
Nr 1 (Rok XXIII) • Luty 2021 • Dwumiesięcznik     ISSN 1509-4871

DZIEŃ BABCI I DZIADKA WIRUS SAMOTNOŚCI Ś.P. ANTONI WACŁAW WIŚNIEWSKI
2619 31



KALENDARZ WYBRANYCH 
IMPREZ REKREACYJNO - 
SPORTOWYCH 2021* 

”

- IX Rajd Rowerowy w Nieznane 11 kwietnia 

 - VII Skockie Przełaje i V Mistrzostwa Nordic Walking 9 maja

 - VII Rajd Rowerowy na Orientację23 maja 

29 maja - XIX Rodzinny Rajd Rowerowy na Dzień Dziecka z TĘCZĄ  

  - VII rajd rowerowy szosa SKOCKA 1004 lipca

- III Festiwal Nordic Walking z Doliną Wełny”14 sierpnia 

15 sierpnia - IV Skoki Cross Duathlon

 - V rajd rowerowy Dzień bez Samochodu 4 września

 - IV Bieg Podkowy III Biegi Dzieci 5 września

 - V Półmaraton Skoki - Wągrowiec 24 października

 

  

J 
C

B 
w 

a  T y  N  ś ć 
f  Z y Z n ą  s Aw  A m  !

eźdIm
hDzMy

i Ga  Y

n 
sOkCh 

* zastrzegamy sobie prawo do odwołania 
imprezy lub zmiany terminu 

Organizator MiG Skoki 

Szczegółowe informacje w odpowiednim czasie:
www.gmina-skoki.pl 
ww.facebook.com/GminaSkoki/ 
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Orkiestra z głową i w maseczce

Pierwszy taki Finał, choć już 29. w Polsce i 19. w Skokach. Zagraliśmy w maseczkach. Zakry-

te częściowo twarze jeszcze bardziej odsłoniły serca. Nie byliśmy anonimowi ani niesłyszalni.  

Wręcz przeciwnie! Rozpoznaliśmy się po przyjaznych działaniach i hojnych kieszeniach.  

Słychać nas było w całych Skokach i w całej gminie. Tradycyjnie głośno, kolorowo i bardzo radośnie 

przeżyliśmy kolejny karnawał WOŚP. 

Nasi wolontariusze

Zgłosili się do pomagania w liczbie 42. Spacerowali ulicami miasta  

i gminy, zachęcając do „wrzutki co łaska” na rzecz dziecięcej laryngo-

logii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Kwestujący, zaangażowani  

i pełni empatii młodzi ludzie, dają nadzieję na lepsze czasy. 

Skockie Morsy 

Zaczęli najwcześniej i grali przez dwie niedziele. W lodowatej wo-

dzie hartowali ciała, a gorących serc nie mieli zamiaru ochładzać. 

Skarbonka morsowa zapełniona po brzegi złotówkami i setkami, 

wsparła Fundację WOŚP, a Morsy świętowały wspólną akcję. 



Aktywni sportowo

Na rzecz wsparcia podopiecznych Fundacji, zmotywowani przez Karolinę Stefaniak, 

chodziliśmy, biegaliśmy, jeździliśmy na rowerach. Do treningów z Tęczą zachęciła nas  

Joanna Tomczak. Każdy mógł wybrać własną aktywność, dla zdrowia i dla Orkiestry.

Sklepiki na wynos

   Działały w skockim urzędzie 

i w bibliotece. Wśród asortymentu 

można było znaleźć smalec w słoicz-

kach, bidony, kubki, obrazy, notesy 

i wiele innych drobiazgów. Każdy za-

kup zasilał WOŚP’ową skarbonkę.

Baloniada i malowanie rąk

Od lat towarzyszy skockiemu Finałowi. W tym roku na zapisy ale jak 

zawsze kreatywnie i z wielkim powodzeniem. Wydarzenie w siedzibie 

Biblioteki animowała Anna Wieczorek.
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Aukcje na allegro

Nowość! Wybrana przez Sztab opcja licytacji w dobie pandemii. Okazała się trafioną w dziesiątkę. Niemalże 200 gadżetów i usług przekazali Państwo do 

zlicytowania. Wszystkie one cieszyły się powodzeniem. Nie zabrakło adrenaliny. 

Piotr w mobilnym łączniku serc

W czerwonym Fiacie, użyczonym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

w Skokach, rozkręcał wielkie granie Piotr Wiśniewski. Z towarzyszącym mu 

Krzysztofem Kaczyńskim, pozdrawiał i zachęcał do pomagania. Mobilny łącznik 

serc, przemierzył w finałową niedzielę kilkadziesiąt kilometrów po Skokach i oko-

licy.

Puszki stacjonarne i eskarbonki

Dwie stacjonarne dostępne były w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Bibliotece Pu-

blicznej w Skokach. Mniejsze eskarbonki w liczbie 10 zasilały większą. Do eskarbo-

nek łącznie dorzuciło się 337 osób [godz. 17:37, 1 lutego 2021].  Wolontariusze or-

ganizowali również spontaniczne zbiórki, np.: jako samorządy uczniowskie szkół ze 

Skoków i z Jabłkowa. 

Liczyli, policzyli

Komisja licząca pieniądze w składzie: Marzena i Maciej Dureccy,  

Beata Cibail, Magdalena Kubicka i Małgorzata Wojciechowska  

podliczyła wpłaty przekazane do puszek stacjonarnych. Jak zawsze 

skrupulatni, z wielką uwagą sumowali grosz do grosza. 

Liczarki do banknotów i bilonu, użyczone zostały przez skockie 

banki: PKOBP i BS.

Światełko nad Bibilioteką

Siedziba sztabu 1 072 została rozświetlona, a niebieską łunę nad Biblioteką dostrzec można było z odległości kilku kilometrów. Oprawę świetlną zrealizował 

Bartosz Wiśniewski.

Kochani, zagraliśmy i wygraliśmy. Tradycyjnie, jak zawsze od dziewiętnastu lat. Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli 2, 5, 10, 100, 1 000 zł do wielkiego 

dzieła pomagania. Czujemy się szczęśliwi. Zagraliśmy z głowami pełnymi pomysłów, bezpiecznie i odpowiedzialnie. 

Sztab 1 072 z siedzibą w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy tworzyły: Monika Sierschuła, Anna Maciąg, Sylwia Popadowska, Aleksandra Gajewska, Justy-

na Kraczek - Hagdan i Elżbieta Skrzypczak

Kwota deklarowana przez Sztab 1 072 na godz. 23:00, 31 stycznia 2021 - 52 709,81 PLN

Elżbieta Skrzypczak

6



Urząd

Sesja budżetowa
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XXIV sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki, która odbyła się tuż przed Świętami 22 grudnia rozpoczęła się wizytą harcerzy z 7. Skockiej Drużyny Harcer-

skiej „HYCE” pod dowództwem harcmistrza Andrzeja Surdyka. Na ręce Burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawy przekaza-

no roznoszone po całym świecie przez harcerzy z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem Betlejemskiego Światełka Pokoju. Akcent ten stał się niepisaną 

tradycją przeprowadzanych pod koniec każdego roku tzw. sesji budżetowych.

 Podczas sesji podjęto wiele uchwał, lecz najważniejszą uchwałą tego dnia 

było przegłosowanie budżetu gminy na kolejny rok. Budżet na 2021 został 

przyjęty jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.

W 2021 r. dochody gminy zaplanowano na 56 318 777,00 zł, natomiast wy-

datki na 60 380 255,37 zł. Deficyt budżetowy to kwota 4 061 478,37 zł. 

Na inwestycje założono 6  324  000,00 zł co stanowi blisko 10,5 % zaplano-

wanych wydatków ogółem i jest to najważniejszy wskaźnik budżetowy mówiący 

o dynamice rozwoju gminy. 10,5 % to nieco więcej niż w planie na 2020 r., gdzie 

procent ten wynosił 9,09. Ale na tle 2019 r., gdzie na inwestycje zaplanowano 

9,5 miliona złotych, co stanowiło prawie 18 % obecny budżet nie jest zbyt obie-

cujący.

Ten powtarzający się w kolejnym roku znaczący spadek zaplanowanych wy-

datków na inwestycje podyktowany został zmniejszonymi w porównaniu do lat 

ubiegłych dochodami, a zwiększonymi wydatkami co jest wynikiem zmian wpro-

wadzonych przez rząd w ostatnich latach. Na zmniejszone dochody wpływają 

między innymi: obniżka PIT i zwolnienie z podatku dochodowego osób młodych, które odbierają samorządom dochód z tytułu udziału w podatku PIT. Zaś 

zwiększone wydatki powstały m.in. w wyniku gwarantowanych przez rząd podwyżek dla nauczycieli, których nie rekompensuje w pełni subwencja oświatowa 

oraz podwyżki płacy minimalnej, które pociągną za sobą wzrost cen usług świadczonych dla gmin oraz zakupu materiałów. Nie bez znaczenia jest też sytuacja 

ogólnoświatowa związana z epidemią koronawirusa.

O szczegółach budżetu i wydatkach inwestycyjnych w kolejnych artykułach. 

Karolina Stefaniak 

 
Znamy budżet Miasta i Gminy Skoki na rok 2021
Uchwałą nr XXIV/205/2020 z 22 grudnia 2020 r. Rada Miejska Gminy Skoki uchwaliła budżet Gminy na rok 2021. Łączne dochody  

budżetu ustalono na kwotę 56 318 777,00 zł, a łączne wydatki budżetu na 60 380 255,37 zł.

Na kwotę 56 318 777,00 zł dochodów budżetu składają się:

- dochody bieżące w kwocie 54 375 877 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 1 942 900,00 zł.

Dochody budżetu tworzą między innymi:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 15 580 152,00 zł

2. Subwencje, w tym oświatowa ogólna i wyrównawcza –12 770 366,00 zł.

3. Wpływy z tytułu podatków i opłat, w tym m.in. z:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7 251 087,00 zł,

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 600 000,00 zł, 

- podatku od nieruchomości – 10 407 861,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 8 162 910,00 zł,

- od osób fizycznych – 2 244 951,00 zł,

- podatku rolnego – 716 926,00 zł,

- podatku leśnego – 255 417,00 zł,

- podatku od środków transportowych – 198 181,00 zł,

- podatku od spadków i darowizn – 55 000,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 422 000,00 zł,

- opłaty skarbowej – 40 000,00 zł,

- opłaty targowej – 27 992,00 zł,

- opłaty eksploatacyjnej – 180 000,00 zł,

Szanowni czytelnicy Wiadomości Skockich

Informujemy, iż w 2021 nasza gazeta ukazywać się będzie jako dwumiesięcznik. Gazeta wydawana będzie w miesiącach parzystych.  
Zachęcamy także do śledzenia informacji na stronie miasta i gminy Skoki www.gmina-skoki.pl oraz na Facebook’u  
www.facebook.com/GminaSkoki

Edmund Lubawy 
Redaktor Naczelny
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- opłaty za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych – 160 000,00 zł

- innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 505 000,00 zł

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyste-

go w prawo własności, z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste oraz 

z tytułu najmu i dzierżawy – 805 300,00 zł,

5. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 1 925 700,00 zł.

6. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

3 200 000,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych wynoszących 60  380 255,37 zł  

planuje się m.in. wydatki na:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 1 154 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 114 500,00 zł, z czego m.in. dotacja dla Gminnej Spółki 

Wodnej na bieżące utrzymanie i konserwację urządzeń wodno-melioracyj-

nych - 65 000,00 zł, roboty awaryjne na rurociągach, rowach i przepustach 

– 20 000,00 zł, składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej – 8 000,00 zł 

i wpłata na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej – 15 000,00 zł,  

- wydatki majątkowe – 1 040 000,00 zł

2. Leśnictwo – 50 000,00 zł, na bieżące na utrzymanie lasów komunal-

nych i uzupełnienie zalesienia. 

