze skockiej Jednostki wyjeżdżali do zdarzeń 

dziewięciokrotnie. Kilka z nich było zdarzeniami mającymi poważne 
skutki.

Do jednego z takich zdarzeń doszło na początku miesiąca, gdzie 
w wypadku samochodu osobowego udział brały cztery osoby, w tym 
dwoje dzieci. Konieczne było udzielenie pomocy medycznej. Najbardziej 
poszkodowany był kierujący pojazdem oraz jedno z dzieci. Kierujący 
po przyjeździe zastępów straży pozostawał w pojeździe, pozostała 
trójka w pojeździe osoby postronnej. Działania strażaków polegały 
m.in. na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy osobom 
poszkodowanym oraz zabezpieczeniu lądowania śmigłowca LPR. Osoby 
biorące udział w wypadku zostały przetransportowane do szpitali.

Zdarzenie, które miało miejsce niecałe dwa tygodnie później było dużo 
bardziej tragiczne. Po otrzymaniu informacji ze Stanowiska Kierowania 
w PSP w Wągrowcu o osobie znajdującej się w Jeziorze Karolewskim 
dwa zastępy z OSP niezwłocznie udały się na miejsce. Po podjęciu osoby 
z wody okazało się, że na pomoc jest już za późno. Odstąpiono od czynności 
reanimacyjnych z uwagi na stężenie pośmiertne osoby poszkodowanej.

W czerwcu doszło także do pożaru samochodu osobowego w Szczodro-
chowie. Podczas zdarzenia nikt na szczęście nie ucierpiał. Jedyne straty 
odnoszą się do kwestii materialnych.

Z uwagi na rozpoczynające się wakacje, które sprzyjają spędzaniu 
wolnego czasu nad wodą, strażacy z OSP Skoki wraz z kolegami z JRG 
Wągrowiec przeprowadzili wspólne ćwiczenia z zakresu ratownictwa 
wodnego nad jeziorem Budziszewskim. Zostały one podzielone na dwie 
części: teoretyczną w remizie OSP oraz praktyczną przy brzegu i w wo-
dach Jeziora Budziszewskiego. Przećwiczono podejmowanie osób z wo-
dy w różnych wariantach, wymieniano się doświadczeniami, udzielano 
wzajemnie wskazówek. Doskonalenie się w tym zakresie prowadzi 
do skutecznych działań na wodzie podczas rzeczywistych zdarzeń. 
Podsumowanie ćwiczeń oraz wnioski z nich płynące zostały wyciągnięte 
podczas wspólnego ogniska.

Dh Dariusz Jahnz
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Wśród strażaków

W wypadku ucierpiały cztery osoby. Fot. OSP Skoki

Wspólne ćwiczenia na J. Budziszewskim. 
Fot. OSP Skoki

Koło ratunkowe prawidłowo podane. 
Fot. OSP Skoki



Seniorzy podróżują
To już siódmy pobyt emeryckiej braci w Łazach, nadmorskiej 

miejscowości, która cieszy się dużą popularnością.
Jak zwykle w Łazach pogoda dopisała. Emeryci urządzili sobie 

Noc Kupały z wiankami i skakaniem przez ognisko. Tradycyjnie 
dokonano wyboru Królowej i Króla turnusu. O tytuł królewski 
musiało walczyć dwóch szwagrów, gdyż mieli równą ilość 
punktów. Kto został królem i królową widać na zdjęciu. 

Noc Kupały w Łazach. Fot. M. Florysiak

Podczas porannych spacerów z kijami była okazja zobaczyć 
niezwykłe w naszej szerokości geograficznej zwierzę - morsa, 
który po dwudniowym odpoczynku spokojnie sobie odpłynął. 
Kąpiele w morzu, opalanie, spacery i pyszna rybka, a wieczorem 
śpiewy i zabawa, to dzień powszedni w Łazach, ale każdy inny.

Nadmorska wyprawa była jedną z trzech zorganizowanych 
w ostatnim czasie. Kolejna grupa emerytów przebywała 8 dni na 
Mazurach w Wilkasach, jeszcze inna w Zakopanem. Na Mazurach 
uczestnicy zwiedzili w Giżycku Twierdzę Boyen, kwaterę Hitlera 
w Kętrzynie, wzięli udział w spływie rzeką Krutynią i odbyli trzy-
godzinny rejs na największym w Europie śródlądowym żaglowcu 
„Chopin”. Śpiewała dla nas Kasia Sobczyk (zbieżność nazwisk). 
Były wspólne śpiewy i tańce na pokładzie, a w eleganckim barze 
poczęstunek rybny i pyszne napoje, których przepisy są tajemnicą 
przywiezioną z całego świata. Ciekawostką jest to, że w 25 
czerwca na tym żaglowcu brała ślub córka Magdy Gessler.

