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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
składamy Państwu życzenia zdrowia, radości i spokoju.
Niech ten świąteczny czas będzie dla Nas wszystkich 

chwilą wytchnienia od codzienności mijającego, 
wyjątkowo trudnego roku.

 Życzymy Państwu, aby nadchodzący Nowy Rok napawał optymizmem 
i sprzyjał realizacji wszelkich zamierzeń.  

 Skoki, Boże Narodzenie 2020

Przewodniczący Rady Miejskiej
Gminy Skoki

/-/ Zbigniew Kujawa

Burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki

/-/ Tadeusz Kłos



#segregujemy
SZKŁOPAPIER

WRZUCAMY:
•    butelki i słoiki po napojach i żywności 
•    szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:
• ceramiki, doniczek, porcelany
• szkła okularowego, żaroodpornego  

i hartowanego
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek, świetlówek i reflektorów 

szklanych opakowań po lekach,  
rozpuszczalnikach i olejach

• luster i szyb okiennych

WRZUCAMY:
•    opakowania z papieru i tektury 
•    gazety, czasopisma i ulotki 
•    zeszyty, kartony
•    papier biurowy

NIE WRZUCAMY:
• odpadów higienicznych
• kartonów po mleku i napojach
• papieru lakierowanego i powlekanego folią 
• papierowych worków po nawozach  

i materiałach budowlanych

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

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

NIE WRZUCAMY:
• opakowań po lekach
• zużytych baterii i akumulatorów
• opakowań po farbach, lakierach i olejach
• plastikowych zabawek
• zużytego sprzetu elektronicznego i AGD

ODPADY ZMIESZANE
WRZUCAMY:

• to, czego nie można wrzucić do pozostałych  
pojemników i co nie jest odpadem 
 niebezpiecznym

NIE WRZUCAMY:
• przeterminowanych leków i chemikaliów
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
• zużytych baterii i akumulatorów
• mebli i innych odpadów wielkogabarytowych
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych
• zużytych opon

WRZUCAMY:
•    odpady warzywne i owocowe
•    gałęzie, trawę, liście i kwiaty
•    resztki jedzenia (bez mięsa)
•    trociny i korę drzew

NIE WRZUCAMY:
• ziemi i kamieni
• popiołu z węgla kamiennego
• impregnowanego drewna
• kości i odchodów zwierząt
• oleju jadalnego
• płyt wiórowych i pilśniowych

BIO
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XXII sesja Rady Miejskiej
Podczas sesji 29 października Radni podjęli dziewięć uchwał, a czte-

ry odrzucili. Na XXII sesji wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej 

na rok 2020 r. zmniejszając wydatki budżetu Gminy o kwotę 250 227,00 zł.  

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynoszą  

60 260 580,60 zł. Z uwagi na powstałe oszczędności po przeprowadzo-

nych postępowaniach przetargowych zmniejszono środki zaplanowane na 

realizację zadań inwestycyjnych pn.:

– „Modernizacja budynku byłego dworca w Skokach” o kwotę 110 

000,00 zł, 

– „Przebudowa drogi gminnej w Łosińcu” o kwotę 70 000,00 zł,

– „Przebudowa drogi gminnej w Rościnnie” o kwotę 35 000,00 zł,

– „Przebudowa drogi gminnej w Grzybowie” o kwotę 35 000,00 zł.

W związku z rezygnacją z budowy chodnika w Rościnnie w bieżącym 

roku /z uwagi na brak zgody na wycinkę drzew rosnących przy drodze 

a kolidujących z budową chodnika/ zmieniono nazwę zadania inwestycyj-

nego z: „Budowa chodnika i oświetlenia drogowego w Rościnnie” na „Budo-

wa oświetlenia drogowego w Rościnnie”. Środki dotychczas zabezpieczone 

w budżecie na to zadanie w kwocie 60 000,00 zł przeniesiono na oświe-

tlenie ulic, placów i dróg oraz zwiększono wydatki na realizację zadania 

o kwotę 36 000,00 zł, gdyż po przeprowadzonym postępowaniu przetar-

gowym okazało się, że najtańsza oferta przewyższa środki zabezpieczone 

w budżecie na to zadanie.

Radni zmienili również uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Skoki na lata 2020-2036 dostosowując jej treść 

do wprowadzonych zmian w budżecie.

Podczas sesji wyrażono zgodę na pomocy finansową Powiatowi Wągro-

wieckiemu na zadanie p.n. „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach 

(droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na 

rzece Mała Wełna”. Gmina Skoki udzieli Powiatowi Wągrowieckiemu, w la-

tach 2021 i 2022, pomocy finansowej w kwocie do 1 796 945,84 zł. Powiat 

Wągrowiecki otrzymał informację od Wojewody Wielkopolskiego o uję-

ciu zadania na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania wynosi 8 147 

725,68 zł, z czego deklarowany udział środków własnych Powiatu Wągro-

wieckiego i Gminy Skoki zgodnie z wnioskiem wynosi 3 593 891,59 zł. Wo-

bec powyższego Powiat Wągrowiecki i Gmina Skoki muszą zabezpieczyć 

w swoich budżetach odpowiednio kwoty 1 796 945,85 zł i 1 796 945,84 

zł (po 22,315% wartości całego zadania). Jeżeli w wyniku postępowania 

przetargowego w/w wartość zadania ulegnie zmniejszeniu, proporcjonal-

nie zostanie umniejszony udział Powiatu i Gminy. Dodatkowo Powiat Wą-

growiecki poniesie koszty związane z nadzorem inwestorskim w wysoko-

ści 100 tys. zł.

Podjęto także uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego obejmującego część miejscowości Sława Wielkopol-

ska.

Radni wyrazili zgodę na zbycie nieruchomości położonych w Potrzano-

wie w rejonie ulicy Skockiej i Rumiankowej oraz w Łosińcu.

Udzielono Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej na re-

alizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów 

pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez 

zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej 

Kolei Metropolitarnej (PKM). Pomoc finansowa, o której mowa, zosta-

nie udzielona w łącznej kwocie: 777 094,27 zł w tym: w 2021 roku – 254 

668,22 zł, w 2022 roku – 258 488,24 zł, w 2023 roku – 263 937,81 zł. Gmi-

na pomocy finansowej w tym zakresie udziela od roku 2018.

Przyjęto Program współpracy Miasta i Gminy Skoki z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie na rok 2021. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie 

partnerstwa pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi oraz 

zwiększenie dostępności świadczenia usług społecznych dla mieszkańców 

Gminy Skoki. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym progra-

mem planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości 380 000,00 zł. 

Jednak ostateczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na re-

alizację zadań określi uchwała budżetowa na rok 2021. W 2020 r. w ra-

mach tego programu realizowano m.in. działania w zakresie: sportu w tym 

zajęcia dla dzieci i młodzieży realizowane przez KS Wełna, aktywizacji 

seniorów realizowane przez Stowarzyszenie Tęcza. W ramach programu 

udzielono również dotacji Orkiestrze Dętej OSP w Skokach oraz Stowa-

rzyszeniu im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa prowadzącemu Hospicjum.

Podczas ostatniej sesji podjęto również uchwałę w sprawie ustanowie-

nia pomnika przyrody Gruszy pospolitej o nazwie „Niezwyciężona”. Drze-

wo o obwodzie 379 cm i wysokości 19 m, usytuowane na działce o nume-

rze ewidencyjnym 9028/5 – obręb geodezyjny Potrzanowo (52.641709, 

17.132230) Leśnictwo Brzeźno. Wymienione w uchwale drzewo stanowi 

twór o szczególnej wartości przyrodniczej. Odznacza się okazałym roz-

miarem stanowiąc jednocześnie najokazalszą Gruszę pospolitą rosnąca na 

terenie Lasów Państwowych. Jej wymiar znacznie przekracza orientacyj-

ny wymiar progowy, proponowany jako kryterium kwalifikacji na pomnik 

przyrody. Objęcie drzewa ochroną oraz jego oznakowanie uświadomi spo-

łeczeństwu dużą wartość przyrodniczą i krajobrazową chronionego obiektu.

Radni nie podjęli 4 uchwał w sprawie:

– określenia stawek i zwolnień podatku od nieruchomości,

– obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021,

– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu,

– zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta i gminy Skoki.

Projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości przewidywał 

wzrost podatku, na który nie zgodzili się radni. W związku z decyzją ra-

dy stawki podatku od nieruchomości pozostają na poziomie roku 2020 r. 

Projekt uchwały wynikał z potrzeb finansowych samorządu. Zmniejsze-

nie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyżka 

wynagrodzeń w oświacie, podniesienie płacy minimalnej, wreszcie ciągłe 

niedofinansowanie zadań zleconych oraz podwyżki cen energii skutku-

jące wzrostem kosztów usług, powodują niebezpiecznie dużą rozpiętość 

między dochodami a wydatkami gminy. Proponowany wzrost podatku 

przyniósłby do kasy gminy kwotę 414 004,00 zł. W obecnej sytuacji kwo-

ta ta nie zasili budżetu gminy na rok 2021 r., co wiąże się z koniecznością 

zmniejszenia wydatków w budżecie Urzędu Miasta i Gminy Skoki jaki i jed-

nostkach organizacyjnych.

Szczegółowe zestawienie stawek podatkowych obowiązujących 

w 2021 w tabeli pod artykułem.

Niepodjęcie przez radnych również projektu uchwały w sprawie obni-

żenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021 z kwoty 

58,55 zł za 1 dt do kwoty 56,00 zł za 1 dt, skutkuje tym, że obowiązy-

wać będą ustawowe stawki podatku rolnego, maksymalne. Stawka podat-

ku rolnego w roku 2021 za 1 ha przeliczeniowy w gospodarstwie rolnym 

wyniesie 146,375 zł, a dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw 

rolnych 292,75 zł za 1 ha fizyczny. Skutki finansowe dla gminy to wzrost 

dochodów o kwotę 30 023,00 zł.

Radni nie wyrazili również zgody na udzielenie Powiatowi Wągrowiec-
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Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka

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

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

0,90 zł

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,80 zł

3. zabudowane zajęte pod budynki rekreacji indywidualnej (letniskowe) i niezabudowane przeznaczone pod zabudowę letniskową 0,50 zł

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

blicznego
0,31 zł

II. BUDYNKI lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

1. mieszkalne 0,69 zł

2.a)
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej z wyłączeniem pomieszczeń zajętych na cele socjalne dla pracowników, magazynowe i garaże
18,00 zł

2.b) wyłączone w pkt. 2.a) - zajęte na cele socjalne dla pracowników, magazynowe i garaże 17,00 zł

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,18 zł

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

lające tych świadczeń
4,80 zł

5. pozostałe, w tym:

a)
rekreacji indywidualnej, letniskowe, garaże i budynki gospodarcze usytuowane na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych (z wy-

łączeniem zamieszkałych na stałe)
8,05 zł

b) rekreacji indywidualnej, letniskowe wykorzystywane dla zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych na pobyt stały 0,69 zł

c) altany i inne obiekty budowlane położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych 8,05 zł

d) garaże pozostałe, gospodarcze i inwentarskie 5,16 zł

e) inne, nie wymienione powyżej 8,05 zł

III.
BUDOWLE – wartość w zł 

(związane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

2 %  

ich wartości

kiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 4 500,00 zł, 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Analiza możliwości 

wdrożenia systemu Publicznego Transportu Autobusowego w Powiecie 

Wągrowieckim”. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania do 

przewozów pasażerskich Powiat Wągrowiecki rozważa możliwość uru-

chomienia systemu Publicznego Transportu Zbiorowego obejmującego 

swym zasięgiem teren wszystkich gmin powiatu wągrowieckiego. Realiza-

cja zadania wymaga przeprowadzenia szczegółowiej analizy założeń orga-

nizacyjnych i finansowych przedsięwzięcia. Analiza taka zostanie zlecona 

firmie specjalizującej się w dziedzinie organizacji zbiorowego transportu 

publicznego. W kosztach opracowania przewidziano udział poszczegól-

nych gmin, który ustalono na podstawie wielkości gmin i liczby mieszkań-

ców.

Nie podjęto również uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skoki. Pro-

cedowana zmiana studium dotyczyła działki nr 8 w Rejowcu. Zmiany do-

tyczyć miały wskazania udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego 

– piasków skaleniowo-kwarcowych, a także wyznaczenia nowego obszaru 

eksploatacji kruszywa naturalnego wraz z kierunkiem jego rekultywacji. 

Treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sko-

ki, nagranie sesji oraz wyniki głosowania na stronie internetowej Miasta 

i Gminy Skoki.

Katarzyna Przybysz 

UJĘCIE TABELARYCZNE

STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK 2021

(tabelę opracowała Krystyna Torzewska)
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Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki
25 listopada odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek Burmistrza Miasta 

i Gminy Skoki, w związku z koniecznością przekazania do Naczelnego Sądu Administracyjnego odpowiedzi na skargę kasacyjną wniesioną na wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2020 roku, oddalający skargę na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 

14 listopada 2019 roku, Nr XII/91/2019 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Wągrowieckiej w Skokach oraz 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 r. Zgodnie z prawem o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Rada Miejska Gminy 

Skoki mogła wnieść odpowiedź na skargę kasacyjną w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej skargi kasacyjnej i z tego prawa skorzystała podejmując 

na sesji uchwałę w tej sprawie. 