3. Transport i łączność – 4 362 318,22 zł, w tym:

- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - wydatki bieżące: dotacja 

celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na dofi-

nansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – 254 668,22 zł

- Infrastruktura kolejowa – 423 450,00 zł, w tym: 

- wydatki bieżące – 23 450,00 zł  

- wydatki majątkowe – 400 000,00 zł 

- Drogi publiczne powiatowe – 1 000 000,00 zł, w tym: wydatki majątko-

we dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na „Rozbudowę ulicy Antoniew-

skiej w Skokach” – 1 000 000,00 zł

- Drogi publiczne gminne – 2 684 200,00, w tym:

- wydatki bieżące na remonty, oznakowanie i bieżące utrzymanie dróg, 

łącznie z równaniem dróg gruntowych i ścinką  poboczy oraz utrzymaniem 

przejezdności dróg i ulic w okresie zimowym – 731 200,00 zł

- wydatki majątkowe – na przebudowę i budowę dróg – 1 953 000,00  zł

4. Turystykę – 153 700,00 zł, w tym: 

- wydatki bieżące związane z rozwojem turystyki w ramach przynależności 

do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, na organizacją rajdów, 

wycieczek pieszych i zawodów przełajowych łącznie z zakupem map, prze-

wodników i nagród dla uczestników – 153 700,00 zł  

5. Gospodarkę mieszkaniową – 363 500,00 zł, w tym:

- na remonty bieżące oraz na utrzymanie budynków komunalnych i przygo-

towanie budynków i mieszkań do sprzedaży – 278 500,00 zł

- wydatki majątkowe na modernizację budynków komunalnych – 85 000,00 zł 

6. Działalność usługową – 225 000,00 zł, w tym: na wydatki bieżące 

związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, 

ekspertyz, analiz i opinii – 225 000,00 zł

7. Administrację publiczną – 6 360 515,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administra-

cji rządowej, które Gmina ma otrzymać w roku 2021 z budżetu państwa – 

86 294,00 zł

- na działalność bieżącą Rady Miejskiej – 181 580,00 zł,

- na działalność Urzędu Miasta i Gminy – 5 543 368,59 zł, z czego:

     - na bieżącą działalność Urzędu – 5 249 368,59 zł 

     - wydatki majątkowe – 294 000,00 zł 

- na bieżącą promocję Gminy –  88 800,00 zł

- na pozostałą działalność związaną z bieżącą działalnością Urzędu, łącz-

nie z wpłatą na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, dieta-

mi dla sołtysów oraz wynagrodzeniem osobowym pracowników interwen-

cyjnych i robotników publicznych – 460 472,46 zł

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony 

prawa oraz sądownictwa (prowadzenie i aktualizowanie spisu wybor-

ców) – 1 892,00 zł 

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 219 900,00 zł, 

w tym:

- wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Poż. – 219 400,00 zł

- obrona cywilna – 500,00 zł

10. Obsługę długu publicznego – 508 194,42 zł, w tym:

- na obsługę zadłużenia Gminy – odsetki od spłacanych pożyczek i kredy-

tów – 300 000,00 zł 

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 208 194,42 zł

11. Różne rozliczenia – 893 000,00 zł, w tym:

- rezerwy na wydatki bieżące – 390 000,00 zł

- rezerwy na wydatki majątkowe – 500 000,00 zł

- różne rozliczenia finansowe – 3 000,00 zł

12. Oświatę i wychowanie – 17 362 034,26 zł, w tym na działalność:

- Szkół podstawowych – 10 410 076,26 zł, z czego:

      • wydatki bieżące – 10 410 076,26 zł, w tym:

- na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Skokach – 7 939 857,26 zł, 

- na dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” – 2 465 219,00 zł,

- na remonty w budynkach szkolnych Stowarzyszenia Edukacyjnego 

„Tęcza” – 5 000,00 zł.

- Przedszkoli – 4 852 451,00 zł, z czego:

     •  wydatki bieżące – 4 815 451,00 zł, w tym:

- na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Skokach – 2  091 

076,00 zł, 

- na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Artystycznego w Potrza-

nowie – 850 382,00 zł, 

- na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Językowego w Skokach – 

614 165,00 zł

- na dotację dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” – 1 259 828,00 zł

      • wydatki majątkowe – 37 000,00 zł na modernizację budynku Przed-

szkola Samorządowego w Skokach 

- dowożenie uczniów do szkół – 692 789,00 zł

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 39 297,00 zł

- na funkcjonowanie Stołówki Szkolnej i Przedszkolnej – 530 000,00 zł

- na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji na-

uki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 

w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 

- 75 133,00 zł

- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej Sto-

warzyszenia „Tęcza” 758 788,00 zł   

- pozostała działalność – 3 500,00 zł.

13. Ochronę zdrowia – 305 575,00 zł, 

w tym wydatki bieżące – 305 575,00 zł, z czego:

- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację „Programu profilak-

tyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” – 25 075,00 zł

- na zwalczanie narkomanii – 20 00,00 zł 

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 140 000,00 zł, w tym:

Urząd
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- na wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych i osób prowadzących zajęcia z dziećmi oraz finansowa-

nie konsultacji i porad specjalistów 91 240,00 – zł,

- utrzymanie świetlic środowiskowych i inną działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 48 760,00 zł

- dotacja na pomoc hospicyjno-paliatywną – 20 000,00 zł

- na utrzymanie budynku byłego Gminnego Ośrodka Zdrowia i udzielania po-

mocy hospicyjno-paliatywnej i świadczeń rehabilitacyjnych – 100 500,00 zł 

14. Pomoc społeczną – 2  969 351,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 

2 969 351,00 zł, z czego:

- na opłatę za pobyt 16 mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej 

– 540 000,00 zł - na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za oso-

by pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świad-

czenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inte-

gracji społecznej – 26 533,00 zł

- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie-

czenia emerytalne i rentowe – 220 997,00 zł

- na dodatki mieszkaniowe – 200 000,00 zł

- na zasiłki stałe – 271 780,00 zł 

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 066 665,00 zł

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 499 200,00 zł

- na pomoc w zakresie dożywiania – 85 000,00 zł

- na pozostałą działalność – 59 176,00 zł

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 41 500,00 zł,  

w tym wydatki bieżące na utrzymanie samochodu do przewozu osób nie-

pełnosprawnych - 41 500,00 zł

16. Edukacyjną opiekę wychowawczą – 10 000,00 zł, w tym bieżąca 

działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży – 10 000,00 zł

17. Rodzinę – 15 900 742,01 zł, w tym wydatki bieżące – 15 900 742 01 zł, 

z czego:

- na świadczenia wychowawcze – 11 405 400,00 zł

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz-

nego – 4 135 100,00 zł

-  na wspieranie rodziny - 174 376,01 zł 

- na rodziny zastępcze – 84 000,00 zł

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne – 30 666,00 zł

- na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych; żłobki i oddziały 

żłobkowe – 71 200,00 zł 

18. Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 7  319 849,41 zł,  

w tym na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 2 231 871,42 zł, z czego: 

- wydatki bieżące – 1 591 871,42 zł, w tym m.in: 

- wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – 1 510 171,42 zł

- wydatki majątkowe – 640 000,00 zł

- Gospodarkę odpadami – 3  870 637,99 zł, z czego: wydatki bieżące – 

3 862 637,99 zł, w tym: 

- koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się odpadami oraz koszty 

pracownika na PSZOK – 221 100,00 zł.

- koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

oraz koszty odbioru, odzysku i unieszkodliwiania selektywnie zebranych 

i zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych i nieza-

mieszkałych nieruchomości – 3 641 537,99 zł

- wydatki majątkowe – 8 000,00 zł 

- oczyszczanie miasta i wsi – 50 000,00 zł

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 248 000,00 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 83 340,00 zł,

- schroniska dla zwierząt – 126 500,00 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg – 625 000,00 zł, z czego wydatki bieżące 

520 000,00 zł i wydatki majątkowe - 105 000,00  zł

- pozostała działalność z zakresu gospodarki odpadami – 56 500,00 zł, 

tj. wydatki bieżące – 16 500,00 zł oraz wydatki majątkowe dofinansowa-

nie kosztów inwestycji związanych z odbiorem wyrobów zawierających 

azbest – 40 000,00 zł

- pozostała działalność – utrzymania szaletu miejskiego, chaty biwakowej 

i wynagrodzenie pracownika na targowisku – 28 000,00 zł   

19. Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – 1 427 814,00 zł, w tym 

wydatki bieżące – 1 427 814,00 zł, z czego:

- pozostałe zadania w zakresie kultury – dotacja na działania na rzecz 

zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym, aktywizacji oraz poprawy 

stanu fizycznego i psychicznego seniorów – 55 000,00 zł

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 184 000,00 zł,  

- Biblioteki - dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 

937 454,00 zł

- pozostała działalność w zakresie kultury – 251 360,00 zł, z czego m.in.:

- organizacja imprez w sołectwach, współpraca z zagranicą, wydawnictwo 

„Wiadomości Skockich” – 161 360,00 zł

- wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury – 90 000,00 zł 

20. Kulturę fizyczną – 750 870,00 zł, w tym: 

wydatki bieżące – 590 000,00 zł, z czego:

- obiekty sportowe – 161 970,00 zł, w tym wydatki bieżące na utrzymanie 

Stadionu Gminnego i Orlika – 106 670,00 zł oraz wydatki na wynagrodze-

nia i składki od nich należne obsługi stadionu i „Orlika” - 55 300,00 zł

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 155 000,00 zł, w tym: na 

realizację zadania w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu, które 

zostaną zlecone na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku 

publicznego – 155 000,00 zł 

- pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej – 433 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące m.in. na nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie 

wyniki sportowe, wydatki na zakup sprzętu sportowego, dofinansowanie 

uczniowskich klubów sportowych, utrzymanie placów zabaw i drobne re-

monty na wiejskich boiskach sportowych, organizacje turniejów sporto-

wych oraz przejazdy na zawody, obsługa plaży i szaletów nad jez. „Włókna” 

– 273 900,00 zł

- wydatki majątkowe na pozostałą działalność – 160 000,00 zł.

Deficyt budżetowy, czyli różnica pomiędzy ogólną sumą dochodów 

i łączną kwotą wydatków, wyniesie 4 061 478,37 zł i zostanie sfinanso-

wany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez 

Gminę oraz spłatą pożyczki udzielonej w 2019 roku Gminnej Bibliotece 

Publicznej, które wyniosą 4  995 478,37 zł. Pozostała kwota przycho-

dów, tj. 934 000,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zacią-

gniętych zobowiązań finansowych.

Dla porównania i informacji czytelników podajemy, że budżet Gminy 

na rok 2019 w chwili uchwalenia przez Radę Miejską wynosił 47  677 

702,00 zł po stronie dochodów i 53 910 813,87 zł po stronie wydatków, 

a na miniony rok 2020 odpowiednio – 53 943 588,00 zł po stronie do-

chodów i 56 550 871,91 po stronie wydatków.

Uwaga! Zainteresowani wydatkami majątkowymi Gminy szczegó-
ły znajdą w artykule pt. „Inwestycje i zadania o charakterze inwestycyj-
nym planowane do realizacji w roku 2021”, a szczegóły dotyczące budżetu 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki pod adresem http://skoki.
nowoczesnagmina.pl/

Edmund Lubawy

Skarbnik Gminy Skoki Anna Kałek - Witucka
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INWESTYCJE I ZADANIA O CHARAKTERZE INWESTYCYJNYM 
(WYDATKI MAJĄTKOWE)

PLANOWANE DO REALIZACJI Z BUDŻETU GMINY SKOKI W ROKU 2021
W ramach budżetu Miasta i Gminy Skoki na rok 2021 zaplanowano realizację inwestycji i zadań o charakterze inwestycyjnym  

o łącznej wartości 6 324 000,00 zł, w tym:

1. W Dziale: Rolnictwo i łowiectwo – 1 040 000,00 zł, w tym:

- Rozbudowa sieci wodociągowych w Sławicy – 485 000,00 zł;        

- Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu w Sławie Wlkp. – 400 000,00 zł;        

- Budowa stawu w Bliżycach – 20 000,00 zł;

- Opracowanie dokumentacji inwestycji zapobiegających skutkom suszy 

– 15 000,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzanowie do ulicy Borówiec i Nowy 

Borówiec wraz z osiedlem przy Przedszkolu – 120 000,00 zł.