Wieczorami uczestnicy przy muzyce i tańcach wspominali prze-
żyte przygody w ciągu dnia.

Małgorzata Florysiak

Seniorzy, zdrowie
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Niecodzienny gość na plaży. Fot. M. Florysiak

Królowa i Król turnusu. Fot. M. Florysiak

Na pokładzie „Chopina”. Fot. M. Florysiak



Zakopane, Zakopane
Od 6 do 12 czerwca grupa członków Oddziału Rejonowego 

Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sko-
kach przebywała w Zakopanem.

Grupa w wyśmienitych humorach. Fot. B. Rochowiak

Program pobytu obfitował w udane wycieczki i zwiedzanie 
ciekawych miejsc, co zgodnie podkreślali uczestnicy. Dopisała 
pogoda i wyśmienite humory. PZERiI otrzymał dofinansowanie 
w wysokości 5 tys. złotych ze środków Gminy Skoki w ramach 
otwartego konkursu ofert.

Barbara Rochowiak
Organizatorka wyjazdu

Pracowity czas dla chóru
Chór „Harfa” zaprezentował swoje umiejętności w kilku miejscach na terenie Wielkopolski, a także w stolicy regionu.

Pamiątkowe zdjęcie z pensjonariuszami i pracownikami DPS-u w Jabłkowie. Fot. S. Grzegorzewski 

Podczas kilku ostatnich występów członkowie zespołu zarówno pozytywną energią, jak i śpiewem 
uprzyjemnili czas słuchaczom w Poznańskim Centrum Kultury Zamek, w Domu Kultury w Mieścisku 
oraz w Gostyniu. 4 lipca na zaproszenie państwa Kozłowskich chór, wraz wraz z akompaniującym na 
akordeonie Mateuszem Dońcem, wystąpił w Domu Pomocy Społecznej w Jabłkowie. Wykonał tam 10 
utworów przeplatanych wspólnym biesiadowaniem z podopiecznymi. Słoneczna pogoda, poczęstunek 
na świeżym powietrzu, wszechobecna muzyka pozwoliła na wspólne świętowanie, ponieważ tego dnia 
pensjonariuszka Elżbieta Nowak obchodziła imieniny. Niewątpliwie i tym razem muzyka wyzwoliła 
pozytywne emocje i radość wśród słuchaczy. Wierzymy w to, że takich spotkań będzie jeszcze wiele.

Stanisław Grzegorzewski

Seniorzy, zdrowie
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 Złotej parze „Sto lat”!

5 lipca odbyło się zebranie Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów, podczas którego zostały przekazane najserdeczniejsze 
życzenia Państwu Leonii i Mieczysławowi Wełnicom z okazji 
50. rocznicy ślubu. Jubilaci wysłuchawszy tradycyjnego ,,Sto lat” 
zostali obdarowani drobnym upominkiem.

Stanisław Grzegorzewski



Przyroda

Kajakiem po potrzanowskich 
jeziorach

Sympatycy kajaków z reguły wolą pływać rzekami, gdyż naj-
zwyczajniej w świecie wiele się tam dzieje, jeziora uważane są 
za nudne. Ale nie zawsze tak musi być. 

Dobrym przykładem tego są potrzanowskie jeziorka, jak koraliki 
naciągnięte na sznurek. W upalne dni polecamy zacząć kajakową 
przygodę od godziny 16-17, ale tu dowolność całkowita, kiedy Ci 
pasuje. 

Wystartować można z plaży Jeziora Włókna. Wypożyczamy 
kajak na miejscu, lub przywozimy swój, jest możliwość podwie-
zienia kajaka samochodem na plażę. Zostawiamy kajaki i odsta-
wiamy samochód na parking.

Do opłynięcia mamy 6 jezior, połączonych wąskimi przesmykami 
Kanału Dzwonowskiego, lub jak kto woli - Dzwonówki. Z plaży na 
Włóknach płyniemy w lewo i wpływamy w najdłuższy przesmyk, 
jaki mamy do pokonania na tej trasie i przedostajemy się do Jeziora 
Liskówka. Kierujemy się w lewo i obniżenie pomiędzy drzewami 
odsłania nam przepływ do Jeziora Lipka. Proponujemy opłynąć 
jeziorko wokół, bacznie zwracamy jednak uwagę na wędkarskie 
spławiki, których zresztą nie brakuje na wszystkich tych wodach.