Rada przyjęła również zmiany w uchwale budżetowej na rok 2020 r. Zmniejszono dochody jak i wydatki o kwotę 26 545,00 zł. 

Zmiany w budżecie dotyczą:

- zmniejszenia planowanego dochodu z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 117 165,00 zł, 

- w związku z planowanym otrzymaniem grantu na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne 

systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-

racyjnego na lata 2014-2020, wprowadzono środki zarówno po stronie wydatków jak i dochodów. W ramach realizacji projektu zakupione zostają m. in. 

środki ochrony osobistej dla pracowników OPS, ozonator powietrza, termometry, bezdotykowe dozowniki do środka dezynfekującego, testy na obecność 

COVID-19 oraz wypłacony zostanie dodatek do wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z klientami OPS. Finansowa-

nie projektu:

- 83 980,00 zł - środki unijne,

- 4 940,00 zł - dofinansowanie z budżetu państwa,

- 9 880,00 zł - wkład własny Gminy Skoki. 

- zmniejszenia o 10 000,00 zł środków zabezpieczonych w budżecie jako wkład własny w realizację wyżej wymienionego projektu.

- na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Wielkopolskim wprowadzenia środków w wysokości 1 700,00 zł przyznane Gminie ze środków Funduszu 

Pracy na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach.

- zwiększenia o 12 500,00 zł wydatków na refundację kosztów ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina na dzieci z Gminy Skoki uczęszczające do 

przedszkola na terenie gminy,

- zmniejszenia o 129 545,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” na dzieci uczęszczające do Przedszkola.

Planowane przychody i rozchody nie uległy zmianie. Deficyt budżetu po wprowadzonych zmianach nie zmienił się i wynosi 3 411 904,90 zł.

Katarzyna Przybysz 

Urząd

Urząd w Twoim smartfonie/komputerze
 

Szanowni Państwo, już od kilku lat umożliwiliśmy  

naszym klientom łatwy i szybki sposób załatwiania spraw 

w naszym Urzędzie poprzez Platformę Komunikacyjną 

Urzędu Miasta i Gminy Skoki. 

Narzędzie to, szczególnie w obecnej rzeczywistości,  

w której musimy funkcjonować, nabiera szczególnej wartości. 

Poprzez Platformę można m.in:

• złożyć wniosek lub podanie do Urzędu,

• wypełnić deklarację podatkową,

• sprawdzić wysokość oraz termin płatności  

    podatków i opłat,

• zapłacić podatek,

• wypełnić e-PIT,

• złożyć wniosek w Programie Rodzina 500+,

• zalogować się do CEiDG.

Zachęcamy Państwa do korzystania z Platformy:  

eurzad.gmina-skoki.pl

      

Blanka Gaździak 



Używacie, szanujecie,dziękujemy 
Różnie w życiu bywa i raz przychodzi nam piętnować np. zaśmiecanie jezior czy lasów, lub przykłady bezmyślnego wandalizmu, innym razem jednak 

przytaczamy pozytywne przykłady dbałości o najbliższe otoczenie - tak było niedawno w artykule o czystych i zadbanych placach zabaw. 

Tym razem chcemy wyrazić swoje zadowolenie z tego jak Państwo się obchodzicie z dwoma Samoobsługowymi Stacjami Naprawy Rowerów. Pierwszą 

ustawiliśmy w 2017 na Rynku, druga pojawiła się w tym roku na targowisku w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

Są to urządzenia, dzięki którym można napompować rower i dokonać drobnych jego napraw. Wiemy, bo widzimy często, że korzystacie z tej możliwości. 

Stacje są regularnie przeglądane, minimum raz w tygodniu i poza usterkami związanymi z typową eksploatacją nigdy nie stwierdziliśmy żadnego śladu znisz-

czeń i wandalizmu. Stacje zostały zdemontowane, będą zimować w suchym, z dala od soli z akcji zimowej, po to aby służyć nam ponownie od wiosny.

Karolina Stefaniak
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Weryfikacja deklaracji za odpady komunalne
Na podstawie danych pochodzących ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - według stanu na 

9 listopada br. liczba mieszkańców wynosi 8 200 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy Skoki zameldowanych jest 9 641 osób.

W związku z powyższym przystępujemy do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

w zakresie liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Skoki.

Weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeprowadzona będzie w oparciu o dane zgromadzo-

ne w Ewidencji Ludności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym 

zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywi-

stością.

Apelujemy do mieszkańców gminy aby sami zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych zmiany liczby osób zamieszkujących lokale powinni zgłaszać do swoich zarządców. Deklaracje można złożyć w Urzę-

dzie, wysłać pocztą lub za pomocą Platformy Komunikacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach https://eurzad.gmina-skoki.pl/.  

W przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych mająca wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (tj. nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów itp.), należy pamiętać, aby 

złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Niewypełnienie tego obowiązku będzie pro-

wadziło do wszczęcia postępowania i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Agata Ruta 
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Dostawki przy koszach ulicznych!
Przypominamy, iż kosz uliczny służy do pozostawienia od-

padów, które powstają w trakcie przemieszczania się ludzi 

w przestrzeni publicznej. 

W ostatnich dniach pracownicy urzędu zanotowali kolej-

ny przypadek dostawionych odpadów (worek z odzieżą) przy 

koszu ulicznym, tym razem przy ul. Polnej. Przypominamy, że 

kosz uliczny został zamontowany na życzenie mieszkańców. 

Ciekawostka - kilka miesięcy po jego zamontowaniu kosz został 

skradziony, pomimo tego zakupiono nowy. Teraz z kolei boryka-

my się z dostawkami w postaci porzuconych worków z odzieżą, 

którą można nieodpłatnie oddać do PSZOKu.

Dostawki powodują wydłużenie czasu pracy firmy opróżnia-

jącej kosze co może w przyszłości skutkować wzrostem kosz-

tów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Informujemy, iż kosze przy których notorycznie pozosta-

wione są dodatkowe odpady będziemy demontować.

Joanna Osiecka

Porzucone odpady na 
przystanku autobusowym

Szanowni Państwo, chcemy się podzielić z Państwem naszymi no-

wymi „zdobyczami” porzuconych odpadów na przystanku autobu-

sowym, zlokalizowanym przy drodze wojewódzkiej nr 196: kieru-

nek Skoki-Poznań.

Ilość porzuconych odpadów zrobiła na nas ogromne wrażenie, oczy-

wiście negatywne. Jako samorząd nie możemy być obojętni wobec te-

go typu zachowań. W miejscach porzucanych odpadów zostały zamon-

towane fotopułapki!

Osoby, które porzucają odpady muszą się za każdym razem obawiać, 

bo nie wiadomo, kiedy zostaną złapane. Zebrany materiał dowodowy 

zostanie przekazany policji w celu nałożenia kary grzywny. 

Proceder poza generowaniem dodatkowych obciążeń dla budżetu 

także szpeci krajobraz gminy.

Jeśli sam zobaczysz, że ktoś zostawia odpady tam, gdzie nie powi-

nien to dzwoń na 112!

Aleksandra Osiecka 

Urząd



ECOHARMONOGRAM przypomni o wywozie odpadów
 

Nie pamiętasz, kiedy z Twojej posesji są odbierane odpady? Zastanawiasz się,  

do którego pojemnika wyrzucić konkretny odpad? Chcesz być informowany o wyda-

rzeniach lokalnych? Interesuje Cię jakość powietrza w gminie? To właśnie ta aplikacja 

jest dla Ciebie.

EcoHarmonogram to nowa, darmowa aplikacja dla mieszkańców gminy Skoki. Nie-

oceniony pomocnik przy domowym gospodarowaniu odpadami w codziennym życiu. 

Aplikacja przypomni nam o zbliżającym się terminie wywozu odpadów komunalnych, 

poinformuje o zmianie harmonogramu oraz o istotnych zmianach związanych z gospo-

darowaniem odpadów komunalnych. EcoHarmonogram posiada szereg funkcjonalności 

takich jak szczegółowy opis „Gdzie wrzucić”, po wpisaniu nazwy odpadu aplikacja wska-

że do którego pojemnika/worka go wrzucić. Zawiera informacje o Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów (PSZOK), do którego należy wywozić kłopotliwe odpady takie jak: zu-

żyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opo-

ny samochodowe itp. oraz co zrobić z odpadami niebezpiecznymi.

Ponadto poprzez aplikację mieszkańcy mogą zgłaszać reklamacje nieodebranych odpa-

dów, przepełnionych koszy ulicznych czy dzikich wysypisk.

Oprócz tego aplikacja pozwala na wysyłanie powiadomień dot. spraw gminy, imprez 

czy ostrzeżeń.

Każdy użytkownik może dostosować aplikację do siebie. Dzięki temu może ustawić 

sobie, czy chce otrzymywać powiadomienia o wywozie odpadów dzień, dwa czy trzy dni 

wcześniej, a także godziny, w których informacja ma się wyświetlać.

Bezpłatna aplikacja dostępna jest na system: Android, Windows Phone i Apple iOS.

Więcej informacji w gminie lub na stronie www.ecoharmonogram.pl

Zachęcamy wszystkich do pobrania i korzystania z aplikacji „EcoHarmonogram”. 

     

                   Agata Ruta
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Odbiór odpadów 
komunalnych w roku 2021

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowa-

nia przetargowego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i  zagospodarowa-

nie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Skoki” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębior-

stwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WSPÓLNOTA” S.C. Anna Mi-

chalska & Mieczysław Jarzembowski z siedzibą w Skokach.  

W ramach ww. przetargu złożono dwie oferty:

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

ul. Szałwiowa 34A/2, 62 – 064 Plewiska 

Cena oferty:  3 485 592,44 zł brutto

2. P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. 

Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski 

 ul. Rogozińska 12, 62 - 085 Skoki 

Cena oferty: 3 344 281,84 zł brutto  

W dniu 8 grudnia 2020 r. Gmina Skoki zawarła umowę, na podstawie 

której P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” S.C. Anna Michalska & Mieczysław Ja-

rzembowski z siedzibą w Skokach będzie od 1 stycznia 2021 roku reali-

zować usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz z 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieru-

chomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Umowa 

została zawarta na okres 1 roku tj. od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 

2021 roku. 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 dostępny 

jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skoki www.gmina-

-skoki.pl oraz w zakładce gospodarka odpadami. 

 Joanna Osiecka

Czystość Powietrza 
Szanowni Państwo, po zapoznaniu się z dyskusją, jaka wywiązała się pod jednym z postów na portalu społecznościowym dotyczącym „zadymiania” Referat 

Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pragnie wyjaśnić kwestie dotyczące ochrony powietrza:

– w sezonie zimowym 2019/2020 przeprowadzono kilka kontroli domowych palenisk. Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono, by przyczyna-

mi „zadymiania” było termiczne przekształcanie odpadów. Właściciele lustrowanych nieruchomości stosowali nieprawidłowy sposób rozpalania w piecach, 

tzw. „od dołu”. Kontrole kończyły się pouczeniami o prawidłowej technice palenia w piecach oraz przekazaniem ulotek instruktażowo – edukacyjnych,

– obecnie gmina Skoki finalizuje umowę z Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” sp. z o.o. w sprawie badania próbek popiołów pobranych z pa-

lenisk do spalania paliw stałych, celem jednoznacznego stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów w kontrolowanych piecach,

– w sierpniu 2019 roku gmina Skoki podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Poznaniu. Z własnych środków utworzono stanowisko doradcy progra-

mu „Czyste powietrze”. Od 22 sierpnia do końca 2019 roku wypełniono i zweryfikowano 19 wniosków o udzielenie dotacji z ww. programu, a w 2020 roku 

32 wnioski. Biuro doradcy czynne jest w poniedziałki od godz. 9:00 do 13:00 i w środy od 9:00 do 13:00. Dla podniesienia komfortu oraz usprawnienia ob-



Antoni Wiśniewski nie żyje

W nocy, 4 grudnia zmarł Antoni Wiśniewski.

Radny Rady Miejskiej gminy Skoki dwóch kadencji w latach 2006-2014. Niezwykle barwna postać, dyrygent i prowadzący Chór Harfa, harcerz, społecznik, 

bardzo znany i lubiany, zaangażowany całym swoim życiem na rzecz skockiej kultury i sportu. Miał 72 lata.

Szerzej o niezwykle barwnym życiu Pana Antoniego napiszemy w kolejnym numerze gazety.
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Urząd

sługi mieszkańców prosimy o telefoniczne umawianie się w ww. dniach, na indywidualne konsultacje tel. 61 8 925 800.

Aktualnie, z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19, doradztwo w zakresie programu „Czyste powietrze” zostało zawieszone do końca 

listopada. O wznowieniu pracy biura poinformujemy na stronie internetowej. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i wszystkim zainteresowanym życzymy 

dużo zdrowia,

– gmina Skoki jako jedyna z powiatu wągrowieckiego posiada program dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii. Rada Miejska 

Gminy Skoki stosowną uchwałę podjęła w dniu 9 maja 2019 roku. Dofinansowanie obejmuje nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również kolektory słonecz-

ne, pompy ciepła czy elektrownie wodne.

W 2019 roku z dotacji skorzystało dziesięciu właścicieli nieruchomości: 3 z terenu gminy (Potrzanowo, Rościnno i Grzybowo) oraz 7 z miasta Skoki. 

Zamontowano osiem instalacji fotowoltaicznych oraz dwa układy kolektorów słonecznych.