2. W Dziale: Transport i łączność – 3 353 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja budynku byłego dworca PKP w Skokach – 400 000,00 zł;

- Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na zadanie „Rozbudowa ulicy An-

toniewskiej w Skokach (droga powiatowa nr 1656P) do mostu na rzece 

Mała Wełna – 1 000 000,00 zł;

- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych – 135 000,00 zł 

w tym:

 • na Przebudowę drogi gminnej Sława Wlkp. – Potrzanowo – 100 000,00 zł,

   • na Przebudowę drogi gminnej w Lechlińskich Hubach – 25 000,00 zł;    

- Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i inwestycje – 50 000,00 zł;   

- Budowa chodnika w Rościnnie – 20 000,00 zł;

- Zakup wiat przystankowych – 10 000,00 zł;   

- Budowa ciągów pieszo – rowerowych Skoki - Sława Wlkp.; Sława Wlkp. 

– Rejowiec; Skoki – Roszkowo – 100 000,00 zł;    

- Wykup gruntów na cele drogowe – ul. Polna i Rogozińska – 300 000,00 zł;

- Przebudowa drogi gminnej w Brzeźnie – 20 000,00 zł;

- Przebudowa drogi gminnej Jabłkowo-Pomarzanki – 100 000,00 zł;

- Przebudowa drogi gminnej w Jagniewicach – 500 000,00 zł;

- Budowa ul. Polnej w Skokach – 718 000,00 zł.

3. W Dziale: Gospodarka mieszkaniowa – 85 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja źródła ogrzewania – Skoki, ul. Zamkowa 9 – 50 000,00 zł;

- Modernizacja budynku mieszkalnego – Chociszewo 10 – 35 000,00 zł.

4. W Dziale: Administracja publiczna – 294 000,00 zł, w tym:

- Zakup nowych zestawów komputerowych na stanowiska robocze 

w Urzędzie Gminy – 30 000,00 zł;

- Zakup UPS do serwerowni UMIG – 5 000,00 zł;

- Zakup laptopa do obsługi przetargów – 4 500,00 zł;

- Zakup laptopa do okienka podawczego – 4 500,00 zł;

- Przebudowa holu w budynku UMiG w Skokach – 250 000,00 zł.

5. W Dziale: Różne rozliczenia – 500 000,00 zł, w tym:

- Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wynikną w trakcie ro-

ku – 500 000,00 zł.

6. W Dziale: Oświata i wychowanie – 37 000,00 zł, w tym:

- Modernizacja budynku Przedszkola im. Kubusia Puchatka – 37 000,00 zł.

7. W Dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 855 000,00 zł, 

w tym:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na Budowę kanalizacji sanitar-

nej w Skokach - rejonie ulic: Brzoskwiniowej, Malinowej i Czereśniowej 

– 70 000,00 zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Skokach – ul. Antoniewska do rzeki 

Mała Wełna – 50 000,00 zł;

- Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej następujących za-

dań:

  • Budowa oświetlenia drogowego w Sławicy – 50 000,00 zł,

   • Budowa oświetlenia drogowego w Sławie Wlkp. – Osiedle – 50 000,00 zł.

- Wykonanie separatora wraz z piaskownikiem przy ul. Rogozińskiej 

(PSZOK) – 40 000,00 zł;

- Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji pomiędzy przepompownią ście-

ków na ul. Piaskowej a Kazimierza Wielkiego w Skokach – 20 000,00 zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Polnej i Topolowej 

w Skokach – 400 000,00 zł;

- Rekultywacja jezior – 60 000,00 zł;

- Zakup pojemników na nakrętki – 8 000,00 zł;

- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji z zakresu ochrony środowi-

ska – 7 000,00 zł;

- Dotacje na inwestycje związane z zakupem i montażem odnawialnych 

źródeł energii – 40 000,00 zł;

- Aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miast i Gminy 

Skoki – 15 000,00 zł.

- Budowa oświetlenia drogowego przy boisku w Lechlinie – 5 000,00 zł;

- Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z odbiorem, 

transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest – 40 000,00 zł. 

8. W Dziale: Kultura Fizyczna – 160 000,00 zł, w tym:

- Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo – rekreacyjnych – 

10 000,00 zł;

- Budowa piłkochwytów/ogrodzeń boisk na terenie Gminy – 20 000,00 zł;

- Budowa placu zabaw na terenie Gminy – 100 000,00 zł;

- Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw – 30 000,00 zł;

       

Edmund Lubawy

Skarbnik Gminy Skoki Anna Kałek - Witucka

Urząd
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2021
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 Biorąc pod uwagę spadek dochodów ludności spowodowanej likwidacją miejsc pracy i ograniczeniami w produkcji oraz w działalności handlowej, usługo-

wej i gastronomicznej Rada Miejska postanowiła nie wprowadzać na rok 2021 nowych uregulowań w zakresie stawek i zwolnień w podatku od nieruchomo-

ści.

Oznacza to, że w roku 2021 obowiązywać będą uregulowania zawarte w Uchwale nr XI/88/2019 z dnia 17 października 2019 r. Obowiązujące stawki 

przedstawiamy w tabeli: 

PODATEK ROLNY

Stwierdzając, że na terenie Miasta i Gminy Skoki przeważają grunty stosunkowo niskich klas, dla których średnia cena skupu żyta nie ma istotnego znacze-

nia, Rada Miejska postanowiła nie podejmować uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021.

W związku z tym dla ustalenia podatku rolnego obowiązywać będzie średnia cena skupu żyta określona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Staty-

stycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres dwóch kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 

rok podatkowy 2021, tj.  58,55 zł za 1 dt.

Obowiązujące stawki:

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 wyłączeniem 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

Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka

I. GOSPODARSTWO ROLNE – za 1 ha przeliczeniowy 146,375

1. DZIAŁKA ROLNA – za 1 ha fizyczny 292,75 
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PODATK LEŚNY

W związku z tym, że Rada nie wprowadziła odrębnych uregulowań dla podatku leśnego, w roku 2021 dla ustalenia podatku leśnego obowiązywać będą 

średnie ceny sprzedaży drewna ustalone w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w wysokości 196,84 zł za 

1 m3 drewna.

 Oznacza to, że stawka podatku leśnego w roku 2021 wyniesie 43,3048 za 1 ha fizyczny lasu. 

PODATEK OD ŚROKÓW TRANSPORTOWYCH

Rada Miejska postanowiła nie wprowadzać nowych uregulowań w zakresie podatku od środków transportowych.

W związku z tym podatek od środków transportowych będzie obowiązywał według stawek obowiązujących w roku 2020 określonych w uchwale Rady 

Miejskiej Gminy Skoki nr XII/96/2019 z dnia 14 listopada 2020 roku. 

Urząd

Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka

1. GRUNTY LEŚNE – za 1 ha fizyczny lasu 43,3048 

Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka

I. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC)

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 651 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 806 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 920 zł

2. SAMOCHÓD CIĘŻAROWY o DMC równej lub wyższej niż 12 ton (w zależności od liczby osi, DMC pojazdu i rodzaju zawieszenia)

zawieszenie pneuma-

tyczne lub równoważ-

ne z pneumatycznym

zawieszenie inne

2.1. dwie osie

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 13 ton 1 031 zł 1 171 zł

b) nie mniej niż 13 ton do mniej niż 14 ton 1 102 zł 1 286 zł

c) nie mniej niż 14 ton do mniej niż 15 ton 1 175 zł 1 413 zł

d) nie mniej niż 15 ton 1 272 zł 1 595 zł

2.2 trzy osie

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 17 ton 1 088 zł 1 300 zł

b) nie mniej niż 17 ton do mniej niż 19 ton 1 171 zł 1 415 zł

c) nie mniej niż 19 ton do mniej niż 21 ton 1 242 zł 1 526 zł

d) nie mniej niż 21 ton do mniej niż 23 ton 1 314 zł 1 612 zł

e) nie mniej niż 23 ton do mniej niż 25 ton 1 654 zł 1 935 zł

f) nie mniej niż 25 ton 1 808 zł 2 389 zł

2.3 cztery osie i więcej

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton 1 314 zł 1 595 zł

b) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 27 ton 1 810 zł 2 362 zł

c) nie mniej niż 27 ton do mniej niż 29 ton 2 374 zł 2 771 zł

d) nie mniej niż 29 ton 2 785 zł 3 054 zł

3.
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY PRZYSTOSOWANY DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DMC ZESPOŁU PO-

JAZDÓW

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1 526 zł
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Rodzaj przedmiotu opodatkowania Stawka

4.
CIĄGNIK SIODŁOWY LUB BALASTOWY przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyż-

szej niż 12 ton (w zależności od liczby osi, DMC zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia)

zawieszenie pneuma-

tyczne lub równoważ-

ne z pneumatycznym

zawieszenie inne

4.1 trzy osie

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 1 585 zł 1 794 zł

b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton 1 654 zł 1 992 zł

c) nie mniej niż 25 ton do mniej niż 31 ton 1 723 zł 2 190 zł

d) nie mniej niż 31 ton do mniej niż 38 ton 1 794 zł 2 366 zł

e) nie mniej niż 38 ton 1 923 zł 2 477 zł

4.2 trzy osie i więcej

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton 1 652 zł 2 176 zł

b) nie mniej niż 38 ton do mniej niż 40 ton 1 866 zł 2 290 zł

c) nie mniej niż 40 ton 2 176 zł 3 096 zł

5. PRZYCZEPA LUB NACZEPA, KTÓRA ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DMC

a) od 7 ton do poniżej ton 12 466 zł

6.
PRZYCZEPA LUB NACZEPA, która łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC równą lub wyższą niż 12 ton (w zależności od liczby osi, DMC  

zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia)

zawieszenie pneuma-

tyczne lub równoważ-

ne z pneumatycznym

zawieszenie inne

6.1 jedna oś

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 18 ton 508 zł 732 zł

b) nie mniej niż 18 ton do mniej niż 25 ton 567 zł 821 zł

c) nie mniej niż 25 ton 621 zł 918 zł

6.2 dwie osie

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 28 ton 607 zł 981 zł

b) nie mniej niż 28 ton do mniej niż 33 ton 791 zł 1 102 zł

c) nie mniej niż 33 ton do mniej niż 38 ton 1 033 zł 1 595 zł

d) nie mniej niż 38 ton 1 428 zł 2 101 zł

6.3 trzy osie i więcej

a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 38 ton 981 zł 1 470 zł

b) nie mniej niż 38 ton 1 323 zł 1 931 zł

7. AUTOBUS O ILOŚCI MIEJSC DO SIEDZENIA POZA MIEJSCEM KIEROWCY

a) mniejszej niż 22 miejsca 850 zł

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1 881 zł

OPŁATA TARGOWA

W związku z panującą pandemią w roku 2021 na targowisku gminnym nie będzie pobierana opłata targowa.

Poniesioną z tego tytułu stratę Gmina ma otrzymać w formie rekompensaty z budżetu państwa.  

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie podatku od posiadania psów. Oznacza to, że w roku 2021, podobnie jak w latach minionych, na terenie Gminy 

Skoki nie będzie obowiązywał podatek od posiadania psów. 

       

Edmund Lubawy

Krystyna Torzewska 
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Informacja o stanie realizacji 
zadań oświatowych  
w Gminie Skoki w roku 
szkolnym 2019/2020

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 

do 31 października każdego roku, zobowiązany jest do przygotowania 

informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Raport taki zawiera 

szczegółowe informacje za dany rok szkolny, w zestawieniu z danymi 

z dwóch lat ubiegłych. 

Jak można zaobserwować, z roku na rok dochody Gminy Skoki rosną, ale 

wzrastają również wydatki. Wyższa jest również kwota subwencji oświa-

towej otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych 

w danym roku budżetowym, w przeliczeniu na jednego ucznia uczęszczają-

cego do szkół prowadzonych na terenie Gminy Skoki. Ponieważ zauważal-

ny jest spadek ilości urodzeń w naszej gminie, od kilku lat przygotowywane 

są plany pracy szkół i przedszkoli, które są dostosowywane do istniejącej 

sytuacji demograficznej. Nieustawicznie trwają również prace nad popra-

wą efektywności organizacyjnej szkół, obniżeniem kosztów kształcenia, 

ale przede wszystkim podniesieniem poziomu nauczania. Praca ta, co ro-

ku, ma swoje odzwierciedlenie w arkuszach organizacyjnych poszczegól-

nych szkół i przedszkoli. 