Tą samą wodną drogą, którą tu wpłynęliśmy cofamy się do Jezio-
ra Liskówka i po lewej stronie szukamy przesmyku do Jeziora 
Jeziorko przez tutejszych wędkarzy zwanego Zaroślakiem, albo 
Zarośniętym. Te zwyczajowe nazwy nie są przypadkowe, wody 
tego najmniejszego tu akwenu są najbardziej zarośnięte hydro-
fitami ze wszystkich.

Dalej kierujemy się w lewo i wpływamy kanałem do Jeziora 
Maciejak, wśród skokczan zwanego Poznańskim. Czy wpłynąć 
na jego wody? To już od Ciebie zależy. Teraz nie jest źle i dość 
przyjemnie, ale latem nie da się ukryć, że stan czystości wody 
pozostawia wiele do życzenia i bywa, że woda najzwyczajniej 
śmierdzi.

Droga powrotna to ponownie po kolei jeziora: Jeziorko, Li-
skówka i Włókna. Ale to nie koniec - po wpłynięciu na Jezioro 
Włókna proponujemy odbić w lewo i poszukać przesmyku do 
Jeziora Brzeźno. Naprawdę warto; wydaje się, że jest ona naj-
ładniejsze. Kończymy wpływając trzeci raz na Jezioro Włókna.

Propozycja tego spływu jest dla każdego, nie ma tu żadnych 
utrudnień. Jeśli skorzystasz z naszej podpowiedzi to pokonasz 
dystans ok. 12 km i spokojnym tempem, kontemplując przyrodę 
zajmie to ok. 3-4 godzin.

Ślad przepłyniętej, proponowanej trasy. K. Stefaniak 
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Jedynym mankamentem tej trasy jest brak oznaczeń przesmy-
ków pomiędzy jeziorami. Polecamy tu użycie zwykłej nawigacji 
w telefonie, która pokaże Ci gdzie jesteś i gdzie należy skręcić 
i wpłynąć, aby nie zgubić żadnego z jezior.

Łańcuszek potrzanowskich sześciu jezior połączony jest cie-
kami wodnymi, co sprawia, że wyprawa po tym akwenie jest 
ciekawa, krajobraz zmienny, jeziora otoczone lasami obfitują 
w przepiękną wodną roślinność, kwitnące m.in.: grążele żółte 
i grzybienie białe cieszą oko. Na potrzanowskich jeziorkach 
niczym koralikach nawleczonych na nitkę Dzwonówki nudy nie 
ma, tak jak to bywa na długich rynnowych jeziorach np. Jeziora 
Budziszewskiego.

Polecamy serdecznie tę formę aktywności, zwłaszcza, że jest 
coraz miej wody w rzekach. Małą Wełną już momentami nie da się 
płynąć, a będzie jeszcze gorzej. Po sąsiedzku zostaje nam rzeka 
Wełna, gdzie woda w ostatnich latach pomimo suszy zawsze była, 
co nie znaczy, że mielizny się nie zdarzały.

Pozdrawiamy i zapraszamy nad wodę.  

Spływ zaczynamy i kończymy na plaży Jeziora Włókna. 
Fot. K. Stefaniak 

Roślinności wodnej na jeziorach nie brakuje. Fot. K. Stefaniak 

Piękny zachód słońca nad koniec spływu. Fot. K. Stefaniak

Karolina Stefaniak 
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UWAGA! PLEBISCYT!
Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej 

ogłasza plebiscyt na nazwę niezwykle oryginalnej sosny, 
rosnącej na terenie naszej gminy - w Karolewie.