W 2020 roku rozliczono 9 wniosków – dofinansowano 7 instalacji kolektorów słonecznych, 1 układ fotowoltaiczny i 1 pompę ciepła. Wysokość dotacji 

wyniosła 4 000,00 zł.

– w ramach akcji edukacyjnej na targowisku w Skokach zorganizowano pokaz palenia w piecach techniką „od góry”. 

Rozdysponowano blisko 2 000 ulotek uzyskanych z Ministerstwa Środowiska dotyczących czystego spalania. Na stronie internetowej prowadzona jest 

kampania antysmogowa. Na terenie placówek oświatowych, a także budynku Urzędu i w rejonie ul. Podgórnej zamontowano czujniki pomiaru jakości po-

wietrza.

Niniejszym dziękujemy za Państwa czujność w temacie czystości powietrza. Reagujemy na wszystkie zgłoszenia z Państwa strony, jednak czasem z uwagi 

na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19 nasze działania mogą być ograniczone (brak możliwości przeprowadzenia kontroli u osób chorych bądź 

przebywających na kwarantannie).

Odnosząc się do przedstawionej na facebook’owej stronie gminy fotografii informujemy, iż na przedmiotowej nieruchomości dokonamy kontroli, w celu 

ustalenia przyczyn nadmiernego zadymiania.

Referat Ochrony Środowiska
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Poznaj pomniki przyrody cz. II
 

Kontynuując cykl o pomnikach przyrody prezentujemy kolejne 

formy ochrony, znajdujące się na terenie gminy Skoki.

Ponownie zapraszany do Rościnna. Przed wjazdem do centrum wsi 

(i przed aleją dębową) znajduje się 9 Lip drobnolistnych stanowiących 

aleję pomnikową, ustanowioną Decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 

12 czerwca 1984 roku. Drzewa osiągnęły wysokość od 26 m do 32 m, 

a ich obwody wynoszą od 224 cm do 400 cm. 

Pozostając we wspomnianej miejscowości warto udać się do parku 

pałacowego przy Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym. Znajdziemy 

tam dwa pomnikowe Dęby szypułkowe (o obwodach: 395 cm i 422 cm), 

Buka zwyczajnego (o obwodzie 461 cm) oraz okazałego Cisa pospolite-

go. Ten ostatni oryginalnego pokroju, posiada 11 pni głównych, tworzą-

cych skupisko o powierzchni podstawy ok. 5 m2. Wymienione drzewa 

objęto ochroną na mocy Rozporządzenia Wojewody Poznańskiego Nr 

3/91 z dnia 22 marca 1991 roku.

W miejscowości Rejowiec warto zatrzymać się przy cmentarzu para-

fialnym i zwrócić uwagę na Sosnę zwyczajną, znajdującą się w narożni-

ku nekropolii. Znakiem rozpoznawczym drzewa (o obwodzie 256 cm) 

jest pień, który prawie w całości porośnięty jest Bluszczem pospolitym. 

Drzewo ustanowione pomnikiem przyrody Decyzją Wojewody Poznań-

skiego z dnia 28 maja 1984 roku. 

Jadąc drogą wojewódzką numer 197 w kierunku Pawłowa Skockiego 

nie sposób nie zauważyć po lewej stronie alei Lip drobnolistnych, pro-

wadzącej do miejscowości Stawiany. Drzew jest aż 110, a najbardziej 

okazałe z nich ma obwód 256 cm. Przedmiotowa aleja została objęta 

ochroną Decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 18 lipca 1985 roku. 

Na terenie gminy Skoki, w lasach administrowanych przez Nadleśnic-

two Łopuchówko, „poukrywane” są okazałe pomniki przyrody. Wśród 

nich 4 Dęby bezszypułkowe o nazwach „Jan”, „Krystek”, „Krzysztof” 

Burmistrz wyróżniony przez PCK 
W 1919 r. Polski Czerwony Krzyż (PCK) obchodził swoje 

100-lecie powstania. Rok później czyli w 1920 r. jak podaje obec-

ny prezes Jan Maćkowiak powstał wągrowiecki oddział tej naj-

starszej polskiej organizacji humanitarnej, będącej członkiem 

Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego 

Półksiężyca.

Skrót PCK kojarzy chyba każdy, ale nie każdy wie jak szeroki jest 

wachlarz jego działalności. PCK zajmuje się: udzielaniem pomocy 

humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzie-

lania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych 

na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwio-

dawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych pra-

wach konfliktów zbrojnych.

Z okazji 100-lecia wągrowieckiego oddziałku PCK jego prezes 

Jan Maćkowiak wręczył ponad 130 wyróżnień i podziękowań. Trafi-

ły one do honorowych dawców krwi, uczestników konkursów zwią-

zanych z tematyką krwiodawstwa, higieny i profilaktyki zdrowego 

trybu życia. Podziękowania dostały też osoby szczególnie zasłu-

żone dla działalności PCK na terenie powiatu wągrowieckiego 

w tym burmistrz Tadeusz Kłos.

Ze względu na trwającą pandemię wyróżnienie zostało dostar-

czone indywidualnie.

Właśnie w rocznicę 100-lecia PCK Wągrowiec niebawem na terenie Wągrowca pojawi się tablica upamiętniająca to wydarzenie. Jak wyjaśnia prezes PCK 

Jan Maćkowiak jeszcze w grudniu zawiśnie ona na budynku przychodni na ulicy Kościuszki. Została ona sfinansowana przez starostwo powiatowe w Wą-

growcu.

Karolina Stefaniak



i „Stach”. Krystek zlokalizowany jest na działce numer 9039 – obręb Brzeźno, pozostałe na nieruchomości numer 9036/1 – obręb Brzeźno. Największy z niech 

– Stach posiada obwód 416 cm i możemy go podziwiać przy dukcie leśnym, prowadzącym do miejscowości Łoskoń Stary, gm. Murowana Goślina. Wymienione 

drzewa ustanowiono formą ochrony Rozporządzeniem Wojewody Poznańskiego Nr 1/97 z dnia 6 lutego 1997 roku.

W obrębie geodezyjnym Brzeźno znajdują się jeszcze dwa pomniki przyrody, zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego 8/00 z dnia 12 wrze-

śnia 2000 roku: Dąb szypułkowy o obwodzie 397 cm i wysokości 31 m (zlokalizowany na działce numer 9075) i Buk zwyczajny o obwodzie 374 cm i wysokości 

36 m (rosnący na nieruchomości numer 9071). 

Aleksandra Frankowska

Ptasia grypa
Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla 

Waszych gospodarstw.

Pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w okresie jesiennym na terenie województwa wielkopolskiego zostało stwierdzone 24.11. br w powiecie 

wolsztyńskim, na fermie niosek towarowych liczącej ponad 920 000 sztuk drobiu. 

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypomina-

my o podstawowych zasadach postępowania. 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

• zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

• nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

• stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

• stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

• wskazane jest przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wy-

biegu.

Poniżej udostępniamy grafikę przedstawiającą zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy pta-

ków (HPAI). 

Weronika Saukens 

12

Urząd
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Jasno na owocowym osiedlu w Skokach
 

Jasno się zrobiło na „owocowym osiedlu” w Skokach, to jest na ulicach Czereśniowej, Brzoskwi-

niowej, Malinowej, Wiśniowej i częściowo ul. Kościuszki za sprawą 85 energooszczędnych lamp 

LED.

Usługę budowy oświetlenia wykonała firma MAGELEKTRO z Poznania. Inspektor nadzoru, któ-

ry z ramienia gminy Skoki dbał o właściwą jakość wykonywanych prac 5 listopada pozwolił na doko-

nanie odbioru z wynikiem pozytywnym budowanego oświetlenia. Wartość tego przedsięwzięcia to 

314 231,58 zł.

Do połowy grudnia nastąpi jeszcze zamontowanie dodatkowych 7 opraw oświetleniowych na istnie-

jących słupach energetycznych na części ulicy Kościuszki o nawierzchni tłuczniowej. Usługę tę wykona 

spółka energetyczna ENEA Oświetlenie, która na co dzień zajmuje się naprawą oświetlenia drogowe-

go. Koszt zamontowania tych lamp to kwota 24 600,00 zł.

Adama Zdanowski 

Remont dróg gminnych w Skokach 
w nowej technologii 

 

Zadowoleni powinni być mieszkańcy tak zwanego owocowego osiedla w Skokach,  

tj. ulicy Czereśniowej, Malinowej, Brzoskwiniowej i Wiśniowej, gdyż niedawno teren ten zo-

stał oświetlony (o czym wyżej), a w następnej kolejności przeprowadzono prace związane 

z polepszeniem nawierzchni drogowej. 

Ktoś może zadać pytanie, a dlaczego nie asfalt? Więc odpowiadamy: wpierw kanalizacja sani-

tarna; kiedy jednak to nastąpi trudno dziś powiedzieć, potrzeby w tym zakresie na terenie gminy 

są ogromne.

Gmina Skoki zleciła wykonanie remontu wspomnianych dróg gminnych o nawierzchni z kru-

szywa kamiennego o łącznej długości 2 km. Usługa polega na sfrezowaniu istniejącej nawierzch-

ni drogi z kruszywa, wymieszaniu podłoża, wyprofilowaniu nawierzchni drogi i jej zagęszczeniu. 

Zadanie wykonywane jest przy użyciu maszyny marki HEN i walca drogowego. 

Są to pierwsze odcinki dróg o nawierzchni z kruszywa kamiennego poddane remontowi w tej 

technologii. Jeżeli efekt przeprowadzonych prac będzie zadowalający i długotrwale uformuje 

nawierzchnię drogi, będziemy rozważali możliwość wykonania remontu wybranych odcinków 

dróg w kolejnych latach. 

Adam Zdanowski 

Przejście przez tory oficjalnie 
otwarte

W poniedziałek 30 listopada z udziałem Burmistrza Tadeusza Kłosa  

i Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 

Artura Nowakowskiego w towarzystwie wykonawcy zadania pana Tadeusza Kopały 

właściciela Zakładu Instalacji Sanitarnych z Bliżyc miało miejsce symboliczne otwar-

cie przejścia dla pieszych przez tory kolejowe przy ul. Dworcowej w Skokach. 

 Na pierwszy rzut oka wydaje się to łatwym przedsięwzięciem, i faktycznie wykonanie 

zadania do trudnych nie należało. Ale zanim wykonawca wbił pierwszą łopatę w plac budo-

wy minęły 3 lata, bo tyle trwało uzgadnianie tego zadania z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Korzystając z okazji chcieliśmy przypomnieć podstawowe zasady bezpieczeństwa 

dla wszystkich użytkowników przejścia przez tory kolejowe: 

• Przed wejściem w strefę szykan (barierek bezpieczeństwa) zlokalizowanych na przej-

ściu, należy zatrzymać się i upewnić, że na torze kolejowym nie porusza się pojazd 

szynowy, a następnie przejść przez tory, nie zatrzymując się na nich.

• Skrzyżowanie z torami należy przekraczać tylko pieszo! Rowerzyści muszą zatrzy-

mać się, zejść z roweru, upewnić się, że na torach nie ma pojazdu szynowego i prze-

kroczyć skrzyżowanie prowadząc rower.

• Przejście położone jest na terenie kolejowym, na którym obowiązują szczególne za-

sady bezpieczeństwa. Zabrania się siadać na barierkach, lub wykorzystywać ich do 

pseudo ćwiczeń gimnastycznych! Służba Ochrony Kolei będzie bezwzględnie karać 

za takie zachowania!

                            Karolina Stefaniak 
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Nowe drogi w Grzybowie i Rościnnie
Na terenach wiejskich w Rościnnie i Grzybowie wybudowane zostały drogi, które zapewnią ich użytkownikom, a zwłaszcza rolnikom dogodny do- 

jazd do gruntów rolnych.

Droga w Rościnnie ma długość 504 m, a w Grzybowie 484 m. Obydwie mają nawierzchnię asfaltową o grubości 9 cm wraz z umocnionymi poboczami z kru- 

szywa kamiennego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 814 061,35zł.

Na zadania Gmina Skoki otrzymała dofinansowania z:

- Województwa Wielkopolskiego dotację celową w kwocie 93 750,00 zł

- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przebudowa do drogi gminnej w Grzybowie 323 217,00 zł oraz 350 000,00 zł do drogi w Rościnnie.

Grzybowo            Rościnno

Mieszkańcy wsi od lat zgłaszali potrzebę utwardzenia nawierzchni niszczonej drogi przez liczne pojazdy. Istniejące gruntowe podłoże drogi utwardzone 

tylko kruszywem na krótko reagowało na próby go równania i wałowania. Dlatego podjęto działania w sprawie przebudowy dróg w wyniku, której uzupeł- 

niono podbudowę i wykonano nawierzchnię bitumiczną. Jesteśmy przekonani, że nowa droga służyć będzie mieszkańcom wsi Rościnno i Grzybowo przez 

długie lata.

Infrastruktura wodno - kanalizacyjna w trakcie budowy
Na ulicy Polnej w Skokach wybudowano I etapu kanalizacji sanitarnej o długości 384 m. W kolejnych latach planowane jest wykonanie na tym od-

cinku nawierzchni bitumicznej.