Jeżeli chodzi o naszych najmniejszych mieszkańców gminy, to w roku 

szkolnym 2019/2020 wychowaniem przedszkolnym objętych było łącz-

nie 445 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wskaźnik uprzedszkolnienia w naszej 

gminie jest bardzo wysoki i kształtuje się na poziomie 91%. 

Podkreślić należy, że na terenie Gminy Skoki działają aż cztery przed-

szkola, w tym dwa publiczne i dwa niepubliczne, które zapewniają miejsca 

dla wszystkich chętnych rodziców dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Więcej i bardziej szczegółowych informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Skoki można znaleźć w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej na stronie www.skoki.nowoczesnagmina.pl  w zakładce „Informa-

cja o stanie realizacji zadań oświatowych”, gdzie odsyłam wszystkich zain-

teresowanych.       

      Beata Nowak-Szmyra

Kryteria rekrutacji do klasy 
pierwszej szkoły podstawo-
wej, dla której organem pro-
wadzącym jest Gmina Skoki

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 

w Skokach przyjęte zostaną dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły. 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do kla-

sy pierwszej dopiero po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjne-

go, o ile szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W roku szkolnym 

2021/2022 szkoła podstawowa, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Skoki zobowiązana jest do stosowania na drugim etapie postę-

powania rekrutacyjnego kryteriów i odpowiadających im punktów, 

które zostały określone Uchwałą Nr XXVIII/212/2017 Rady Miejskiej 

Gminy Skoki z dnia 30 marca 2017 r. 

Urząd
Najwięcej, bo aż pięć punktów może zdobyć kandydat, którego rodzic 

lub opiekun prawny jest osobą samotnie wychowującą dzieci. Trzy punkty 

będą przyznane, jeżeli rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły. 

W przypadku, gdy rodzice lub rodzeństwo kandydata są absolwentami da-

nej szkoły, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyznane 

mu zostaną dwa punkty. 

Z kolei jeden punkt otrzyma kandydat, którego dziadkowie zamieszkują 

w obwodzie danej szkoły. 

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, ro-

dzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do wnio-

sku o przyjęcie do szkoły. Oświadczenie to może podlegać weryfikacji 

przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez dyrekto-

ra szkoły.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Adama 

Mickiewicza w Skokach rozpoczyna się od dnia 18.01.2021 r., a jej szcze-

gółowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Sko-

ki oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 

w Skokach.

Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 6-7 lat 

zachęcam do skorzystania z oferty Szkoły Podstawowej im. Adama Mic-

kiewicza w Skokach.

Beata Nowak-Szmyra

Zasady przyjęcia dziecka 
do przedszkola publicznego 
prowadzonego przez Gminę 
Skoki

Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Samorządowego im. Ku-

busia Puchatka mają dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie 

Gminy Skoki. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc 

w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane 

są pod uwagę łącznie kryteria określone w art.131 ustawy z dnia 14 grud-

nia 2016 r. Prawo oświatowe / Dz.U. z 2020r., poz.910 ze zm. / Są to: wie-

lodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepeł-

nosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga 

rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne 

wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastęp-

czą. Kryteria te mają jednakową, 5-cio punktową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym eta-

pie postępowania rekrutacyjnego, w sytuacji, kiedy przedszkole nadal dys-

ponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryte-

ria, które zostały ustalone przez Radę Miejską Gminy Skoki Uchwałą Nr 

XXVIII/211/2017 z dnia 30 marca 2017 r.  tzw. „kryteria gminne” mają róż-

ną wagę punktową. Najwięcej, bo aż 5 punktów otrzyma kandydat, które-

go rodzice bądź opiekunowie prawni są osobami pracującymi, prowadzą 

działalność gospodarczą bądź pobierają naukę w systemie dziennym. 

Tą samą liczbę punktów otrzyma kandydat, którego rodzina jest obję-

ta opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach. W sytuacji, kiedy ro-

dzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, to otrzyma on 3 punkty. 

Najmniej, bo tylko 1 punkt, zostanie przyznany kandydatowi, którego ro-

dzeństwo, rodzice bądź opiekunowie prawni uczęszczali do Przedszkola 

Samorządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach. 

W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa wyżej, 

rodzice bądź opiekunowie prawni składają oświadczenie dołączane do 

wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenie to może podlegać we-

ryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, powołanej przez 

dyrektora przedszkola.



Trwają prace projektowe na budowę połączenia ul. Polnej 
z drogą wojewódzką nr 196 w rejonie tzw. Karolewa  

Gmina Skoki po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w IV kwartale 2020 r. wybrała wykonawców i zawarła umowy na opracowanie doku-

mentacji projektowo – kosztorysowej na budowę połączenia ul. Polnej w Skokach z drogą wojewódzką nr 196 w rejonie tzw. Karolewa:

• Pierwszą część dokumentacji na budowę drogi do końca istniejącej nawierzchni bitumicznej na ul. Polnej w Skokach do torów kolejowych w Karolewie 

wykonuje Pracownia KFG z Poznania za kwotę 99 250,00 zł

• Natomiast dokumentację na przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego, który jest za wąski do parametrów projektowanej drogi, na linii Poznań 

Wschód – Bydgoszcz i włączenie do drogi wojewódzkiej nr 196 wykonuje Pracownia Projektowa MOST za kwotę 78 720,00 zł.

Zakresem rzeczowym tego przedsięwzięcia będzie budowa nawierzchni bitumicznej drogi o długości ok. 1 200 m, szerokości podstawowej 6 m (po-

szerzenia na łukach 6,8 do 7,4 m). Wzdłuż drogi powstanie ścieżka pieszo - rowerowa o nawierzchni bitumicznej, szerokości 3,0 m. Cały ciąg komuni-

kacyjny będzie oświetlony oprawami led’owymi na ok. 30 słupach. Istotnym i kosztownym elementem konstrukcyjnym na tym zadaniu będzie obiekt 

mostowy w miejscu przekroczenia rzeki Małej Wełny.   

Trasa planowanej budowy drogi będzie przebiegała przez grunty będące własnością Gminy Skoki, Skarbu Państwa i osób prywatnych. Oznacza to, że na 

potrzeby tej inwestycji będzie konieczność pozyskania pozostałych gruntów o pow. ok. 1 ha, które nie są własnością samorządu. Dlatego dokumentacja pro-

jektowa będzie realizowana w trybie tzw. specustawy drogowej o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(ZRID). Oznacza to w praktyce, że projektując nawierzchnię drogową, równolegle dokonuje się podziałów geodezyjnych gruntów (ok. 16 działek) niezbęd-

nych do budowy nawierzchni drogi. Za wywłaszczone grunty będzie przysługiwało odszkodowanie wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.

Obecnie wykonawcy dokumentacji projektowej uzgodnili z Gminą Skoki przebieg i zakres rzeczowy nowej drogi. Umożliwia to w dalszej kolejności przy-

stąpienie do opracowania decyzji środowiskowej i decyzji wodnoprawnej na budowę obiektu mostowego i wykonanie urządzeń wodnych. Planowany termin 

zakończenia prac projektowych to koniec grudnia br.

Adam Zdanowski 

Ogłoszono przetargi na bieżące utrzymanie dróg w 2021 r.
Gmina Skoki opublikowała ogłoszenia o przetargach na dostawę kruszywa z recyklingu, usługę transportu i rozgarnięcia kruszyw oraz równanie 

i wałowanie dróg w 2021 r.

W pierwszych dniach lutego nastąpi wybór wykonawcy dostawy kruszywa z recyklingu w ilości 2 000 ton na plac składowy przy ul. Dworcowej w Skokach. 

Kolejne postępowanie przetargowe wyłoni wykonawcę świadczącego usługę transportu kruszywa z placu składowego przy ul. Dworcowej w Skokach na 

wskazane do remontu odcinki dróg gminnych. Przedmiotem wyceny przez potencjalnych wykonawców będzie skalkulowanie ceny transportu samochodem 

ciężarowym kruszywa oraz pracy koparko-ładowarki przy jego załadunku i rozgarnięciu w terenie.

Mając na uwadze potrzebę równania i wałowania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej po rocznym okresie eksploatacji ogłoszono prze-

targ na wykonanie tej usługi. Przedmiotem zamówienia objęto praktycznie wszystkie drogi gruntowe o długości ok. 97 km na terenie miasta i gminy prowa-

dzące do zabudowań.  

Ogłoszenia o w/w postępowaniach przetargowych są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skoki w zakładce 

Przetargi i Zamówienia - Zamówienia do 130 000,00 zł.

          Adam Zdanowski

Wiemy kto przebuduje ul. Antoniewską 
W poniedziałek 21 grudnia w gabinecie Starosty Wągrowieckiego podpisano umowę na przebudowę ulicy Antoniewskiej. W wyniku ogłoszonego 

przetargu wyłoniono wykonawcę – Dagmarę Kowalską prowadzącą firmę Kowalski Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Żninie.

Z ramienia Powiatu Wągrowieckiego umowę podpisał Wicestarosta Michał Piechocki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Danuty Królczyk, ze strony 

wykonawcy – reprezentant wykonawcy Łukasz Kowalski – dyrektor techniczny. Przy podpisaniu umowy obecny był również Dyrektor Powiatowego Zarzą-

du Dróg Robert Torz.

Powiat Wągrowiecki pozyskał 60% dofinansowania na zadanie pn.: „Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od 

ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” z Funduszu Dróg Samorządowych.

Do przetargu stanęło 14 firm. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła ok. 8 mln złotych. Zwycięska firma zaoferowała kwotę 4 143 694,03 zł.

Skoro dotacja z UE wynosi 60% kosztów kwalifikowanych resztę + koszty niekwalifikowalne w ciągu dwóch lat solidarnie po połowie pokryją Gmina Sko-

ki i Powiat Wągrowiecki, co wynosi po ok. 22,3% łącznych kosztów. Po przetargu wyniesie to kwotowo ok. 924 tysiące złotych dla każdego z samorządów.

Wymagany termin wykonania umowy to 30 sierpnia 2022.

Karolina Stefaniak 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach rozpoczyna się od dnia 01.02.2021 r., a jej szczegó-

łowy harmonogram znajduje się na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skoki.

Wszystkich rodziców bądź opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-6 lat zachęcam do skorzystania z oferty Przedszkola Samorządowego im. Kubusia  

Puchatka w Skokach.
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Ruszyły kontrole palenisk domowych 
Szanowni mieszkańcy, wraz z rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego rozpoczęły się kontrole pale-

nisk. Uwzględniając „uchwałę antysmogową” Sejmiku Województwa Wielkopolskiego od grudnia br. badamy  

wilgotność drewna używanego do opału, a w przypadku podejrzenia spalania odpadów, pobieramy próbki 

popiołów do analizy laboratoryjnej. 

Uzyskane wyniki badań potwierdzające spalanie odpadów stanowią dowód w postępowaniach o ukara-

nie sprawców spalania. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), tj. „Kto wbrew zakazowi,  

termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu  

lub karze grzywny”. Taka kara może wynosić do 5 tysięcy złotych.

Zaletą badania popiołów jest to, że analiza określa obecność trujących związków, które powstały  

na skutek spalania niedozwolonych substancji niekoniecznie w dniu przeprowadzenia kontroli.

 Na podstawie dotychczasowych kontroli stwierdzamy, iż częstymi przyczy-

nami nadmiernego zadymienia są np. spalanie mokrego drewna, czyli takiego, 

którego wilgotność przekracza 20% lub spalanie węgla w kotłach klas II, III i 

IV, tj. poniżej V klasy EcoDesign. Wymiana takich kotłów jest konieczna do 31 grudnia 2023 roku. Dotację na wymia-

nę „kopciuchów” można uzyskać w programie Czyste Powietrze.