Odkryła i sfotografowała ją Pani Zuzanna Romanowska, 
która zwróciła się do naszego Towarzystwa z następującą 
prośbą: (…) Ostatnio rzuciło mi się w oczy niesamowite drzewo, 
które ma pnie niczym macki ośmiornicy i wygląda naprawdę 
oryginalnie. Pomyślałam, że jest na tyle unikatowe, że warto 
byłoby je objąć ochroną. W związku z tym chciałabym zapropono-
wać ustanowienie go pomnikiem przyrody. Zamierzam złożyć 
odpowiedni wniosek do Rady Gminy, tylko we wniosku muszę 
zaproponować „imię” dla przyszłego pomnika. Nie znam niestety 
zbyt dokładnie historii Ziemi Skockiej, a myślę że dobrze by 
było, gdyby jego imię w jakiś sposób było powiązane z miejscem, 
w którym rośnie. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą 
o pomoc - czy mogliby Państwo podać imiona postaci, które 
w szczególny sposób wpłynęły na historię Skoków? Albo czy 
mogliby Państwo dopasować imię historycznej postaci do tego 
drzewa? (…) Według moich pomiarów wszystkie pnie tej sosny na 
wysokości 130 cm (na niej powinno się mierzyć wymiary drzew 
pomnikowych) mają łącznie 640 cm obwodu. Najgrubsza sosna 
w Polsce, sosna Rzepicha, ma w obwodzie 568 cm. Oznacza to, 
że jest możliwe, że sosna w Skokach jest od niej grubsza, ale tutaj 
na pewno byłoby konieczne wykonanie pomiarów przez biegłego 
dendrologa.

Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej 
zaprasza serdecznie do udziału w plebiscycie na imię dla 
naszej osobliwej sosny. Mile widziane nazwy związane z miej-
scem, historią naszego miasta i gminy lub skojarzeniami, które 
to drzewo wywołuje. Zgłoszenia do 30 lipca br. na Facebooku 
lub pod adresem towarzystwo-skoki@wp.pl  

Zwycięzcę uhonorujemy okolicznościową pamiątką. 

Zielony Topielec
Leżę w oceanie wysokich traw i polnych kwiatów. Zatapiam się coraz głębiej w szumie drzew, które poruszone lekkim podmuchem 

wiatru, tańczą tuż nad moją głową. Wpatruję się w nie z zachwytem, obserwując, jak promienie słońca przeciekają przez szeleszczącą 
taflę liści. Migoczą między nimi, tworząc ruchliwe ławice świateł i kształtów. Niepowtarzalny teatr drzew pochłania mnie całkowicie 
swym pięknem.

Jeden z liści odłącza się od reszty i powoli opada mi na dłoń. Niewielki i chłodny, uchronił się przed gorącem w głębinach drzew. Obserwuję 
go z uwagą pod światło, tak, aby delikatna sieć żyłek była dobrze widoczna. Labirynt cienkich linii wypływających spod gładkiej powierzchni 
zieleni przywodzi na myśl rzeki, które odłączają i przybliżają się od siebie, by utworzyć niepowtarzalny obraz.

Dmucham, a liść niby niewielki żagiel, trzepocze i puszczony wolno, niczym statek wypływający z portu, oddala się ku nieznanym lądom. 
Może odkryje podczas swej podróży nowe drzewa oraz nieznane nikomu wcześniej zakamarki łąki? A może popłynie dalej i niesiony przez 
wiatr zwiedzi nowe kontynenty roślin? Czy powróci kiedyś do swojego domu? Czy jednak postanowi zamieszkać w jednej z odległych krain? 
Zamykam oczy, wyobrażając sobie jego przygody.

Moje ciało się rozluźnia. Pojawia się uczucie tonięcia w bezkresie traw oraz towarzyszące mu delikatne kroki mrówek na moim ciele. Nie 
mam ochoty wstawać. Jestem na to zbyt zmęczona. Czuję się dobrze, dryfując w promieniach słońca, które otulają mnie swym ciepłem. Gdzieś 
z boku słychać ciche granie skrzypiec koników polnych. Orkiestra grająca do końca, nawet gdy słońce zniknie za horyzontem. Niepewnie 
rozbrzmiewają roztańczone komary, śpiewające melodyjnie żaby i pełne gracji pszczoły w pasiastych kreacjach. Wszyscy kierują się na 
festiwal świateł. Jak co noc, ktoś rozsypie na niebie worek niewielkich promyków słońca. Ułoży je w tajemnicze znaki na niebie.

Bal dopiero się rozpoczyna, jednak ja już odpływam. Słyszę coraz mniej. Muzyka w moich uszach powoli cichnie, podczas gdy mrówki 
ogarniają całe moje ciało. Powoli, kawałek po kawałeczku czuję, że znikam. Zostawiam tę bajkę wysoko na powierzchni łąki. Gdzieś tam, gdzie 
nie mam dostępu, zatopiona we własnym świecie marzeń.  Ostatni oddech wydobywa się z mych piersi, a świat powoli rozmywa się. Tonę 
w oceanie zieleni.

Karolina Laube
Skoki, 2022
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Nietypowa sosna czeka na nazwę. Fot. Z. Romanowska