Opracowana dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji sanitarnej 

w tym rejonie obejmuje swym zakresem łącznie budowę kolektorów o łącz-

nej długości 2.1 km. Odprowadzenie ścieków nastąpi systemem grawitacyj-

nym w kierunku byłej oczyszczalni ścieków przy ul. Topolowej. Wykonaw-

cą zadania jest firma TK – INSTALBUD z miejscowości Wiatrowo za kwotę 

137 563,00 zł. Prace potrwają do połowy grudnia br. W następnym roku pla-

nowana jest dalsza kontynuacja budowy kanalizacji w tym rejonie.

Na terenie działek budowlanych w Rościnnie firma AQUANET Mieści-

sko sp. z o.o. buduje odcinek sieci wodociągowej o długości 471 m. Budo-

wany wodociąg pozwoli w dalszej kolejności wykonać właścicielom przyle-

głych posesji przyłącza wodociągowe do ok. 25 nieruchomości. Aby uzbroić 

cały teren działek budowlanych w infrastrukturę wodociągową należy wy-

budować w kolejnych latach 1,3 km wodociągu. Koszt realizowanego obec-

nie zadania to kwota 41 266,00 zł.

Na ulicy Kościuszki w Skokach nastąpi jeszcze w bieżącym roku roz-

budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej o kolejne 50 m. Realiza-

cja tego zadania umożliwi wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych do 5 nieruchomości zlokalizowanych przy tej drodze. Prace ziemno – montażowe  

wykona firma TK INSTALACJE z Wiatrowa za kwotę 19 804,55 zł.

Osiem energooszczędnych opraw oświetleniowych LED doświetli pas drogowy w Rościnnie. Prace w terenie rozpoczną się na początku grudnia i potrwają 

do świąt. Wykonawcą zadania jest Zakład Elektroinstalacyjny z Mieściska. Koszt tego przedsięwzięcia został wyceniony w ofercie przetargowej na kwotę 

66 658,00 zł.

Wszyscy wykonawcy budujący infrastrukturę zostali wybrani w drodze przeprowadzonych postępowań w formie przetargów nieograniczonych.  

O liczbie złożonych ofert i cen zaproponowanych przez poszczególnych wykonawców można zapoznać się szczegółowo na stronie internetowej gminy 

www.gmina-skoki.pl BIP w zakładce przetargi i zamówienia.

Adam Zdanowski

Urząd
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,  

położonej w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (Piła Młyn)

I.  Oznaczenie nieruchomości według katastru, numer księgi wieczystej, powierzchnia, cena nieruchomości, wysokość i termin wpłaty wadium oraz 

termin przetargu:

II.  Opis nieruchomości:

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni użytkowej lokali 130 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzch-

ni użytkowej 56,64 m2. Budynek mieszkalny został wybudowany w technologii tradycyjnej bez poddasza, z podpiwniczeniem. Fundamenty kamienne, ściany 

murowane z cegły ceramicznej, strop drewniany, dach jednospadowy konstrukcji drewnianej pokrytej papą, posadzki betonowe pokryte płytami oraz pod-

łogi drewniane. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne częściowo malowane, stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa starego typu, ogrzewanie piecami 

kaflowymi, brak węzłów sanitarnych oraz spustów i rynien. Budynek wyłączony z użytkowania z powodu braku spełnienia wymagań przeciwpożarowych, 

jakim powinny odpowiadać budynki wielorodzinne.

Budynek gospodarczy wybudowany w technologii tradycyjnej bez poddasza i bez podpiwniczenia, ściany murowane, brak stolarki okiennej i drzwiowej, 

brak ogrzewania, brak instalacji, brak rynien i spustów, brak tynków. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury wodociągowej, energetycznej i gazo-

wej. Istnieje możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej na zasadach określonych przez administratora sieci AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu.

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta i Gminy Skoki, uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/279/10 z dnia 24 czerwca 

2010 roku, przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym jako: „obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenie działalności gospo-

darczej, rolniczej oraz zalesień”, ,,układ komunikacyjny-droga powiatowa”. Nieruchomość nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospo-

darowania przestrzennego.

Oznaczenie geodezyjne:

działka 1331/1 - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy.

działka 1331/2 - B - tereny mieszkaniowe.

IV. Termin zagospodarowania: nie jest określony.

V. Czas i miejsce przetargu: 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, Sala konferencyjna, pok. 4, I piętro - Segment B, 15 stycznia 2021 roku 

(piątek) o godzinie 10:00.

VI. Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w formie pieniądza w wysokości 30 000 zł na konto bankowe Gminy Skoki numer 58 9065 0006 0040 

0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie oddział Skoki do dnia 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek). Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków 

finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać osobę przystępującą do przetargu, numer 

działki i jej położenie.

Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba, która wpłaciła wa-

dium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna 

okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, 

zawierające dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.

W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 

w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione 

przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż w ciągu 3 dni.

VII. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:

I przetarg - 25 września 2020 r.

VIII. Uwagi:

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do 

publicznej wiadomości z uzasadnieniem odwołania przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej 

ceny wywoławczej.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.

oznaczenie nieruchomości powierzchnia cena wywoławcza brutto
wysokość i termin wpłaty 

wadium
termin przetargu

1331/1

1331/2

PO1B/00048863/5

Skoki

0,4320 ha 371 952 zł

30 000 zł

do 11 stycznia 2021 r. 

(poniedziałek)

15 stycznia 2021 r. (piątek) 

godz. 10:00
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego 

w Wiejskim Ośrodku Socjalno-Kulturalnym w Pawłowic Skockim, na czas oznaczony 15 lat

Urząd

1. Oznaczenie nieruchomości 

według księgi wieczystej 

oraz katastru nieruchomości

Lokal użytkowy położony w budynku w Pawłowie Skockim 10b, 

zlokalizowanym na działce 44/2 - obręb Stawiany, gmina Skoki, 

księga wieczysta PO1B/00048746/9.v

2. Powierzchnia nieruchomości Lokal o powierzchni 67,48 m2, na który składają się następujące pomieszczenia: 

1. sala 50,15 m2; 2. korytarz 4,70 m2; 3. biuro 9,26 m2; 6.wc - 3,37 m2.

3. Opis nieruchomości Lokal położony w Wiejskim Ośrodku Socjalno-Kulturalnym w Pawłowie Skockim. Lokal nie jest zagospodarowa-

ny. Rozmieszczenie pomieszczeń określa niżej umieszczony rzut lokalu.

4. Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania

Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej - sklep ogólnospożywczy.

Lokal nie służy do zamieszkania.

Lokal wymaga wniesienia wkładu rzeczowego w postaci wyposażenia.

Lokal wyposażony jest w energię, wodę i kanalizację miejską. Ciepło do lokalu dostarczane jest z kotłowni zbior-

czej. Dzierżawca jest zobowiązany podpisać umowę na dostawę usług w terminie 30 dni od podpisania umowy 

dzierżawy. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Wydzierżawiający rozwiąże umowę bez wypowie-

dzenia.

5. Termin zagospodarowania 

nieruchomości

30 dni od daty podpisania umowy dzierżawy.

6. Wysokość opłat z tytułu 

dzierżawy

Minimalna miesięczna stawka czynszu dzierżawy lokalu użytkowego przeznaczonego na prowadzenie działalności 

gospodarczej wynosi 7,70 zł za 1 m2 netto.  

Cena wywoławcza czynszu dzierżawy wynosić będzie 519,60 zł/ miesięcznie netto.

Do czynszu doliczony będzie podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

UWAGA: Poza opłatami za czynsz dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów ogrzewania, zużycia wo-

dy i odprowadzenia ścieków, opłat za energię, zagospodarowania odpadów oraz podatków lokalnych. Opłaty za 

ogrzewanie naliczane są comiesięcznie przez Spółdzielnię Administracyjno Usługową w Rybnie Wielkim, która 

obsługuje kotłownię zewnętrzną. Aktualnie stawka ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi netto 3,82 zł/

miesięcznie.

7. Zasady aktualizacji opłat Czynsz za dzierżawę ustalony w złotych podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez GUS za poprzedni rok. Ustalenie zwaloryzowa-

nej stawki czynszu dokonywane będzie jednostronnym oświadczeniem woli przez wynajmującego.

8. Termin wnoszenia opłat Czynsz płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

9. Informacje o przeznaczeniu 

do oddania w najem

Lokal zostanie oddany w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na czas oznaczony 15 lat.

10 Czas i miejsce przetargu Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2021 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, 

ul. Ciastowicza 11, w sali konferencyjnej - segment B.



11. Warunki przetargu Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 50 zł na konto bankowe Gminy Skoki nr 

58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 7 stycznia 2021 r. 

(czwartek). Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.

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

winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba, 

która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość reprezentowania go przez 

inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty, 

dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania w imieniu swojego mocodawcy, zawierające 

dane osobowe osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnie-

nie podlega opłacie skarbowej. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia umowy naj-

mu lokalu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu prze-

targu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

12. Uwagi: Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając 

informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu. Przetarg jest 

ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej 

jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;
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Dzień Bezpiecznego Komputera
 

   12 października dzieci z grupy Króliczki II obchodziły „Dzień Bezpiecznego Komputera”. Przedszkolaki miały możliwość poznania czym w ogóle jest 

sieć internetowa, poznając jej plusy i minusy. Dzieci zostały uświadomione o niebezpieczeństwach płynących z korzystania z sieci, ale również o pozytyw-

nych stronach używania komputera. Przedszkolaki dowiedziały się czym może grozić zbyt długie przesiadywanie przy komputerze. Wskazywały na wady po-

stawy, wady wzroku, bóle głowy, karku, kręgosłupa oraz ogólne zmęczenie. Dzieci jednogłośnie stwierdziły, że wolą zabawy ze swoimi rówieśnikami.

Oświata
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Pasowanie na przedszkolaka
30 października dzieci 3 i 4-letnie z grup Króliczki I i Króliczki II oficjalnie zosta-

ły prawdziwymi przedszkolakami. Jest to bez wątpienia niezapomniana uroczystość  

w życiu wszystkich maluchów uczęszczających do przedszkola.

Dzieci tego dnia miały okazję pierwszy raz zaprezentować się przed Panią Dyrektor 

i pokazać to, czego nauczyły się w przedszkolu. Tego roku niestety zabrakło obecności ro-

dziców, ale aby mogli zobaczyć występy swoich pociech cała uroczystość została nagrana. 

Dzieci w pięknych galowych strojach, na tle specjalnie przygotowanej na tę okazję deko-

racji z uśmiechami na twarzy i ogromnym zaangażowaniem recytowały wiersze, śpiewały 

piosenki i tańczyły w rytm muzyki.

Kolejnym etapem dopełniającym to ważne wydarzenie było oficjalne pasowanie zacza-

rowanym lizakiem wszystkich dzieci przez Panią Dyrektor. Na pamiątkę dzieci otrzymały 

upominki oraz piękne dyplomy, które będą im przypominać tak ważny dla nich dzień. 

6-latki z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka 
w Skokach przyjaciółmi Zippiego!

W ramach realizacji międzynarodowego 

programu promującego zdrowie i dobre sa-

mopoczucie „Przyjaciele Zippiego” dzieci 

6-letnie rozpoczęły uczestnictwo w cotygo-

dniowych zajęciach, podczas których dosko-

nalą swoje umiejętności społeczne i emocjo-

nalne, a także poznają i doskonalą strategie 

radzenia sobie z codziennymi trudnościami. 

Tego typu zajęcia opierają się na założeniu, 

iż umiejętności nabyte w dzieciństwie pozwo-

lą już w okresie dorastania i w dorosłości na 

skuteczne rozpoznawanie własnych emocji 

i uczuć, rozumienia ich konsekwencji, czyli za-

chowań oraz obrania skutecznej i nie krzyw-

dzącej siebie i innych strategii poradzenia so-

bie z problemami.
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Dzień Kundelka

Po raz kolejny dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach obchodziły Światowy Dzień Kundelka. Tego dnia jeszcze 

szczególniej zwracaliśmy uwagę na los najlepszego przyjaciela człowieka. Święto powstało aby podziękować kundelkom za ich oddanie i wierność,  

ale również aby zwrócić uwagę na te czworonogi, które są źle i niewłaściwie traktowane. 

Z tej okazji przedszkolaki opowiedziały o swoich pupilach i spoczywających na nich obowiązkach. Przedszkolaki wesoło bawiły się przy piosenkach, ży-

wo uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych. Wysłuchały opowiadania, którego bohaterem był piesek Smutasek. Następnie nawiązując do treści, 

wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że pies to żywa istota, a nie zabawka, którą można oddać - gdy się znudzi. Uwieńczeniem zajęć była praca plastyczna „Mój 

czworonożny przyjaciel”. Dzień Kundelka możemy uznać za udany, wesoły i pouczający. Pies to obowiązek, który ma swoje potrzeby, którym trzeba sprostać. 

Przedszkolaki wiedzą, że każdy kundelek czy rasowiec - zasługuje na uwagę i miłość! 

Dzień postaci z bajek
Dnia 5 listopada dzieci z Przedszkola Samorządo-

wego im. Kubusia Puchatka obchodziły Międzynaro-

dowy Dzień Postaci z Bajek. 