W naszej gminie możemy zaobserwować wzrost świadomości mieszkańców, chociaż zgłoszeń dotyczących spalania 

odpadów jest wiele.

Większość interwencji to wynik zgłoszeń mieszkańców zaniepokojonych czarnym dymem z komina.

Należy pamiętać, że spalanie odpadów w paleniskach domowych jest zabronione. Odpadami są nie tylko plasti-

kowe opakowania, foliowe reklamówki, zużyte pampersy czy wyroby z gumy. Zabronione jest również m.in. spalanie 

drewna pokrytego farbami, elementów mebli tapicerowanych, starych ubrań, opon itp. Korzyści z takiego opalania są 

znikome, mogą za to przysporzyć właścicielowi sporo kłopotów. Wrzucanie odpadów do pieca powoduje powstawanie 

zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, dlatego jest to karane.

UCHWAŁA NR XXXIX/941/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze 

województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

W instalacjach, zakazuje się stosowania następujących paliw:

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;

2) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;

3) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %;

4) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, niespełniających któregokolwiek z poniższych parametrów  

jakościowych: a) wartość opałowa co najmniej 23 MJ/kg, b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%, c) zawartość siarki nie więcej niż 0,8 %;

5) biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Wymagania obowiązują: 

1) dla instalacji oddanych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały, niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanie-

czyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 – od dnia 1 stycznia 2024 roku;

2) dla instalacji oddanych do eksploatacji przed dniem wejścia w życie uchwały, spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanie-

czyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012 – od 1 stycznia 2028 roku.

Wymagania dla instalacji, których eksploatacja rozpocznie się przed dniem wejścia w życie uchwały – obowiązują od dnia 1 stycznia 2026 roku – chyba, 

że instalacje te będą:

1) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub

2) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w ust. 2 lit. a załącznika II do rozporządzenia Komisji 

(UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów  

dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Krzysztof Mańka 
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Urząd

Punkt pobrań w Skokach
Dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Skoki od 1 lutego 2021 r., w budynku przy ulicy Kościelnej 9c, zlokalizowanym na placu targowo-par-

kingowym w Skokach, zostaje otwarty Punkt Pobrań.

Punkt Pobrań czynny będzie w godzinach 7:00 – 11:00 od poniedziałku do piątku.

Placówka prowadzona będzie przez Laboratorium Medyczne sieci Diagnostyka – największą, ogólnopolska sieć medycznych laboratoriów diagnostycz-

nych.

Klienci indywidualni mają w DIAGNOSTYCE łatwy i natychmiastowy dostęp do wszelkich, również najnowocześniejszych, badań diagnostycznych. Za-

równo pacjenci, jak placówki medyczne mają możliwość sprawdzania wyników badań przez Internet, także wyników archiwalnych. Oferta DIAGNOSTYKI 

obejmuje ok. 2 500 rodzajów badań.

Pełną informację o Grupie DIAGNOSTYKA znajdą Państwo na stronie internetowej www.diagnostyka.pl

Adrianna Urbaniak 
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Świąteczny czas 
w Przedszkolu Samorządowym 
im. Kubusia Puchatka

Grudzień w naszym przedszkolu był miesiącem przepełnionym świąteczną atmosferą, pełną cie-

pła i życzliwości, dało się to odczuć również w naszej grupie Króliczki II.

22 grudnia miało miejsce przedstawienie dla rodziców i mimo tego, że występy odbyły się bez udzia-

łu najbliższych, dzieci dołożyły wszelkich starań, aby wszystko wyszło jak najlepiej. Rodzice mogli po-

dziwiać ich starania w nieco innej formie niż zazwyczaj, bo za pośrednictwem nagrania. Pomimo tego 

dzieci wciąż były zmotywowane, aby dać z siebie wszystko i włożyły w występ mnóstwo wysiłku i serca.

Po przedstawieniu odbyła się wspólna Wigilia, składanie sobie wzajemnie życzeń oraz dzielenie się 

opłatkiem. Oczywiście nie zabrakło wspólnego kolędowania oraz wizyty wyczekiwanego przez przed-

szkolaków Gwiazdora.

Tegoroczne przygotowania do świąt wyglądały inaczej niż zwykle, mimo to wśród dzieci można było 

zauważyć ogromne zadowolenie i radość ze wspólnie spędzonych chwil.

Razem na Święta
 W odpowiedzi na ogólnopolską akcję organizowaną przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej „Razem na Święta” w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchat-

ka w Skokach odbyła się zbiórka podarunków dla podopiecznych schroniska „Cy-

wil” w Rybowie. Przyłączając się do akcji w dniach 08-18.12.2020 r. przedszkolaki 

wraz z rodzicami bardzo chętnie umieszczały w miejscu zbiórki najpotrzebniejsze 

rzeczy: karmę dla psów i kotów, legowiska, koce, zabawki, czego efektem była coraz 

to większa paczka, która rosła z dnia na dzień dla potrzebujących zwierząt. 

W imieniu przedszkolaków, którzy wraz z rodzicami spisali się na medal, dostarczono 

świąteczne prezenty do schroniska gdzie ich przekazanie spotkało się z wielką wdzięcz-

nością i podziwem. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za tak duży odzew na zorganizowaną akcję „Razem na 

Święta”!

Jasełka i wigilia w grupie sześciolatków
 

22 grudnia 2020 roku naszą salę wypełniła radość i świąteczny nastrój. 

Był to dzień, w którym spotkaliśmy się, aby złożyć sobie życzenia i wspól-

nie kolędować. Dzieci z grupy Sowy II, w ramach zajęć teatralnych przedsta-

wiły historię Bożego Narodzenia w nietypowy sposób. Przedstawienie mają-

ce formę teatru cieni, przeniosło nas w wydarzenia niezwykłej nocy i historii 

Świętej Rodziny. Ilustrowany ruchem i światłem, wzruszający spektakl, wraz 

z towarzyszącą mu muzyką dostarczył przedszkolakom niezwykłych wra-

żeń. W inscenizacji betlejemska historia Józefa, Marii i Jezusa przeplatała się 

z prozą codziennego rodzinnego życia i niosła przesłanie abyśmy żyli zgodnie, 

rodzinnie, hołdując tradycji. Nie zabrakło aniołów, stajenki, pasterzy, królów 

i nawet egzotycznych wielbłądów. Kulminacyjnym momentem były oczywi-

ście życzenia, które wprowadziły wszystkich w cudowny nastrój. Niestety 

nie mogliśmy gościć Rodziców naszych podopiecznych. Dzięki nagraniu mo-

gliśmy podzielić się występem i świątecznymi życzeniami. Mamy nadzieję, że 

Nowy Rok przyniesie lepszy czas i pozwoli nam wspólnie uczestniczyć jeszcze 

w wielu uroczystościach.
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„Starszaki” 
dokarmiają ptaki

 

W ostatnich dniach zima dała o sobie znać. Dlatego 

przedszkolaki z najstarszej grupy postanowiły zadbać 

o ptaki. Przyniosły do przedszkola różne ziarenka, sło-

ninę i zaraz zabrały się do pracy. Wymieszały ziarenka 

ze słoniną, włożyły do przygotowanych siatek, starannie 

przywiązały sznurki. Jeszcze tego samego dnia poszły do 

karmników rozmieszczonych w przedszkolnym ogrodzie 

i rozwiesiły ptasie smakołyki. Sprawiło im to wiele radości. 

Poczuły się odpowiedzialne za skrzydlatych przyjaciół i że 

robią coś ważnego. Na pewno wdzięczne za pomoc ptaki 

umilą nam niejeden wiosenny dzień w przedszkolnym ogro-

dzie swym śpiewem.

Karnawałowe pląsy
 

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień 

niezwykły, często wyczekiwany przez wiele ty-

godni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, 

dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też 

było i w tym roku. 

Tego dnia już od rana można było usłyszeć wiel-

ki gwar i radość z wyczekiwanego wcześniej baliku 

karnawałowego. Od samego wejścia wyczuwało 

się niecodzienny nastrój. Jedne dzieci wchodziły 

do sali już w swoich kostiumach, inne dźwigały je 

zapakowane. Opowiadaniom, dyskusjom i wzajem-

nemu podziwianiu nie było końca. Po śniadaniu, już 

wszyscy gotowi do zabawy - rozpoczęto bal! Na-

uczycielki przedszkola dołożyły wszelkich starań 

by wystrój każdej sali balowej wprowadził dzieci 

w  radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej zaba-

wy. W przedszkolu pojawiały się kolorowe postaci. 

Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, 

w salach przedszkolnych można było spotkać wróż-

ki, królewny, księżniczki, motylki, rycerzy, piratów, pajacyków, policjantów, ...  nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. 

W tym roku było trochę inaczej, gdyż dzieci musiały bawić się tylko w swoich salach. 

W wodzirejów tym razem wcieliły się z wielką mocą panie, które wcześniej przygotowały doskonałe podkłady muzyczne oraz piosenki. Zorganizowane by-

ły również zabawy, podczas których dzieci mogły popisać się swoją skocznością, zwinnością oraz kreatywnością. 

Zabawy z literą „P”
 

W pierwszym tygodniu lutego grupa 5/6-latków poznała literę „P”. Dzieci ba-

wiły się chustą animacyjną do muzyki Marii Tomaszewskiej. W zabawie wyko-

rzystały rekwizyty: piłki i piórka. Uczyły się współpracy podczas wykonywania za-

dań. Mówiły głoskę „P” dmuchając na piórko. Szukały wyrazów zaczynających się na 

głoskę „P”, a następnie poznały obraz graficzny głoski czyli literę, oraz znak litery „P” 

w języku migowym. Rozpoznawały i przeliczały literę w wyrazach. Pięknie wykleiły 

„P”, utrwaliły obraz graficzny i znak w języku migowym.

Karolina Walkowiak 
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Dzień Babci i Dziadka 
w Jabłkowie i Łosińcu 

Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z cie-

płem, miłością i wszystkim tym, co dobre. Dlatego też dzieci z Przed-

szkola w Jabłkowie pod czujnym okiem wychowawczyń przygotowały 

uroczystość. W przepięknej, zimowej scenografii oraz wyjątkowej atmos-

ferze dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce. Nasi podopieczni 

przygotowali też upominki i laurki, aby w szczególny sposób okazać swo-

im bliskim szacunek i po raz kolejny podziękować za miłość, cierpliwość 

i zrozumienie. Niestety przez zaistniałą sytuację pandemiczną seniorzy nie 

mogli uczestniczyć w przedstawieniu, jednak jesteśmy pewni, że rozesłane 

nagrania rozpromieniły ich twarze. 

Mikołajczak Ewa

Każdego roku w naszym przedszkolu 
w Łosińcu wyczekujemy Dnia babci i dziadka 

W tym dniu Kochani dziadkowie zawsze dopisują liczną obecno-

ścią i są najbardziej wdzięczną widownią podczas przygotowywa-

nych przez ich wnuki występów.

Niestety w tym roku nie mogliśmy ugościć Naszych drogich dziad-

ków ale i na to znaleźliśmy sposób. Przedszkolaki z Łosińca postanowi-

ły nagrać dla swoich ukochanych specjalną niespodziankę, którą mogą 

oglądać zostając bezpiecznie w domach. 

Szanownym dziadkom i babciom życzymy wszystkiego najlepszego! 

Kinga Karczewska

Dzień Pingwina
  

„Mieszka tam gdzie mróz i śnieg, czy już wiesz co to za zwierz? 
tak, to pingwin z Antarktydy, gdy jest zimno jest szczęśliwy”.
W naszym przedszkolu bardzo lubimy obchodzić nietypowe święta.
Tym razem przedszkolaki z Łosińca obchodziły Dzień Pingwina. 

W tym dniu dzieci dowiedziały się sporo ciekawostek o życiu pingwinów. 

Nie zabrakło też eksperymentów i zabawy z kostkami lodu.

           Kinga Karczewska

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO TĘCZA



Koło przyrodnicze w Lechlinie
 

Podczas piątkowego spotkania koła przyrodniczego uczniowie z Lechlina uczą się jak dbać o przyrodę. Przygotowali mini karmniki. Poznali również 

gatunki ptaków pozostających w kraju na zimę. Będą obserwować czy przygotowane przez nich niespodzianki smakowały.