Dzień Postaci z Bajek to dzień radosny, niosący wiele 

pozytywnych emocji. Tego dnia zapominając o codzien-

nych troskach mogliśmy się choć na chwilę przenieść 

w zaczarowaną krainę bajek i baśni. Przedszkolaki chęt-

nie uczestniczyły w zabawach wymagających wykazania 

się znajomością treści bajek, m.in. dzieci rozwiązywały 

zagadki, rozpoznawały bajkę po rekwizycie oraz po prze-

czytaniu fragmentu książki. Na koniec dzieci wykonały 

prace plastyczne ze swoją ulubioną postacią bajkową. 
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Zajęcia teatralne

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 dzieci sześcioletnie z grupy Sowy II rozpoczęły swoją przygodę z teatrem. Raz w tygodniu grupa bierze czyn-

ny udział w zajęciach teatralnych. W ramach realizowanego programu „Z teatrem za pan brat” dzieci nie tylko doskonale się bawią, ale także uczą się, kształ-

tują osobowość, rozładowują emocje oraz wyostrzają zmysły. Przedszkolaki miały już okazję poznać historię powstania pierwszego teatru, pojawienia się 

pierwszych aktorów, strojów, rekwizytów. Wiemy jaka jest różnica między pacynką, kukiełką, marionetką. Poznaliśmy pomieszczenia teatru oraz jego ukryte 

przed oczami widzów pomieszczenia – kulisy, garderobę, pracownię. Jednym z poznanych zawodów był kostiumograf. Dzieci miały okazję nie tylko poznać 

zakres jego obowiązków, ale także wejść w jego rolę. Powstały przepiękne zestawy ubrań scenicznych. Radości nie było końca. Zajęcia teatralne są znakomitą 

zabawą, która daje dzieciom wiele możliwości, m. in. odkrywania swoich ukrytych talentów.

Dzień Edukacji Narodowej
Tradycją szkoły jest świętowanie w dniu 14 października Dnia 

Edukacji Narodowej oraz uroczystości ślubowania i pasowania 

pierwszoklasistów na uczniów. Tego dnia sala przybrała odświętny 

wygląd, a koło teatralne oraz SU w imieniu braci uczniowskiej złożyło 

serdeczne życzenia pracownikom szkoły. Obchody Dnia Edukacji Na-

rodowej uświetnił również występ szkolnego koła flażoletowego, któ-

ry zagrał 3 utwory. W tym wyjątkowym dniu życzyliśmy wytrwałości, 

sukcesów, ale przede wszystkim wykonywania swoich obowiązków 

z radością.

 A. Mazurek

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO TĘCZA



Dzień Dyni
30 października uczniowie szkoły w Pawłowie Skockim jak co roku 

świętowali „Dzień Dyni”. Przygotowali pracę plastyczną, a szkoła zmieni-

ła się w dyniową krainę. Uczniowie pogłębili również wiedzę na temat war-

tości odżywczych i walorów smakowych „królowej warzyw”.

W. Grab-Bejma

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020 w naszej lechlińskiej szkole odbyła się uroczy-

sta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie, z pomocą 

pani Jagody Nowak, przygotowali humorystyczny kabaret obrazujący 

codzienne życie w szkole. Podczas uroczystości wystąpiły także dziew-

czyny z koła tanecznego prezentując układy taneczne oraz uczniowie 

z zespołu wokalnego wykonując piękne piosenki i gromkie „Sto lat” dla na-

uczycieli. Dodatkowo uczniowie doceniając i podkreślając swoją wdzięcz-

ność za codzienny trud pracy nauczyciela i wychowawcy, jego poświęcenie, 

czujność i troskę o dobro uczniów wręczyli wszystkim pracownikom szkoły 

słodkie upominki. Na zakończenie akademii głos zabrał p. kierownik Piotr 

Wiśniewski, który mówił o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. 

Podziękował za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wy-

trwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Ciepłe słowa skierował także do 

uczniów, chwaląc ich sukcesy i życząc jak najlepszych wyników w nauce.

  Joanna Tomczak

Imieniny biblioteki w Rejowcu

Uczniowie klas I-III uczcili dziś imieniny biblioteki przygotowując ko-

lorowe zakładki i odwiedzając naszą rejowiecką bibliotekę. Tam czekał 

na nich słodki poczęstunek i bajkowe zagadki.

E. Witt

Jesień

Jesień to wyjątkowo piękna pora roku. Jesienne kolory dają nieogra-

niczone możliwości naszej wyobraźni, dlatego w naszej szkole odbył 

się konkurs plastyczny pt. „KOLORY JESIENI” adresowany dla uczniów 

klas I-III. Do konkursu przystąpiło 13 uczniów. Mali artyści stworzyli pięk-

ne, różnobarwne, jesienne prace. Wykonano je różnymi technikami oraz 

przez połączenie rozmaitych materiałów. Wszystkie były w swoim rodzaju 

wyjątkowe i przysporzyły dużego kłopotu jurorom z wytypowaniem zwy-

cięzcy. Ostatecznie zwyciężyli:

I miejsce Kornelia

II miejsce Julianna

II miejsce Nikola

III miejsce Julia

 

Zwycięzcom gratulujemy i serdecznie dziękujemy wszystkim udział 

w naszym konkursie.

 A.Mazurek

 

Międzynarodowy Miesiąc 
Bibliotek Szkolnych

Z okazji obchodzonego w naszej szkole Międzynarodowego Mie-

siąca Bibliotek Szkolnych przygotowano szereg ciekawych inicjatyw, 

których tematem przewodnim były baśnie. Obchody zainaugurowali-

śmy 2 października Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. Uczniowie 

klas 1-3 czytali książki o zwierzętach, a uczniowie klasy 6 opowiadanie  
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Przyjaciele Zippiego
Kolejna klasa w naszej szkole realizuje program „Przyjaciele Zip-

piego”, który jest międzynarodowym programem promocji zdrowia 

psychicznego, kształtującym i rozwijającym umiejętności psychospo-

łeczne u dzieci. Program uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudno-

ściami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz 

doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Pierwsze spotkania obfitowały 

w wiele działań i niespodzianek. Mieliśmy możliwość poznania prawdzi-

wych patyczaków, które do szkoły przyniosła p. Monika Zielińska. Oka-

zało się bowiem, że jej dzieci opiekują się patyczakami i zgodziły się na 

ich wizytę w naszej szkole. Było to dla nas niesamowite doświadczenie 

i mamy nadzieję, że te przemiłe stworzonka jeszcze nas odwiedzą.

Joanna Tomczak

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w Rejowcu
 

5 listopada obchodzone jest jedno z najsympatyczniejszych świąt - Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. To odpowiedni pretekst, aby powrócić 

wspomnieniami do swoich ulubionych bajek z dzieciństwa, przypomnieć sobie ich treść, a także doskonała okazja do rozwijania zainteresowań czytelniczych 

wśród dzieci. Wszyscy doskonale wiemy, że czytanie bajek to dobra inwestycja w rozwój dzieci: emocjonalny, społeczny i intelektualny. W tym dniu w na-

szej szkole było jak w bajce. Uczniowie klas I-III hucznie obchodzili ten dzień. Po szkole przechadzali się bohaterowie bajek: księżniczki, królewny, czerwo-
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„Nędzny tchórz” poruszające temat pokoju i zgody na świecie. Ogłosiliśmy także akcję „Podaruj książkę bibliotece”, która będzie trwała cały rok szkolny i dzię-

ki której już mamy sporo nowości wydawniczych w naszej szkolnej bibliotece. Ponadto z biblioteki szkolnej uczniowie wypożyczali baśnie, te mniej i bardziej 

znane, by móc się przygotować do szkolnego konkursu „Baśniowy świat. Konkurs ze znajomości baśniowej klasyki”. Natomiast dzieci uczęszczające na zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne wzięły udział w konkursie kaligraficznym „No to się popisz!”. Zadaniem konkursowym było staranne przepisanie fragmentów ba-

śni ze zwróceniem szczególnej uwagi na estetykę pisma. 6 listopada podsumowaliśmy te działania, organizując Dzień Postaci z Bajek, można było się przebrać 

za ulubionych bohaterów książkowych, zrobić zdjęcie w baśniowej fotobudce oraz sprawdzić swoją wiedzę w konkursie „Baśniowy świat. Konkurs ze znajo-

mości baśniowej klasyki”. Celem konkursu było poszerzenie i utrwalenie wiadomości o baśniach, które uczniowie czytali przez cały październik. Wszystkie 

wydarzenia w ramach miesiąca bibliotek szkolnych cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Wszystkim dziękuję za pomoc 

i wspólne świętowanie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, które wniosło wiele wiedzy, zabawy, wspólnie spędzonego czasu i nowości wydaw-

niczych w naszej szkolnej bibliotece.

Joanna Tomczak

„…Z tym jesiennym wiatrem 
tańczą sobie liście,
tańczą sobie tańczą
czerwone złociście…”

Piękny wiersz Ewy Szelburg-Zarębiny „Jesienne liście” 

i ciepły listopadowy dzień zachęcił nas do zabawy w towa-

rzystwie liści i wykonania pięknych prac plastycznych z li-

śćmi w rolach głównych.

Joanna Tomczak



ny kapturek, pszczółka Maja oraz wiele innych bajkowych postaci. W każ-

dej klasie uczniowie czytali bajki i baśnie dla dzieci, a następnie wykonali 

ilustracje. Po prezentacji bajkowych strojów wspólnie obejrzeliśmy „Jasia 

i Małgosię” oraz „Trzy świnki”. Ten dzień to była wyjątkowa okazja, aby za-

nurzyć się w świat magicznych historii, zainspirować do wspólnej zabawy 

w bajkowym wymiarze. Dziękujemy za wspólną zabawę.

A. Mazurek

SensoSmyki
Uczniowie z Pawłowa Skockiego z zapałem i zaciekawieniem wyko-

nywali październikowe zadania SensoSmyki. Przygotowaliśmy barwny 

„Jesienny las w słoiku” oraz zgadywaliśmy nazwy warzyw wykorzystu-

jąc zmysł dotyku i węchu. To zadanie wywołało dużo śmiechu i przepeł-

nione było ekscytacją. Wszelkie działania sensoryczne pozwalają naszym 

uczniom poprawić zdolność rozumienia i organizowania informacji z oto-

czenia przez zmysły do własnego organizmu.

W. Grab-Bejma

Święto Dyni w Lechlinie
 

Dynia to warzywo, które wyrasta w wielu odmianach - jej owoce są 

bardzo zróżnicowane pod względem rozmiarów – od drobnych, kilku-

setgramowych dyniek do kilkusetkilogramowych gigantów. Występuje 

w ciekawej kolorystyce, od soczystej pomarańczy poprzez brązy, zielenie, 

szarości, aż do prawie czarnego. Nie mówiąc już o fakturze skórki, która 

może być gładka, albo szorstka, albo pofałdowana. Dzięki temu warzywo 

to świetnie prezentuje się na zdjęciach, bardzo często służy do dekoracji, 

a na dodatek, a może przede wszystkim ma wszechstronne zastosowania 

kulinarne. Z okazji specjalnego Dnia Dyni w Lechlinie, dzieci wykonały licz-

ne zadania. Na kółku języka angielskiego przygotowały plakaty oraz foto-

budkę. Na języku angielskim klasa pierwsza i druga ulepiły dynie z masy 

solnej. Na gazetce samorządu pojawiły się dynie wykonane przez klasę 

pierwszą. Dodatkowo pani Monika Zielińska przygotowała słodką i dynio-

wą niespodziankę dla każdej klasy. Zabawa, dynie i kolor pomarańczowy 

towarzyszył nam przez cały dzień.

J. Nowak

Święto Pyry-szkoła Rejowiec
Podtrzymujemy szkol-

ne tradycje, więc w śro-

dę 21 października 2020 

r. obchodziliśmy w Re-

jowcu Święto Pyry. Jak 

co roku dzieci zjadły 

wielkopolski przysmak, 

czyli pyrę z gzikiem, 

a potem bawiły się ro-

biąc z ziemniaków lu-

dziki, stempelki i pla-

katy promujące pyrę. 

Młodsze klasy uczciły ten 

dzień również na sportowo 

pokonując różne przeszko-

dy z ziemniakami i bawiąc 

się na boisku.

Lubimy to święto i bę-

dziemy je obchodzić co 

rok!

A. Mazurek

23



a sprawia wiele radości i uśmiechu nie tylko nam, ale i osobom przebywa-

jącym w naszym towarzystwie. Okazana serdeczność i wzajemne ciepło są 

dobre na wszystko, a pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do 

ludzi, wraca do nas z nawiązką!

Anna Mazurek

Uroczystość pasowania 
uczniów klasy I

W dniu 14 października 2020 r. w naszej szkole odbyło się uro-

czyste pasowanie uczniów klasy pierwszej. Na akademię przy-

była pani wicedyrektor Małgorzata Przybysz, nauczyciele 

i uczniowie ze starszych klas. Po przywitaniu rozpoczęła się część 

artystyczna. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem recytowali wier-

sze, śpiewali piosenki i odpowiadali na pytania. Pierwszoklasiści swo-

im występem udowodnili, że są gotowi do sumiennej pracy w szkole. 

Po programie artystycznym dzieci w obecności wszystkich zgromadzo-

nych odważnie złożyły przyrzeczenie, w którym ślubowały być dobrymi 

Polakami oraz dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Kolejnym ważnym 

momentem było pasowanie na ucznia, którego dokonała pani Małgorza-

ta Przybysz przez symboliczne dotknięcie każdego dziecka dużym piórem. 

Od tej chwili pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Jabłkowie 

filia Lechlin zostali: Korczak Franciszek, Konieczny Gracjan, Rakocy Gra-

cjan, Słabiak Julia, Sygnecka Amelia. Ponadto pani wicedyrektor życzyła 

uczniom wielu sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz wrę-

czyła prezent w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego TĘCZA. 

Uczniowie zostali także obdarowani upominkami od wychowawczyni pa-

ni Moniki Zielińskiej. Po pamiątkowych zdjęciach i w radosnym nastroju 

uczniowie udali się do swojej sali na słodki poczęstunek przygotowany 

przez rodziców i wychowawczynię. 

Naszym najmłodszym uczniom życzymy wielu sukcesów w edukacji 

szkolnej.        

 

Joanna Tomczak 

Dzień Pluszowego Misia
 

Wszystkie misie małe i duże, bure i kolorowe obchodzą dziś swoje 

święto. Dzień Pluszowego Misia przypada 25 listopada. To nie przy-

padkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej 

maskotki. Pluszowe misie to najwierniejsi przyjaciele dzieci, dlatego 

święto chętnie jest celebrowane przez najmłodszych i nie tylko. Z tej 

Oświata
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Święto PYRY

Jak co roku, jesienią, obchodziliśmy w naszej szkole „Święto PYRY”. 

To przepyszne warzywo królowało przez cały dzień na szkolnych ko-

rytarzach, salach i w kuchni. Smakowicie pyrami pachniało od samego 

wejścia. Uczniowie klas I-III wykazali się dużą kreatywnością i wyobraź-

nią wykonując ziemniaczane stworki. Były też zabawy ruchowe na świe-

żym powietrzu, gdzie głównym bohaterem był oczywiście ziemniak oraz 

pamiątkowe zdjęcie w pyrowej budce. Nie zabrakło również degustacji re-

gionalnej potrawy „pyry z gzikiem”. Impreza dostarczyła uczestnikom wie-

le radości i miłej zabawy.

Joanna Tomczak

Światowy Dzień Życzliwości 
i Pozdrowień

Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy Światowy Dzień Życz-

liwości i Pozdrowień. Dzień ten ma na celu uzmysłowienie ludziom, 

że życzliwość i szacunek są podstawą pokoju na świecie. Tydzień Życzli-

wości... Nasza rejowiecka tradycja... W tym roku niestety akcja niemożli-

wa do zrealizowania ;-( a mieliśmy tyle planów :-) ale ... nie mogliśmy prze-

cież przerwać naszej tradycji, więc postanowiliśmy uczcić to wydarzenie 

w troszkę innej formie ;-). Zapraszamy na krótki reportaż i pamiętajmy: 

Dzień Życzliwości to wspaniały moment do przypomnienia, ile w naszych 

codziennych relacjach znaczą proste słowa: proszę, dziękuję, przepraszam, 

dzień dobry, miłego dnia, a także jak cudowną i ciepłą atmosferę wprowa-

dza serdeczny uśmiech na twarzy. Bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko 

od święta. Pamiętajmy, że bycie życzliwym i uprzejmym nic nie kosztuje, 



okazji najmłodsi rejowieccy uczniowie wykonali piękne prace plastyczno-

-techniczne, a także pokazali nam swoje pluszaki. Misie towarzyszą nam 

od dzieciństwa aż po dorosłość, stając się symbolem tego, co dobre, ciepłe 

i delikatne. Nic więc dziwnego, że ta ponadczasowa zabawka uczczona zo-

stała ustanowionym świętem.

Anna Mazurek

Dzień Życzliwości  
i Pozdrowień

21 listopada przypada 

Światowy Dzień Życz-

liwości i Pozdrowień.  

To szczególny dzień,  

w którym możemy po-

dzielić się dobrą ener-

gią z innymi, uczulić  

i ukazać innym pozy-

tywne skutki wynika-

jące z codziennej ser-

deczności. Taką właśnie 

życzliwością i serdecz-

nością chcemy się dziś 

z Państwem podzielić, 

gdyż jej gestów otrzyma-

liśmy mnóstwo podczas 

ogłoszenia, w ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych, akcji „Po-

daruj książkę bibliotece”. Otrzymaliśmy ją w 118 sztukach pozycji książ-

kowych podarowanych naszej lechlińskiej bibliotece. Zaręczam, każdy kto 

wypożyczy podarowaną książkę otrzyma w gratisie garść radości, opty-

mizmu, nadziei, dobrych słów, przyjaźni, miłości, oddania, serdeczności 

i życzliwości. Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy. Dzięki Waszej 

hojności nasza lechlińska biblioteka ciągle się rozwija i wspiera młodego 

czytelnika, który dzięki naszym wspólnym działaniom i staraniom serdecz-

niej spojrzy na drugiego człowieka, z uśmiechem i radością, pamiętając, 

że „żyjemy naprawdę tylko wtedy, kiedy dzielimy się z ludźmi życzliwo-

ścią...”.

Joanna Tomczak

Flaga Polski – wyrażamy szacunek
11 listopada szóstoklasiści pokazali, że w ich domach pielęgnuje 

się tradycję i dba o historię. Warto wiedzieć, że nasza FLAGA PAŃ-

STWOWA to prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej 

Polskiej. Nie ma na niej herbu, godła ani żadnych innych znaków czy 

napisów. 

Na języku polskim i historii uczniowie poznali drogę Polski do nie-

podległości oraz dowiedzieli się, że biel na naszej fladze jest symbolem 

czystości, jaką reprezentuje orzeł biały, a także oznaką lojalności i szla-

chetności. Czerwień oznacza miłość, dzielność, waleczność i poświęce-

nie oraz symbolizuje krew przelaną przez Polaków w obronie ojczyzny. 

Flaga Polski była wszędzie tam, gdzie ważyły się losy naszej ojczyzny. 

Kolory biały i czerwony, jako barwy państwowe Polski, zostały wpro-

wadzone przez parlament 7 lutego 1831 roku. Za symbol państwowy 

flaga biało-czerwona została uznana dopiero po I wojnie światowej, 

w 1919 roku. 

Flaga państwowa z herbem Polski to zmodyfikowana wersja flagi pań-

stwowej – używana przez przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsula-

ty, porty, statki, samoloty, lotniska i inne polskie przedstawicielstwa lub 

instytucje za granicą. 

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKOKACH
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Na terenie naszego kraju flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma 

zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.

Flaga Polski dla naszych uczniów jest oznaką dumy i wolności.

Renata Stróżewska

 
Pasowanie 
pierwszoklasistów

15 października bieżącego roku w Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Skokach odbyło się uroczyste pasowanie pierwszokla-

sistów na uczniów szkoły. W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy pla-

cówki oraz wychowawcy klas pierwszych. Dzieci złożyły ślubowanie 

w obecności sztandaru szkoły. Dyrekcja mianowała pierwszoklasistów 

na uczniów przy pomocy symbolicznego ołówka. Nie zabrakło uroczy-

stej atmosfery, bowiem dzieci przybyły tego dnia w strojach apelo-

wych. W czasie uroczystości uczniowie otrzymali swoje pierwsze legi-

tymacje szkolne.

Pierwszoklasiści otrzymali również pamiątkowe dyplomy oraz podarun-

ki w postaci książek od Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Wszystko odbyło 

się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń i reżimu sanitarnego. Wszy-

scy uczestnicy wydarzenia mieli zasłonięte usta i nos za pomocą maseczek 

ochronnych, a także zachowywali należyty dystans społeczny. Na zakoń-

czenie wykonano pamiątkowe zdjęcie. Serdecznie gratulujemy nowym 

uczniom Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach oraz ży-

czymy im samych sukcesów na drodze edukacji, którą właśnie rozpoczęli.

Alina Gapińska

Poznajemy Ziemię z ISS
Uczniowie Koła Astronomicznego „Antares” działającego w Szkole 

Podstawowej w Skokach, wzorem lat ubiegłych, wzięli udział w pro-

jekcie edukacyjnym „EarthKam”. Celem projektu jest udział młodzieży 

w misjach Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Uczestnicy wy-

konują zdjęcia Ziemi za pomocą specjalnego programu komputerowego, 

a następnie analizują je pod kątem różnorodności form i procesów zacho-

dzących na jej powierzchni. Dzięki udziałowi w tym projekcie uczniowie 

odkrywają piękno naszej planety.

Małgorzata Dudek

Plakaty na 11 listopada
11 listopada ob-

chodziliśmy roczni-

cę odzyskania przez 

Polskę niepodległo-

ści. Dzień ten zawsze 

był szczególny dla na-

szej szkolnej społecz-

ności. Każdego roku 

świętowaliśmy podczas 

uroczystej akademii. 

W tym roku w nieco inny 

sposób włączyliśmy się 

do uczczenia 102. rocz-

nicy. Uczniowie wyko-

nali plakaty nawiązujące 

do 11 listopada. Pokazali, że w tych trudnych czasach ważne są wartości 

patriotyczne. Oto zdjęcia kilku nadesłanych prac.

Wioleta Grzegorzewska

Sadzimy drzewa

Uczniowie szkoły podstawowej włączyli się do akcji zainicjowanej 

przez Parę Prezydencką pt. #sadziMy 2020, której nadrzędnym celem 

jest kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców naszej pla-

nety…

18 września, w nadleśnictwach całego kraju, można było odebrać sa-

dzonkę drzewa i posadzić ją w wybranym przez siebie miejscu. Dwie klasy 

6 z wychowawcami: Anną Dorawa i Alicją Kramer oraz z leśniczym leśnic-

twa Brzeźno: Robertem Zaganiaczykiem i podleśniczym Krzysztofem Bo-

chyńskim, wybrali teren w lesie, w okolicy szkoły i przystąpili do realizacji 

wspólnej inicjatywy.  Wszyscy z radością przyjęli ten pomysł i chętnie po-

magali w akcji. Tegoroczna impreza ekologiczna rozbudziła w uczniach za-

interesowanie przyrodą i jej pięknem.

Małgorzata Zaganiaczyk

Oświata
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Szkoła czynna codziennie
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach - pomimo organizacji zajęć w formie zdalnej - zapewnia opiekę świetlicową w godzinach 7:00 – 

15:00 uczniom, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19, a także pozostałym dzieciom, którym rodzice - ze względów 

zawodowych - nie mogą zapewnić opieki. Uczniowie pod opieką wychowawców świetlicy mają możliwość uczestniczenia w lekcjach zdalnych ze swoją klasą.

Bez zmian działa również sekretariat szkoły, gdzie można zgłaszać uczniów do opieki świetlicowej. Na miejscu obecni są również dyrektorzy i pedagog 

szkolny. Pracownicy administracyjno-obsługowi również pracują bez zmian i wykonują prace biurowe oraz porządkowo-konserwacyjne. Z kolei kuchnia 

przygotowuje posiłki dla Przedszkola Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłowie z oddziałami w Rejowcu i Łosińcu.

Biblioteka szkolna czynna jest od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00, a w piątki od 8:00 do 11:00.

Bieżące informacje ogłaszane są na stronie internetowej pod adresem www.szp-skoki.pl

Uczniowie mogą uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, biorąc udział w wielu akcjach i konkursach online.

Renata Stróżewska

Pamiętamy o zwierzętach

W ramach działań wolontariatu uczniowie naszej szkoły przez ca-

ły październik zbierali karmę dla bezdomnych zwierząt w schronisku 

w Rybowie. Efektem zbiórki jest imponująca ilość karmy, która została 

przekazana na ręce pracowników schroniska. Serdecznie podziękuję wy-

chowawcom klas: 1d, 2a, 2b, 2d, 3a, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 6a, 6b, 6e, 7a, 7b, 

7c i 8c za pomoc w organizacji zbiórki, a uczniom za serce otwarte na po-

trzeby opuszczonych zwierząt.

Renata Hamulczyk

Wolontariusze działają
W ograniczonym przez pandemię zakresie, ale z dużym zapałem, 

działają w naszej szkole wolontariusze. Wznowiliśmy zbiórkę plastiko-

wych nakrętek. Akcja będzie trwała przez cały rok szkolny. We wszystkich  

budynkach wystawione są pudełka, do których można wrzucać nakrętki. 

Zachęcamy do segregacji, nie wymaga to wysiłku, a przynosi duże korzyści 

potrzebującym dzieciom.

Z okazji uroczystości Wszystkich Świętych młodzież uporządkowała 

opuszczone groby na skockim cmentarzu. Wszyscy z ogromnym zaangażo-

waniem, w atmosferze ciszy i spokoju, grabili liście i sprzątali. Ku pamięci 

o zmarłych zapalono znicze.

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie dzieci do jesiennego sprzątania 

grobów.

Renata Hamulczyk

Wieczornica z okazji Święta 
Niepodległości

11 listopada to dzień radości i dumy z odrodzonej po latach zaborów 

Rzeczypospolitej. Z tej okazji nasze uczennice brały udział w wieczor-

nicy patriotycznej, organizowanej przez skocką bibliotekę, pod hasłem 

„Szkoła wolności”. Do udziału w niej zgłosiły się uczennice klasy VIa 

wraz z wychowawczynią Małgorzatą Zrobczyńską.

 W piątek 23 października dziewczęta uczestniczyły w nagraniu, pod-

czas którego czytały następujące utwory:

Joanna Korzonek – „Ocalony” – Tadeusza Różewicza,

Alicja Szymaś – „Ekshumację” – Jerzego Tomaszkiewicza,

Oliwia Zamierowska i Natasza Widzińska – „Matuli mojej” – Józefa 

Mączka,

Małgorzata Zrobczyńska – „Do mego syna” – Beaty Obertyńskiej.