Monika Zielińska
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Gwiazdor

 Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia do przedszkola w Jabłkowie zawitał Gwiazdor, którego przyjście ogromnie ucieszyło wszystkie dzieci. 

Przedszkolaki pięknie zaprezentowały się przed niezwykłym gościem poprzez świąteczne i zimowe piosenki, tańce i grę na instrumentach. Zachwycony 

Gwiazdor wręczył każdemu dziecku świąteczny prezent, życząc wiele zdrowia i radości na co dzień.

Magdalena Załęska

Oświata
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Mikołajki
Mikołajki to jeden z najbardziej 

magicznych dni w roku, przede 

wszystkim dla dzieci. Celebro-

wane były one także w przedszko-

lu w Jabłkowie, gdzie oczywiście 

najważniejszym gościem był sam 

Święty Mikołaj, który swoim przy-

byciem sprawił dzieciom ogrom-

ną radość i wprowadził do przed-

szkola świąteczną atmosferę. Ten 

szczególny dzień wypełniony był 

mikołajkowymi piosenkami, pre-

zentami i zabawą z Mikołajem.

Magdalena Załęska

Pomoc dla zwierząt
 

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Jabłkowie z filiami w Rejowcu 

i Lechlinie zebrali karmę dla bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku 

w Rybowie. Do zbiórki karmy nie trzeba było nikogo specjalnie i długo namawiać. 

Uczniowie z zaangażowaniem i hojnością zbierali żywność dla czworonogów. Udało 

nam się zebrać ogromne ilości darów. Karmę przekazano za pośrednictwem Urzędu 

Miasta i Gminy w Skokach. Dokarmiane będą bezdomne zwierzęta z terenu naszej 

gminy. Takie akcje uwrażliwiają dzieci na potrzeby zwierząt, uczą mądrej pomocy oraz 

są ogromnym wsparciem dla schronisk. 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Anna Mazurek, Jagoda Nowak, Paulina 

Slomian.

Święta, święta niechaj każdy z nas o innych pamięta
Święta to szczególny czas w roku, kiedy każdy z nas powinien otworzyć swoje serca dla innych ludzi. Przedszkolaki z Jabłkowa po raz kolejny włączyły 

się w akcję MEN „Razem na Święta”. Wspólnie z rodzicami wykonały kartki świąteczne oraz wystąpiły w specjalnym świątecznym nagraniu, które trafiło do 

pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Jabłkowie. Wierzymy, że podarunki prosto z serca najmłodszych umiliły obdarowanym świąteczny czas.

Magdalena Załęska

Zima
 

 „Przyszła zima biała, śniegu nasypała…” Nasze szkolne podwórko pokrył 

śnieżny puch, sprawiło to dzieciom wiele radości.

Zabawa na śniegu - rzucanie śnieżkami, lepienie bałwana, to ulubione formy ak-

tywności dzieci podczas zimy. Pamiętamy również o tych stworzonkach, które pod-

czas zimy znoszą trudy zimowej zawieruchy, stąd na koniec zabawy przedszkolaki 

nakarmiły ptaszki, uzupełniając karmnik nasionami zbóż.

Agata Zielińska
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Aktorska recytacja wierszy online
Literatura dziecięca, dzięki swoim wartościom artystycznym i tematyce - odgrywa ważną rolę w realizacji zadań we wszystkich obszarach edukacyj-

nych. Właściwie dobrana ułatwia kształtowanie zarówno postawy odbiorczej dzieci, jak i ich postawy czynnej, wyrażającej się w ekspresji odtwórczej 

i twórczej. Inwencja małych aktorów była przewspaniała! Zobaczcie sami ich występy online na szkolnym Facebook’u.
Podsumowanie konkursu recytatorskiego Radosna Poezja Wierszem Malowana dla uczniów klas 1-3 nie było łatwe. Jego pomysłodawczynią była wy-

chowawczyni klasy 3a – pani Julita Dziekan, a zwycięzców wyłoniły panie: Renata Stróżewska, Paulina Mączyńska i Elżbieta Berendt. Ustalono następujący 

werdykt:

I miejsce: Krzysiu Stefaniak w wykonaniu wiersza pt. „Małpa w kąpieli”,

II miejsce: Maja Stawowa w wykonaniu wiersza „Jak dobrze być dziewczynką”,

III miejsce: Gabrysia Kmieć w wykonaniu wiersza „Słoneczna piosenka”.

Wszystkim pozostałym uczestnikom dziękujemy i gratulujemy pięknych kreacji artystycznych, które zasługują na wyróżnienie.

J. Dziekan, R. Stróżewska

 Bajanie na ekranie
Jest w naszej szkole takie miejsce, które przy odrobinie wyobraźni 

pozwala przenieść się w przeszłość. Tym miejscem jest Stara Izba Pod 

Schodami, która wprowadza w klimat ubiegłego wieku.

Aby zbliżyć się do naszych uczniów w tym trudnym czasie, postanowiły-

śmy wykorzystać potencjał tego magicznego miejsca, by starymi metoda-

mi (czytanie dzieciom na głos) podążyć za nowoczesnym światem dziecka, 

w którym jednak urządzenia mobilne są chętniej wybierane niż książki. 

Poszukując dobrego pomysłu na zainteresowanie uczniów literaturą 

dziecięcą, postanowiłyśmy podjąć się czytania online i powstał pomysł 

na BAJANIE NA EKRANIE. Będziemy prezentować literaturę dziecięcą, 

a przy okazji dzielić się pozytywnymi emocjami, ciekawą treścią, humo-

rem i miłością do książek. Będzie krótko, ale esencjonalnie. Wiele historii 

z pewnością było opowiedzianych w przeszłości, ale będą też zupełnie no-

we. Zapraszamy naszych uczniów i ich młodsze rodzeństwo na nasze wir-

tualne bajanie, które jest dostępne m.in. na stronie szkoły.

Renata Stróżewska i Julita Dziekan

Baliki karnawałowe inne niż zwykle
 

Karnawał to czas zabaw, pląsów, śmiechu i radości. Tradycją naszej 

szkoły było organizowanie wielkiego balu karnawałowego dla całej 

społeczności szkolnej. W tym roku z powodu pandemii nie było takiej 

możliwości. Dlatego też w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci 

oraz zgodnie z reżimem sanitarnym wychowawczynie klas I – III zor-

ganizowały nie jeden, a wiele balików karnawałowych. Wszystkie sa-

le lekcyjne zamieniły się we wspaniałe sale balowe.

 Kolorowe balony, serpentyny i krepy stały się idealnym tłem dla cu-

downie prezentujących się dzieci w bajecznych strojach karnawałowych. 

Na klasowym parkiecie pojawiły się księżniczki, królewny, wróżki, kotki 

i pajęczyce. Nie zabrakło również piratów, policjantów, rycerzy, żołnie-

rzy oraz super bohaterów. Nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich 

barwnych postaci. Panie wychowawczynie wcieliły się w rolę DJ-ów 

i wodzirejów. Doskonale dobierały muzykę zapraszającą i porywającą 

do tańca. Organizowały zabawy, konkursy, korowody, węże i pociągi. Nie 

zabrakło również słodkości i napojów, o które zadbali rodzice.

Bale karnawałowe były wspaniałym i radosnym przeżyciem dla 

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. ADAMA MICKIEWICZA W SKOKACH

Oświata



uczniów, którzy przebywali w dość długiej izolacji i zdążyli mocno zatęsknić za szkołą i za kontaktami z rówieśnikami. Dzieci wspaniale się bawiły. Śmiech, ra-

dość i dobre humory nie opuszczały ani na chwilę. Relacje z zabaw w poszczególnych klasach dostępne są na szkolnej stronie internetowej.

Wioletta Molińska
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I miejsce w Wielkopolsce!
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokach wzięli udział w drugiej edy-

cji konkursu on-line „#Zdobywaj wiedzę - eksperymentuj!” organizowa-

nego przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawo-

dowego w Kaliszu - Regionalnego Partnera Programu KLUB MŁODEGO 

ODKRYWCY i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Celem konkursu 

było propagowanie nauczania przez eksperymentowanie (STEAM) i roz-

wijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi. Naszą szkołę reprezento-

wali: Marianna Lahuta, Dawid Domański, Marcin Mania i Ziemowit Przy-

warty. Filmy eksperymentów nagrane przez uczniów oceniane były przez 

jury pod kątem zawartości merytorycznej, sposobu przedstawienia tema-

tu, montażu, opracowania graficznego i kreatywności w podejściu do te-

matu.

 Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą, zaangażowaniem i pomysło-

wością. Wysoki poziom prac i duża konkurencja stanowiły nie lada wyzwa-

nie  dla komisji  konkursowej,  która opóźniła ogłoszenie wyników o kilka 

dni. Opłacało się czekać! Pierwsze miejsce w Wielkopolsce w kategorii 

wiekowej klas 7-8 zdobył Ziemowit Przywarty!  Zwycięska praca kon-

kursowa zatytułowana „Wiatr w żaglach i cztery kółka” to nagrany po mi-

strzowsku film, prezentujący eksperyment związany z największą pasją 

Ziemowita jaką jest żeglarstwo. Laureat konkursu otrzymał pamiątkowy 

dyplom i nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych suk-

cesów!

Opiekun: Małgorzata Dudek
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Nagroda i wyróżnienia dla drugoklasistów
9 września odbył się Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik. Naszą szkołę reprezentowało 28 uczniów z klas 1-8. Najlepszy wynik i nagrodę 

zdobył Borys Bzdęga z klasy 2d. Wyróżnienie w konkursie otrzymali: Tymon Jelinek - 2c, Daria Klimas – 2b, Jakub Królczyk – 2d i Antoni Marszewski – 2a. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w następnych edycjach.

D. Kubicka

Pierwszaki dokarmiają ptaki

Zima to trudny czas dla ptaków. Silne mrozy i obfite opady śniegu powodują, że ptaki mają ogromne problemy ze zdobyciem pożywienia, bowiem 

nasi skrzydlaci przyjaciele nie są przystosowani do szukania pokarmu pod śniegiem. Z pomocą głodującym ptakom wyruszyli uczniowie klasy 1a, którzy 

w trakcie zajęć zdobywali wiedzę o ptakach zimujących w Polsce i o konieczności ich dokarmiania. Pierwszoklasiści samodzielnie wykonali wspaniałe karmni-

ki z butelek plastikowych, drewnianych łyżek oraz sznurka, a potem z ogromnym zaangażowaniem gromadzili w sali lekcyjnej pokarm dla ptaków. Wśród sma-

kołyków znalazły się rozmaite ziarna, specjalne karmy oraz tłuszczowe kule. Dzieci z radością zawieszały swoje karmniki na drzewach i z troską nasypywały 

pokarm. Teraz czekają na pierwszaków regularne wyprawy do lasu w celu uzupełniania ptasich smakołyków.

Dokarmiając ptaki dzieci uświadomiły sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków. Akcja była doskonałą 

okazją do kształtowania i rozwijania u dzieci poczucia odpowiedzialności oraz naturalnej w tym wieku wrażliwości na losy zwierząt. Pierwszoklasiści spisali 

się na medal. Skrzydlaci przyjaciele odwdzięczą się pewnie pięknym śpiewem w czasie wiosny. 

Wioletta Molińska

Podsumowanie konkursów historycznych
W konkursie wiedzy związanej ze 102. rocznicą odzyskania niepodległości i historii Polski wzięło udział 42 uczniów. Uczestnicy konkursu odpowiadali 

na 50 pytań różnej trudności. Ważne były prawidłowe odpowiedzi, ale i czas nadsyłanych testów. Spośród startujących uczniów znalazło się wielu, którzy 

odpowiedzieli prawidłowo na wszystkie pytania. Organizatorzy konkursu postanowili wyłonić zwycięzców na każdym poziomie klas od czwartej do ósmej.

Laureatką klas czwartych została Natalia Dziurka, II miejsce zdobył Igor Laskowski, a III miejsce przypadło Jakubowi Tyllowi; tuż za podium znalazła się 

Gabriela Kowalewska, a V miejsce zajęła Zofia Kowalewska.

Laureatką klas piątych została Aleksandra Przybysz, a drugie miejsce uzyskał Oliwer Zieliński.

Tytuł laureatki klas szóstych przypadł Nikoli Kłosowskiej, II miejsce uzyskała Paulina Dziurka, III był Dobromir Przywarty, IV Natasza Widzińska, 

a V Aleksandra Wilkosz.

W klasach siódmych laureatką została Amelia Jeske, II miejsce uzyskał Mikołaj Załęski, III Mikołaj Urban, IV Maksymilian Śrama, V Marcin Andrzejewski.

Laureatką klas ósmych została Jagoda Łuczak, na drugim miejscu uklasyfikowała się Laura Przybysz, na III Krzysztof Stefan, a na IV Olga Kujawa, piąte 

miejsce przypadło Szymonowi Serbie.

Konkurs Jestem Polakiem cieszył się nie mniejszym zainteresowaniem, kierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczniowie przysyłali zdjęcia 

plakatów, prac malowanych, rysowanych i wykonanych innymi technikami. Były też zdjęcia, które w bardzo spektakularny sposób przekonywały, że osoby 

fotografowane to prawdziwi patrioci. Wszystkie prace były bardzo interesujące i ciekawe.

Oświata
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I miejsce uzyskały prace: Pauliny Dziurki z kl. VI c i Radosława Serby 

z kl. III b,

II miejsce przypadło Maksymilianowi Miłoszewskiemu z kl. Ic i Igoro-

wi Laskowskiemu z kl. IV c,

III miejsce otrzymała praca Natalii Dziurki z kl. IV.

Wyróżnienie otrzymały prace: Krzysztofa Stefaniaka, Marii Przykuc-

kiej, Szymona Serby i Jeremiasza Burzyńskiego.

Podsumowanie konkursów, wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 

w późniejszych terminach, o których uczniowie zostaną poinformowani. 

 

Barbara i Andrzej Surdykowie

Projekt „DziałaMy” 
zakończony sukcesem

Projekt DziałaMy, do którego uczniowie wraz z opiekunkami Wiesła-

wą Surdyk-Fertsch i Barbarą Surdyk przystąpili już w październiku 2019 r. 

zorganizowany został przez Metropolię Poznań. Zakładał on wzrost par-

tycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaanga-

żowania osób młodych w sprawy publiczne w samorządach Metropolii Po-

znań. Uczniowie projekt rozpoczęli od cyklu warsztatów, które przybliżały 

tematykę społeczno-obywatelską. W ramach tych warsztatów przygo-

towywali się m.in. do tworzenia własnych projektów obywatelskich oraz 

do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego. Uczestnicy wzięli 

udział w wielu wolontariackich projektach m.in. Jarmarku Bożonarodze-

niowym, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i wielu innych. Ostatnim 

było szycie maseczek, które zostały przekazane m.in. na potrzeby szkoły, 

przedszkoli, Ochotniczej Straży Pożarnej i seniorów.

Jednym z celów projektu DziałaMy było również stworzenie Szkolne-

go Budżetu Obywatelskiego. Uczniowie mieli do dyspozycji 1 000 zł. Mie-

li stworzyć projekty na tę kwotę, które dotyczyłyby szkoły i społeczności 

szkolnej. Zaopiniowane i zatwierdzone projekty zostały poddane głoso-

waniu, w którym uczestniczyli uczniowie całej szkoły. Młodsi głosowali 

w sposób tradycyjny, starsi online. Głosowanie również przygotowywała 

młodzież uczestnicząca w projekcie. 

Projekty do SBO zgłosili: Artur Majchrzak, Gabryjela Andrzejewska, 

Wanda Surdyk, Laura Przybysz, Antonina Zdanowska, Gabryjela Kiszka 

i Jagoda Łuczak, Kamil Kamiński i Szymon Serba.

Wygrały projekty: Laury Przybysz: automat z przyborami szkolnymi 

oraz mobilny głośnik - zaproponowany przez Jagodę Łuczak, Szymona 

Serbę i Kamila Kamińskiego.

Organizatorzy docenili wielkie zaangażowanie młodzieży i opiekunów. 

Przeznaczyli kwotę większą niż była zaplanowana, aby w pełni zrealizować 

zwycięskie projekty. Szkoła i społeczność uczniowska otrzymała mobilny 

głośnik w kwocie 999 zł i przybory szkolne za 400 zł. Natomiast pomysło-

dawcy zwycięskich projektów SBO otrzymali bon upominkowy na kwotę 

100 zł do sklepu internetowego Empik.

Wszystkim uczniom gratulujemy zaangażowania w projekt DziałaMy. 

To prawdziwa nauka funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego 

w praktyce. Myślę, że wielu uczniów przekonało się, że warto być zaanga-

żowanym młodym obywatelem.

Barbara Surdyk

Konkurs poetycki
Szkolny Konkurs Poetycki „Jestem Polakiem”, w którym sprawowa-

łam zaszczytną funkcję organizatorki i pierwszego czytelnika - stanowił 

nie lada wyzwanie. W tekstach naszych uczniów szukałam świeżości my-

śli i prostoty obrazowania. Nie oczekiwałam szczególnej sprawności po-

etyckiej, ale szczerości wypowiedzi i poprawności językowej, co jest nie-

wątpliwie wyrazem miłości do Ojczyzny. Nadesłane próbki poetyckie nie 

zawiodły ani mnie, ani polonistek, które wsparły mnie przy wyborze najcie-

kawszych wierszy. Prace debiutantów, choć ujęte w nieszablonową formę, 

prezentowały ciekawe przemyślenia oraz odpowiedzi na pytanie, czym dla 

nich osobiście jest i co oznacza 102-lecie odzyskania niepodległości naszej 

Ojczyzny. Już samo zadanie sobie takiego pytania i próba sformułowania 

wierszowanej odpowiedzi – to ważny element dziecięcego kształtowania 

patriotycznej świadomości.  

Oddajmy głos naszym młodym poetom: niechaj w 102. rocznicę odzy-

skania niepodległości zabrzmią psalmy zwycięstwa.

Kategoria starsza: 

„Jestem Polakiem i kocham Cię Polsko” /Szymon Kmieć, kl. 6 – I miej-

sce/

„Wiersz o Polsce” /Mikołaj Wiśniewski kl. 6 – II miejsce/

„Moja Ojczyna” /Igor Iradzki, kl. 6 – III miejsce/

„Jestem Polakiem” /Nicole Pac kl. 7 – wyróżnienie/

Kategoria młodsza:

„Polska mała Ojczyzna” /Olivier Zieliński, kl. 5 – I miejsce/

„Polska mój kraj” /Daria Kamińska kl. 3 – II miejsce/

„Moja Ojczyzna” /Julianna Szklennik, kl. 4 – III miejsce/

Renata Stróżewska 

Powstanie 
Wielkopolskie na 102

27 grudnia obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego. Także w Skokach mieliśmy swoje uroczystości zorga-

nizowane przez TPPW. Nie było to jednak jedyne wydarzenie tego dnia. 

Z powodu pandemii spotkaliśmy się w sieci. Dzięki wcześniej rozesła-

nym zaproszeniom i linkom w spotkaniu mogli wziąć udział uczniowie 

i ich rodziny.

O godzinie 16–tej miała miejsce prelekcja ilustrowana pokazem slajdów, 

która przybliżyła internautom najważniejsze wydarzenia ze zwycięskiego 

zrywu Wielkopolan. Był także czas na zadawanie pytań. Z uzyskanych in-

formacji dowiedzieliśmy się, że wydarzenie śledziło około 70 osób. Część z 

nich udokumentowała się podczas prelekcji i przesłała nam swoje zdjęcia.

Wydarzenie to było początkiem większej akcji, którą realizujemy, w lu-

tym planujemy konkurs o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.

Pomysłodawcy i organizatorzy przedsięwzięcia

Barbara i Andrzej Surdyk



W I R U S   S A M O T N O Ś C I
„Mam 15 lat. Przecież mogę o sobocie decydować. Dobrze wiem, co jest dobre, a co złe. Nie potrzebuję żadnej niańki. Rodzice nie chcą mnie puścić na 

imprezę. Absurd. Tak naprawdę to nie chce mi się buntować, bo w sumie to po co? Przecież zazwyczaj otrzymuję to, czego chcę. Żyje mi się naprawdę 

spoko. Poza tym czasami lepiej być pokornym i grzecznym wobec rodziców czy nauczycieli, bo to właśnie wtedy dostaje się to, czego się potrzebuje”. 

Nikogo zapewne nie szokuje ta wypowiedź ucznia. Tak wychowaliśmy młode pokolenie. Rozmowa z rodzicem potwierdza słuszność kierunku. Rodzic 

mówi, „wolę aby nasz kontakt był co najmniej na poziomie poprawnej oceny. Nie warto walczyć z czymś na co i tak nie mamy wpływu.”

Ostatnio uczestniczyłem w szkoleniu dotyczącym stresu, poczucia osamotnie-

nia, zagubienia. Podjęliśmy dyskusję na temat współczesnych pustelników, na-

uczania indywidualnego ucznia w okresie zdalnej nauki i słuszności decyzji lekarzy 

wnioskujących do poradni o wydanie orzeczenia. Czy to poprawi ich sytuację? Jeśli 

tak, to na jak długo? Po rozmowie z rodzicami wyraźnie widzę, że tryb życia uczen-

nicy jest odwrócony do góry nogami – najczęściej śpi w ciągu dnia, a ożywia się w 

nocy. Przeważnie jej jedynym oknem na świat jest Internet. 

Coraz więcej spływa informacji od rodziców o tym, że kontakt z ich dziećmi wy-

raźnie uległ osłabieniu. Nie było by w tym nic dziwnego, bo przecież od dawna ob-

serwuje się, że nastolatki, uczniowie klas VII, VIII lubią zamykać się w swoim poko-

ju i mieć tajemnice. Rodzice zazwyczaj starają się uszanować rodzącą się potrzebę 

prywatności swej pociechy. Problem pojawia się w momencie, gdy dziecko – czę-

sto dorastające – przestaje wychodzić z pokoju w ogóle. Łatwo przegapić moment, 

gdy zwykła potrzeba spędzania czasu w samotności przybiera postać chorobliwą 

i staje się poważnym problemem. Zjawisko zatacza coraz szersze kręgi. Nazywa się 

je hikikomori.

Nazwa niepokojącego zaburzenia brzmi dla nas nietypowo – „przywędrowała” 

do  Polski aż z  Azji. Hikikomori, określane jako choroba społeczna, staje się coraz 

bardziej poważnym problemem w wielu krajach, także i w Polsce. Wcześniej opi-

sywano je jako unikanie szkoły, obecnie upowszechniła się druga nazwa, być mo-

że dlatego, że  obejmuje znacznie więcej niepokojących zachowań niż popularne 

w  Polsce „wagary w  domu”. Termin „hikikomori” tłumaczy się jako „oddzielenie”.   

Osoba dotknięta tym zaburzeniem izoluje się od społeczeństwa w skrajnym stop-

niu. Nie chodzi do  szkoły, nie utrzymuje relacji towarzyskich, nie rozwija hobby, 

które wymagałoby wyjścia z domu, nie uprawia sportów. Aktywność wygasa z ty-

godnia na tydzień. Zamyka się w swoim własnym świecie. Często gra w gry kom-

puterowe, czasem nawiązuje relacje wirtualne. Chorobliwie unika bezpośrednich 

kontaktów z  ludźmi, komunikuje się tylko przez telefon i  Internet. Ale  hikikomori 

to  coś więcej niż uzależnienie od  sieci, choć niektóre objawy wyglądają podob-

nie. W skrajnych przypadkach człowiek dotknięty tą przypadłością nie wychodzi 

z  pokoju nawet do  toalety. By  załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne, używa bu-

telek czy innych naczyń. Czasem wymyka się w nocy, zawsze uważając, by nikogo 

ze współdomowników nie spotkać po drodze. Taka sytuacja może się ciągnąć lata-

mi, a osoby dotknięte tym zjawiskiem społecznym zwykle są bierne, wycofane, a ich dolegliwości określa się jako rodzaj depresji.