Nagranie można obejrzeć na stronie Biblioteki Publicznej Miasta i Gmi-

ny w Skokach www.bibliotekaskoki.pl

Małgorzata Zrobczyńska 
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Wycieczka do grodu Przemysława

Dzień chłopca klasa 8d postanowiła spędzić na wycieczce w Poznaniu. Wycieczkę podzielono na dwie części: edukacyjną i rekreacyjną. 

Pierwszą część rozpoczęliśmy od wzgórza Świętego Wojciecha, gdzie zwiedziliśmy kościół Świętego Wojciecha, zwracając uwagę na renesansowe szczyty, 

gwieździste sklepienie oraz ołtarz szafowy. Następnie młodzież z opiekunami: panią Barbarą Surdyk i panią Katarzyną Dziel, przeszła na Poznańską Skałkę 

do krypty zasłużonych, znajdującej się przy zwiedzanym wcześniej kościele, gdzie oddała cześć prochom zasłużonych Wielkopolan.

Znaleźliśmy tam miejsce pochówku, między innymi Józefa Wybickiego, Feliksa Nowowiejskiego, Pawła Edmunda Strzeleckiego oraz serce generała Jana 

Henryka Dąbrowskiego. Pobyt w tym wyjątkowym miejscu nie tylko był czasem do zadumy, ale także okazją do przypomnienia historii tychże osób. Kolejnym 

punktem poznawania Małej Ojczyzny była Bazylika Świętego Józefa. Ta barokowa świątynia to pierwszy w Polsce Kościół poświęcony Św. Józefowi. Tutaj 

uczniowie przypomnieli sobie treści religijne, ale także cechy barokowej architektury, podziwiali jej przepych i bogactwo. Następnym punktem wycieczki był 

Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie uczniowie 8d, zgromadzeni przy grobie pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego gen. Stanisława Tacza-

ka, utrwalili sobie wiedzę o tym ważnym powstaniu, dzięki któremu Wielkopolanie odzyskali przynależność do Polski. Z cmentarza młodzież skockiej szkoły 

udała się pod pomnik Armii Poznań, by tam przypomnieć sobie dzieje armii, o której całkiem niedawno uczyli się na lekcji historii.

Ponieważ pogoda była słoneczna spacerem przeszliśmy na Cytadelę, by dalej dotknąć historii II wojny światowej, poznawanej na lekcjach. Stamtąd udali-

śmy się do parku trampolin, by uczniowie mogli spożytkować resztkę swych sił fizycznych i zintegrować się na wspólnej zabawie. Następnie, po szybkim po-

siłku, udaliśmy się stadion Lecha, gdzie z miłą panią przewodnik zwiedziliśmy obiekt i zobaczyliśmy miejsca, których na co dzień nie można zobaczyć. Pełni 

wrażeń i emocji powróciliśmy do domu, planując następny wyjazd w celu poznania swojego regionu.

Barbara Surdyk

Oświata
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Świętowaliśmy on-line

 Tradycyjnie, z okazji Narodowego Święta Niepodległości, skocka biblioteka zorganizowała wieczornicę patriotyczną. Czytano, ojczyzny pełne, utwo-

ry literackie, śpiewano i grano bliską sercom muzykę. Inaczej jednak niż dotychczas. Nagrania odbywały się indywidualnie, a całość spotkania udostępniona 

została wirtualnie na https://www.facebook.com/BibliotekaSkoki/ 

Najważniejsze, że uczestniczyliśmy, że poprzez literaturę i śpiew mogliśmy wyrazić wdzięczność Niepodległej – podsumowali uczestnicy wieczoru. Najmłodsi dodali: 

bo przecież 1918 rok zapamiętaliśmy już na zawsze i chcemy świętować. 

Prowadząca uroczystość, Sylwia Popadowska, podkreśliła, że wolność jest trudna. Czasami nie umiemy z nią żyć i zupełnie jej nie cenimy. Szanujmy wol-

ność, zdobywajmy na nowo, wszak nie jest dana na zawsze. 

Elżbieta Skrzypczak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki





Drogi Czytelniku!
Zależy nam, aby zakupione

książki odpowiadały potrzebom 

i zainteresowaniom czytelników.

Serdecznie zapraszamy, aby

zgłaszali Państwo swoje

propozycje zakupu nowości

książkowych czy audiobooków,

które wzbogacą zbiory naszej

biblioteki, a tym samym

przyczynią się do zwiększenia

atrakcyjności oferty czytelniczej.

Zgłoszenia prosimy kierować mailowo na adres:
s.popadowska@bibliotekaskoki.pl, 

 a.gajewska@bibliotekaskoki.pl 
lub telefonicznie 506-054-439

Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy

w Skokach
ul. Rogozińska 1B

798-824-520

Projekt skierowany jest do dzieci, które w latach 2020/2021
mają od 3 do 6 lat. Zapisz swoje dziecko do skockiej Biblioteki!
Możesz to zrobić online na stronie www.bibliotekaskoki.pl,
przychodząc do nas lub kontaktując się z nami telefonicznie:
798 824 520.  Chętnie służymy radą i pomocą!

Jeśli Twoje dziecko  jest już zapisane w skockiej Bibliotece
- skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo, na fanpage’u.

Poinformuj nas o chęci przystąpienia do projektu. Otrzymacie
od nas: atrakcyjną Wyprawkę Czytelniczą wraz z kartą,
na którą zbierać będziecie naklejki za każde odwiedziny
zakończone wypożyczeniem oraz dowóz książek
z księgozbioru dziecięcego.
Zapełnienie karty naklejkami = dyplom + nagroda.
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Akcje krwiodawstwa w Skokach 2020 r.
 

Na początku ogromnie dziękuję wszyst-

kim krwiodawczyniom i krwiodawcom za 

dzisiejszy dzień. 

Na akcję przybyło 34 osób, z czego do odda-

nia zakwalifikowano 23 osoby. Powiększyliśmy 

dzisiaj również bazę szpiku kostnego o 2 oso-

by. Ogromne oklaski i ukłony w Waszą stronę. 

Podczas akcji 28 listopada zebraliśmy 10,45 li-

tra.

Nadszedł czas na podsumowanie roku 2020 

dla krwiodawców w Skokach:

Pierwsza akcja odbyła się 22 lutego - zebra-

liśmy 14,45 l, podczas drugiej akcji 23 sierpnia 

oddaliśmy 13,627 l, a 28 listopada oddaliśmy 

10,45 l. 

W 2020 roku łącznie oddaliśmy 38,527 l 

krwi. 

Po analizie wszystkich danych zgłosiłem ko-

lejne akcje na rok 2021 w terminach: 

- 14 marca 2021 r.,

- 16 maja 2021 r.,

- 18 lipca 2021 r.,

- 19 września 2021 r.

Ogromnie dziękuję za zaangażowanie i dobry gest serca, pamiętajcie Wasza krew ratuje innych. W szczególności dziękuję: Klubowi HDK PCK „Gośliniacy” 

za wsparcie, Miastu i Gminie Skoki oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Pozdrawiam Was serdecznie 

Organizator akcji 

Kryspin Dreher

Stowarzyszenia

Danuta Skałbania wyróżniona 
odznaczeniem „Honorowy Dawca 
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia 
Narodu”

W obecnym wydaniu „Wiadomości Skockich” z radością dzielimy się 

treścią artykułu Akcja Krwio Krwiodastwa w Skokach informującego 

o wynikach akcji Honorowego Krwiodawstwa w Mieście i Gminie Sko-

ki.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję, za ten wspaniały 

i bezcenny dar, który pomoże ocalić zdrowie, a może i życie wielu chorych. 

Szczególnie dziękujemy panu Kryspinowi Dreherowi – głównemu pomy-

słodawcy akcji, który potrafił skupić wokół siebie wielu działających do-

tychczas w różnych środowiskach, jak i chcących wstąpić na drogę krwio-

dawstwa Skoczan.

Niech Akcja Honorowego Krwiodawstwa na stałe wejdzie do kalenda-

rza szlachetnych zdarzeń w naszym Mieście i Gminie.

Przy okazji informujemy, że wieloletnia dawczyni krwi Danuta Skałba-

nia ze Sławy Wielkopolskiej została przez Ministra Zdrowia wyróżniona 

odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. 

Odznaczenie to przysługuje zasłużonym Honorowym Dawcą, którzy od-

dali co najmniej 20 litrów tego cennego daru życia. Odznaczenie w imieniu 

Ministra pani Danucie wręczył Jan Maćkowiak – Prezes Polskiego Czer-

wonego Krzyża w Wągrowcu. 

Pani Danucie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu osobi-

stym i w działalności na rzecz chorych i potrzebujących.

     Edmund Lubawy

ZAPROSZENIE
Koło Skoki

Towarzystwa Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

uprzejmie zaprasza   

w niedzielę 27 grudnia 2019 roku na godz. 17:30

przed pamiątkowe tablice przy wejściu na cmentarz parafialny 

w Skokach by z zachowaniem wszelkich wymagań sanitarnych oddać 

honory Powstańcom Wielkopolskim

w 102. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.

  

O godz. 18:00 w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa odbędzie się 

msza święta poświęcona także Powstańcom Wielkopolskim ze Skoków. 



XV HARCERSKI MARKET – GARDEN 2020

Czas pandemii nie sprzyja organizowaniu imprez harcerskich, dlatego tegoroczny, piętnasty już Market Garden zorganizowany został jako impreza 

jednodniowa na wolnym powietrzu w oparciu o bazę obozową hufca Jarocin w Grzybowie. 

W sobotę sprzyjała nam też pogoda. Mimo października było ciepło i słonecznie. Na imprezę zaprosiliśmy zuchów i wędrowników ze Skoków oraz drużyny 

środowiska wągrowieckiego (pozytywnie odpowiedzieli i przybyli tylko przedstawiciele 102 WDW „Rudy”) może to zabrzmi dziwnie, ale gościliśmy też dru-

żynę z hufca Jarocin, czyli gospodarza obiektu. Na rozgrzewkę „Hyce” przeszli spod szkoły poprzez tereny leśne nad Jeziorem Budziszewskim do bazy. Piękny 

jesienny las sprzyjał wędrowaniu. Po przyjściu na miejsce powitaliśmy przybyłe drużyny i … czekaliśmy. Chwilę wolnego czasu poświęciliśmy na przyozdobie-

nie naszych mundurów nowymi pagonami.

Następnie podzieleni na patrole rozeszliśmy się po bazie zaliczać punkty patrolowe.

A czegóż tam nie było. Tor sprawnościowy, „ścianka” wspinaczkowa, kajaki, Food Truck, kącik zielarza, kolorowanki, itp. Po pomyślnie zakończonej próbie 

każdy otrzymywał pamiątkowy notes z logo „Pajęczyny” i zlotową plakietkę. Na apelu podsumowującym nagrodzeni zostali też ci, którzy wystartowali w kon-

kursie fotograficznym.

W imprezie wzięli udział przedstawiciele następujących drużyn:

17. Skocka Gromada Zuchowa „Super Pandy”

72. Skocka Drużyna Wędrownicza „Focus”

102. Wągrowiecka Drużyna Wędrownicza „Rudy”

Przedstawiciele drużyn hufca Jarocin

7. Skocka Drużyna Harcerska „HYCE” im. gen. Stanisława Sosabowskiego

hm. Andrzej Surdyk HR

Spławikowe Zawody Wędkarskie na zakończenie sezonu
Ograniczenia wynikające z epidemii koronawirusa wprowadziły pewne opóźnienia i zakłócenia w realizacji planowanych na bieżący rok przez skoc-

kie Koło PZW imprez sportowo - rekreacyjnych – nie udało się między innymi zorganizować mającego wieloletnią tradycję ogólnodostępnego Pikniku 

Wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka oraz dwóch zawodów wewnętrznych dla juniorów.  

Pozostałe imprezy, mimo ograniczonego terminu na odbywanie imprez gromadzących większą liczbę uczestników, dzięki zaangażowaniu członków Zarzą-

du i aktywu Koła oraz samych członków, którzy mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych wzięli w nich udział, udało się doprowadzić do skutku.

Tak było też 11 października, gdy nad jeziorem Budziszewskim na ostatnich w obecnym roku (ze względu na wspomniane na wstępie rygory) zawodach 

spławikowych w kategorii seniorów i juniorów stawiło się 28 wędkarzy chcących rywalizować w tej najbardziej popularnej formie wędkowania.

Samo wędkowanie, w którym udział wzięło 20 seniorów, w tym 1 pani, oraz 8 juniorów trwało 4 godziny, tj. od godziny 9:30 do 13:30, po czym uczestnicy 

podali swe osiągnięcia ocenie Komisji sędziowskiej działającej tego dnia w składzie: Dawid Giziński i Karol Neumann, a sami skupili się na „pałaszowaniu” 

smacznej zupy gulaszowej.

Podczas ogłaszania wyników okazało się, że w kategorii seniorów pierwsze miejsce z wynikiem 7,70 kg złowionych ryb zajął Hubert Radziński. Na drugim 

miejscu z 6,88 kg ryb uplasował się Henryk Eliński, a na trzecim z 5,10 kg Jacek Dudek.

Z kolei w kategorii juniorów tryumfowała Julia Dziabas, której udało się złowić 2,68 kg ryb. Drugie miejsce z wynikiem niemal identycznym, bo 2,64 kg zdo-

był Krystian Dudek, a trzecie miejsce z 1,66 kg ryb zajęła Julia Konrad.

W zawodach tych równocześnie trwała rywalizacja w konkursie o największe złowione ryby i o upamiętniające ten fakt okolicznościowe statuetki. Te-
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raz też okazało się, że w kategorii se-

niorów statuetkę ufundowaną przez 

Pawła Dudka zdobył Hubert Radziń-

ski, który złowił 34 cm leszcza o wa-

dze 0,84 kg, a w kategorii juniorów 

statuetka ufundowana przez Prezesa 

Jacka Dudka trafiła do Julii Konrad, 

szczyciła się równie imponującym, bo 

mierzącym 31 cm i ważącym 0,68 kg 

leszczem.

Dodatkowo każdy z uczestniczą-

cych w zawodach juniorów mógł sobie 

wybrać praktyczny upominek, których 

fundatorem był Kapitan sportowy Ma-

riusz Kielma.

Zawody te, z uwagi na wprowadze-

nie „czerwonej strefy” w całym kraju, 

prawdopodobnie zakończyły w br. cykl 

zawodów wędkarskich, a na relacje 

z podobnych imprez będziemy musieli 

poczekać do przyszłego roku.

O wspomnianej imprezie na podstawie przekazu Kapitana sportowego Koła nr 120 PZW Mariusza Kielmy z czytelnikami Wiadomości Skockich  

podzielił się

      Edmund Lubawy

Zielona Szkoła w Grzybowie
Wykorzystując piękną wrze-

śniową pogodę zuchy 17. Skoc-

kiej Gromady Zuchowej „Super 

Pandy” drużynowa pwd. Mag-

dalena Jeske, harcerze 7. Skoc-

kiej Drużyny Harcerskiej „HY-

CE” drużynowy hm. Andrzej 

Surdyk oraz uczniowie klasy 

VIII d Szkoły Podstawowej

w Skokach – wychowawczyni 

Barbara Surdyk udali się na „Zie-

loną Szkołę” do Grzybowa. Na te-

renie znanego Skoczanom byłego 

ośrodka wypoczynkowego „Po-

met” znajduje się obecnie baza 

obozowa hufca ZHP Jarocin „Pa-

jęczyna”.

Na przybyłych czekało wie-

le atrakcji, które przybyli pozna-

wali na zasadzie biegu patrolo-

wego. Był więc sprawnościowy 

tor przeszkód i zwiad do Rościn-

na. Najwięcej emocji przyniosły 

jednak kajaki. Niektórzy po raz 

pierwszy zetknęli się z tą formą 

rekreacji, ale bardzo im przypadła do gustu. Poza zajęciami mającymi na celu podniesienie naszej sprawności fizycznej były też zajęcia edukacyjne. O życiu 

i wędrówkach ptaków jak zwykle bardzo interesująco opowiadał Hubert Czarnecki, natomiast o ziołach i innych pożytecznych roślinach druh z Jarocina. Moż-

na się było nauczyć z czego w lesie przyrządzić sobie herbatę lub zrobić sałatkę. Na koniec dnia wszyscy zasiedli przy ognisku by spałaszować pyszne kiełba-

ski. Wszystkim się bardzo podobało i obiecali sobie wizytę na gościnnej stanicy na wiosnę.

Opiekunowie Barbara Surdyk, Magdalena Jeske, Andrzej Surdyk
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„WEŁNA” na boiskach V Ligi
 

Nasze relacje z „poczynań” „Wełny” na boiskach V Ligi zakończyliśmy na dniu 10 października, w którym to dniu nasz Klub na własnym boisku zmie-

rzył się z piłkarzami „Zamku” Gołańcz. Mecz ten zakończył się przegraną Skoczan z wynikiem 0 : 1, co oznaczało, że po 11. kolejce „Wełna”,  po 5 me-

czach wygranych i 6 przegranych, z 27 bramkami zdobytymi i 25 straconymi lokowała się na 9. miejscu Tabeli V Ligi.

Dzisiaj od tej relacji minęło kilka tygodni, w trakcie których nasi piłkarze rozegrali kolejnych 5 spotkań. Z ich wynikami, ze wskazaniem zdobywców bramek 

dla „Wełny” oraz wskazaniem miejsca naszej drużyny w Tabeli V ligi, dzielimy się poniżej:

17 października, na boisku przy ul. Parkowej „Wełna” podejmowała zawodników „Leśnika” Margonin. Przebieg tego meczu, jak i jego ostateczny wynik wy-

wołał zadowolenie zarówno na twarzach kierownictwa Klubu, jak i skockich kibiców, bo tym razem skoccy piłkarze pokazali lepszą grę, co doprowadziło do 

wyniku 7 : 2. Do poprawy nastroju ludzi związanych z „Wełną” przyczynili się strzelcy goli: Jakub Ślósarczyk – 2, Arkadiusz Dereżyński – 2 oraz Błażej Rajew-

ski, Radosław Modlibowski i Błażej Gebler po 1.

31 października, ponownie na własnym boisku, „Wełna” rywalizowała z piłkarzami „Płomienia” Połajewo”. Był to kolejny mecz, w którym nasi zawodnicy 

wykazali się lepszą formą i spotkanie zakończyli kolejną wygraną, a wynik na 5 : 1, po stronie „Wełny” ustalili zdobywcy goli:  Robert Ludowicz – 2 oraz Jakub 

Ślósarczyk, Arkadiusz Dereżyński i Błażej Rajewski po 1.

 8 listopada – spotkanie 15-te, tego sezonu odbyło się na wyjeździe, a rywalami skockich zawodników byli koledzy z „GLKS” Wysoka. Spotkanie zakończyło 

się remisem z wynikiem 1 : 1, a bramkę dla „Wełny” zdobył Jakub Ślósarczyk.

11 listopada, na boisku w Kłecku, rozegrano zaległy - przełożony z 24 października, z powodu koronawirusa mecz, w którym naprzeciw siebie stanęli za-

wodnicy „Lechity” Kłecko i „Wełny” Skoki. Spotkanie zakończyło się remisem, wynikiem 1 : 1, a gola dla „Wełny” strzelił Miłosz Graczyk. Po tej „kolejce” „Weł-

na” pozostawała na „okopanym” 9. miejscu Tabeli.

14 listopada na własnym boisku „Wełna” rywalizowała z zawodnikami „Czarnych”Czerniejewo. Pojedynek ten przyniósł zwycięstwo gospodarzom. O wyni-

ku 3 : 2 dla „Wełny” zadecydowali tym razem strzelcy bramek : Jakub Ślósarczyk, Radosław Modlibowski i Arkadiusz Dereżyński.

Spotkanie to, oprócz wyników innych zespołów zadecydowało, że nasz Klub z 8 meczami wygranymi, 2 zremisowanymi i 6 przegranymi oraz z 44 bramkami 

zdobytymi i 32 straconymi uplasował się na 6. miejscu Tabeli V Ligi. Wyprzedzał nas „Zamek” Gołańcz, a tuż za nami, na 7. miejscu plasował się nasz ostatni 

konkurent „Czarni” Czerniejewo.

Na chwilę obecną przed naszą drużyną stoi ostatni – 17 mecz obecnego sezonu. Planowany on jest na wyjeździe 21 listopada, a rywalami „Wełny” będą ko-

ledzy z sąsiedztwa, tj. zajmująca 10. miejsce w Tabeli drużyna „Concordii” Murowana Goślina.     

Na marginesie naszej relacji, musimy dodać, że od meczu 10. kolejki rozegranym w Skokach z „Orkanem” Śmiłowo skocka drużyna gra pod okiem nowego 

trenera. Funkcję tę Zarząd Klubu po rozwiązaniu umowy z dotychczasowym trenerem Andrzejem Ostańskim, co nastąpiło po przegranym w dniu 27 września 

z wynikiem 4 : 2 spotkaniem z „Huraganem” Pobiedziska, powierzył Dawidowi Jasińskiemu. W tym miejscu przypominamy, że skockim kibicom obecny trener 

znany jest jako były zawodnik „Wełny”, który aktualnie trenuje drużyny młodzieżowe w wągrowieckiej „Nielbie”.

Ta oczekiwana i z radością przyjęta przez wszystkich związanych z „Wełną” zmiana, jakby tchnęła nowego ducha do skockiego Klubu. Za wyjątkiem spo-

tkania z „Zamkiem” Gołańcz, wszystkie pozostałe zakończyły się remisem lub zdecydowaną wygraną „Wełny”, co zaowocowało poprawą jej lokaty w Tabeli 

V Ligi. Jednak by nie popaść w euforię wypada wspomnieć, że większość naszych wcześniejszych konkurentów figuruje w czołówce tej Tabeli a nasi ostatni 

rywale raczej do czołówki tej nie należą.

     

             Edmund Lubawy 

„Wełna” na boiskach V Ligi – koniec sezonu jesień 2020
Ostatnią relację z poczynań „Wełny” na boiskach V Ligi w sezonie 2020/2021 w obecnej rundzie jesiennej zakończyliśmy omówieniem wyników me-

czu rozegranego 14 listopada na boisku przy ul. Parkowej, w którym nasz Klub rywalizował z zawodnikami zespołu „Czarni” Czerniejewo. Mecz ten 

zaowocował zwycięstwem piłkarzy „Wełny” z wynikiem 3 : 2, do czego przyczynili się głównie zdobywcy bramek po stronie gospodarzy: Jakub Ślósar-

czyk, Radosław Modlibowski i Arkadiusz Dereżyński. Zadecydował on równocześnie o przesunięciu się „Wełny” na 6. miejsce Tabeli.

Zapowiadaliśmy też kolejny mecz, kończący obecną rundę jesienną, który skocka drużyna miała 21 listopada rozegrać po sąsiedzku z piłkarzami „Concor-

dia” Murowana Goślina.     

Dzisiaj to spotkanie, będące 17, a równocześnie ostatnim meczem sezonu mamy już za sobą. Stąd też zarówno o nim, jak i o miejscu naszego Klubu w V Li-

dze kilka zdań poniżej.

Niestety, spotkanie to zakończyło się przegraną „Wełny” z wynikiem 3 : 1, a strzelcem bramki dla Skoczan był Jakub Ślósarczyk.

Po tym spotkaniu „Wełna”, z 26 punktami, przy 8 meczach wygranych, 2 zremisowanych i 7 przegranych oraz z 45 bramkami zdobytymi i 35 straconymi lo-

kowała się na 8. miejscu Tabeli V Ligi. Wyprzedzał nas na 7. miejscu „Zamek” Gołańcz, a za nami na 9. miejscu Tabeli lokowali się „Czarni” Czerniejewo. Nasi 

ostatni rywale „Concordia” Murowana Goślina musiała zadowolić się miejscem 11. Tabelę otwierali piłkarze „Huraganu” Pobiedziska.

Tytułem ciekawostki możemy w tym miejscu dodać, że patrząc na liczbę zdobytych bramek, na dzień niniejszej relacji, nasi piłkarze ze swymi 45 zdobytymi 

bramkami, znajdują się na drugim miejscu. Pierwsze miejsce przy tej ocenie z 54 bramkami zajmuje lokująca się na trzecim miejscu Tabeli „Pogoń” Łobżenica, 

a trzecie z 39 bramkami zajmujący 5. miejsce „Błękitni” Wronki.   

W normalnych warunkach było by to wszystko, nic dodać nic ująć. Ale że żyjemy w czasach nienormalnych, w czasach pandemii, nie sposób dodać, że jedy-

nie 7, a wśród nich nasza „Wełna”, spośród 17 rywalizujących Klubów, rozegrało 17 przypisanych meczy. Spotkania pozostałych zespołów z powodu pande-

mii zostały odwołane i będą rozegrane wiosną przyszłego roku. Dla przykładu „Huragan” Pobiedziska rozegrał 16 spotkań, „Zamek” Gołańcz – 15, a „Czarni” 

Czerniejewo – 14. Tak więc aktualna „Tabela” nie oddaje w pełni sytuacji i poziomu grających w jej ramach zespołów. Temat ten będzie aktualny i wiarygodny 

dopiero na koniec sezonu 2020-2021 i do jego zakończenia jeszcze wiele może się zdarzyć.    

          Edmund Lubawy  
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 Często myj ręce wodą  
z mydłem lub dezynfekuj 
je płynem na bazie alkoholu 
min. 60%.

Kiedy kaszlesz lub kichasz, 
zakrywaj usta i nos zgiętym 
ramieniem lub jednorazową 
chusteczką.

Zachowaj co najmniej  
1,5 metra odległości  
od innych osób.

 Zasłaniaj usta i nos  
w ogólnodostępnych 
przestrzeniach zamkniętych  
oraz w środkach komunikacji.

 W przypadku wystąpienia 
objawów charakterystycznych  
dla COVID-19, skontaktuj się 
telefonicznie z lekarzem POZ  
lub w przypadkach zagrożenia 
zdrowia lub życia, niezwłocznie 
zadzwoń pod numer alarmowy  
112 lub 999.

KORONAWIRUS 
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania, 
ale również poprzez dotykanie dłońmi oczu, nosa i ust.
Objawy zakażenia koronawirusem to przede wszystkim wysoka 
gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu lub smaku.

Jak zapobiegać zakażeniu?
   
     

 Przestrzegaj ograniczeń 
wynikających z przepisów  
o stanie epidemii.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

październik 2020 r. www.gov.pl/stopcovid