Schorzeniami, czy może objawami, którym mogą towarzyszyć zachowania podobne to objawy się fobii, na przykład związanej z lękiem przed nawiązywa-

niem kontaktów z ludźmi, fobia społeczna albo strach przed otwartą przestrzenią. Obecna szkolna rzeczywistość też sprzyja wyobcowaniu i w dużej mierze 

przenosi się do Internetu. Jak leczyć osobę, która nie opuszcza swoich czterech ścian? Wyjście z domu i chęć podjęcia terapii jest koniecznym warunkiem 

wyleczenia. Na ten wysiłek muszą się zdobyć osoby cierpiące na przykład na depresję, której  objawy bywają zbliżone do hikikomori. Pomoc polega na reinte-

gracji społecznej osoby, która wycofała się z wszelkich społecznych kontaktów bezpośrednich. Sposobem dotarcia do komunikującej się z ludźmi tylko przez 

Internet osoby, jest celowe „podstawienie” jej przyjaciela w sieci. Po nawiązaniu kontaktu i zbudowaniu wirtualnej relacji przyjaciel nakłania do spotkania 

w realu, a następnie do podjęcia terapii. 

 

Pamiętamy czas kiedy byliśmy nastolatkami? Kiedy byliśmy młodzi, to prawie każdy był metalem, punkiem, skinem czy jeszcze kimś innym. Opowiadaliśmy 

o chodzeniu na koncerty, o rywalizacji między poszczególnymi grupami, o wyjazdach by się wyrwać z domu, o rajdach z plecakiem i dziewczyną trzymającą za 

dłoń. To wszystko brzmi strasznie fajnie. Tylko potem zaczynamy narzekać na dzisiejszą młodzież, no i to już trochę jest żałosne. Nikt nie lubi, gdy ktoś mówi, 

że „za jego czasów” było tak pięknie i wspaniale, a teraz to jest ……  Wszyscy młodzi są tacy sami, chętnie nazywamy ich „pokoleniem dobrobytu”. Narzekamy 

na to, że nie buntują się, że nie mają własnego zdania, że ich jedynym źródłem informacji i wiedzy są media, że są uzależnieni od Facebooka, że cała młodzież 

w tym momencie staje się jedną masą. Skoro osiągnięto ideał, do którego większość dążyła, to chyba wszyscy powinni być szczęśliwi, że w końcu udało się 

uzyskać „porozumienie ponad podziałami”? Nawet jeśli „pokolenie dobrobytu” istnieje i dzisiejsza młodzież nie buntuje się tak jak poprzednie pokolenia, to 

czy to znaczy, że jest od nich gorsza? Może właśnie Ty i Ty i Twoi koledzy jesteście tymi, którzy będą żyć w lepszym świecie, pełnym zrozumienia, tolerancji 

i równości?  

                                                                         

         Pedagog szkolny Krzysztof Ołdziejewski
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Grudniowa Biblioteka - za kolędę dziękujemy!
 

Grudzień sprzyjał czytelnictwu. Skocka 

biblioteka dołożyła wszelkich starań, aby 

tak się działo. Zorganizowała akcję pełną 

nowości książkowych o tematyce świątecz-

nej. W ciągu 23 dni wypożyczyli Państwo  

2 014 książek! 

W zabawie „Mikołajki on-line” nagrodzi-

liśmy 29 dzieci, które rozwiązały pomyślnie 

rebusy i wykonały przynajmniej jedną misję 

świętego Mikołaja. 

Muzycy działali wirtualnie. Efektem jest na-

granie kolęd z Side Effect’ami.

Za kolędę w Bibliotece dziękujemy i z no-

wym rokiem serdecznie zapraszamy.

Elżbieta Skrzypczak

Kochani Dziadkowie
 „Babciu i dziadku, poczytajcie sobie, poczy-

tajcie wnukom”.

Nasi Drodzy, życzymy Wam nieustającego 

zdrowia i wielu chwil z książką. 

Koncert w wykonaniu pianisty Mateusza Doń-

ca, dedykowaliśmy Państwu, jako wyraz naszego 

szacunku dla pełnionej przez Panie i Panów za-

szczytnej roli babć i dziadków. 

Choć nie wnuczki Wasze, ale miłujące Was – 

Bibliotekarki.

Elżbieta Skrzypczak

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
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102. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 
w gminie Skoki

 102. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego mieszkańcy Skoków uczcili złoże-

niem kwiatów i zapaleniem zniczy przed tablicami pamiątkowymi z nazwiskami ponad 

stu uczestników powstania pochodzących z tego miasta. Uroczystość przed wejściem na 

cmentarz parafialny w Skokach zorganizowało Koło Skoki Towarzystwa Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego 1918/1919, a kanwą dla wystąpienia prezesa Koła Krzysztofa Jachny były 

wspomnienia spisane w latach 70-tych ub. wieku przez jednego z powstańców, Karola Kieł-

czewskiego.

Drugą część uroczystości stanowiła msza św. w kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa 

w Skokach poświęcona 102. rocznicy wybuchu powstania oraz wspomnieniu ś.p. Anny Kuja-

wy, pełniącej przez wiele lat funkcję wiceprezeski skockiego Koła. 

Na zakończenie członek Zarządu Głównego Towarzystwa Piotr Stachecki wręczył zasłu-

żonym członkom Koła pamiątkowe medale Wierni Tradycji. Udekorowani zostali: ks. Karol 

Kaczor, Zbigniew Kujawa i Krzysztof Migasiewicz. Medale są wyrazem uznania za wieloletni 

wkład wyróżnionych osób w upamiętnianie pamięci o powstaniu w gminie Skoki i powiecie 

wągrowieckim.

Tego samego dnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach 

- członkowie kółka historycznego wraz z opiekunami Andrzejem i Barbarą Surdykami zor-

ganizowali internetową konferencję popularnonaukową o wybuchu i przebiegu Powstania 

w Wielkopolsce i również w naszym mieście.   

Tekst: Krzysztof Jachna, Iwona Migasiewicz

Zdjęcia: Franciszek Szklennik

Stowarzyszenia

Płyta nagrobna Zofii 
z Latalskich Rejowej wróciła 
do skockiego kościoła

  W ubiegłym roku do naszego kościoła parafialnego wróciła po renowa-

cji płyta nagrobna Zofii z Latalskich Rejowej. Umieszczona została w głów-

nej kruchcie. Obok niej znajdują się dwie tabliczki zawierające:

1) tłumaczenie łacińskiej inskrypcji, 

2) krótki biogram zmarłej oraz opis płyty. 

Cieszymy się, że ten unikatowy zabytek został pieczołowicie odrestau-

rowany i znalazł godne miejsce.

Iwona Migasiewicz



Z życzeniami Świąteczno-Noworocznymi dla Seniorów
Mieszkanki Skoków, Panie: 

Irena Szafran, Aleksandra La-

rus, Danuta Smolanowicz, 

Wiesława Pogodzińska, Zofia 

Wołkow i Mieczysława Kaf-

ke Brajewska (zamieszkała 

u wnuczki w Luboniu, ale 

często z przyjemnością od-

wiedzająca swoje lokum 

w Skokach) oraz Pani Ade-

la Jakubowska z Grzybowic, 

małżonki zmarłych członków 

skockiego Koła Związku Kom-

batantów i Byłych Więźniów 

Politycznych Rzeczypospo-

litej Polskiej, to ostatnie już 

członkinie podopieczne skoc-

kiego Koła. O nich wszystkich 

– dzisiaj już, z uwagi na wiek 

i stan zdrowia osobach o ogra-

niczonym stopniu samodziel-

ności - pamięta Zarząd Koła 

Kombatantów powołany 24 

stycznia 2017 roku.   

Wyrażając tę pamięć, człon-

kowie Zarządu: Anna Kruk 

i Piotr Babrakowski wcielając 

się w rolę Świętego Mikołaja, 

przed tegorocznymi Świętami 

Bożego Narodzenia, odwiedzili 

wspomniane Panie, gdzie mile 

i serdecznie witani, wraz z życzeniami Świąteczno - Noworocznymi przekazali Im świąteczne upominki. Wizyty te, chociaż krótkie, z uwagi na ograniczenia 

w kontaktowaniu się z powodu koronawirusa, stały się miłym akcentem w codziennym życiu Pań.

Tradycyjnie też już „nasi Święci Mikołaje” na zakończenie „kolędowania” zawitali z życzeniami do Pani Stanisławy Kowalskiej – ostatniego skockiego Kom-

batanta – gdzie też zastali wcześniej nieobecną w czasie wizyty domowej Panią Danutę Smolanowicz. Tutaj, też tradycyjnie już nie mogło obyć się bez okolicz-

nościowej rozmowy oraz „kawusi” i „markowych” wypieków Pani Stasi. Wszystko naturalnie, w formie skróconej i przy zachowaniu ograniczeń sanitarnych. 

        Edmund Lubawy

                                                                              Foto Piotr Babrakowski
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Darowizna dla dawców
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza wszystkich honoro-

wych dawców krwi, osocza i składników krwi do odbioru w Punkcie 

Krwiodawstwa zaświadczenia potwierdzającego ilość oddanej krwi 

w 2020 roku. Otrzymane zaświadczenie upoważnia honorowego daw-

cę do uzyskania odliczenia wartości zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia o Opieki Społecznej z 7 grudnia 2004 roku (Dz. U. Nr 263 poz. 

2625). Uzyskana kwota stanowi darowiznę na cele ochrony zdrowia, zgod-

nie z art. 21 ust. 1 pkt. 101 z dnia 26 lipca 1991 roku Ustawy o podatku do-

chodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku nr 14 poz. 176). Kwota 

w wysokości 130 złotych za jeden litr podlega odliczeniu od dochodu za 

2020 rok.

Jan Maćkowiak 

Uwaga Krwiodawcy

Dwa dni dla krwiodawców
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu informuje, że zgodnie z Ustawą 

z dnia 21 stycznia 2021 roku, podpisaną przez Prezydenta RP z dnia 21 

stycznia 2021, krwiodawcom w czasie pandemii przysługują dwa dni 

wolnego oraz każdemu, który oddał przynajmniej trzy donacje 33% ulgi 

środkami publicznego transportu zbiorowego.

Przywilej 33% przysługuje krwiodawcom, którzy oddawali krew 

w okresie pandemii i posiadają zaświadczenie potwierdzone przez cen-

trum krwiodawstwa.

W wągrowieckim punkcie krwiodawstwa od 28 stycznia 2021 r. krwio-

dawcy będą otrzymywali zwolnienie na dwa dni wolne od pracy tj. w dniu, 

w którym oddali krew lub osocze i w dniu następnym.

Jan Maćkowiak



Co wiemy o trzecim skockim kościele?

Badania archeologiczne prowadzone od 2017 roku na zlecenie Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej, 

a sfinansowane ze środków Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu dają nam pewność,  

że w naszym mieście – oprócz znanych dwóch świątyń – istniał jeszcze trzeci kościół, należący do Jednoty braci  
czeskich. W jego otoczeniu był również cmentarz oraz plebania wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Wszystkie te obiekty  

znajdowały się przy dzisiejszej ulicy Parkowej niemal naprzeciwko wjazdu na stadion.

Od niedawna stoją tam dwie tablice. Pierwsza prezentuje najistotniejsze wiadomości o tej mniejszości narodowej, żyjącej 

w naszym mieście od poł. XVII do poł. XIX wieku. Wspomniane zostały również wyniki prowadzonych tu badań archeologicz-

nych. Druga stanowić może dodatkową atrakcję, gdyż do wizualizacji kościółka wykonanej na płycie ze szkła akrylowego wy-

korzystano unikatową dziewiętnastowieczną rycinę. Pozwala ona wyobrazić sobie - prawdopodobnie schyłkowy już - wygląd 

kościółka i jego usytuowanie w rzeczywistej przestrzeni. Oznakowanie i omówienie tego miejsca jest efektem zrealizowanego 

przez Towarzystwo zadania publicznego pod nazwą „Zapomniane cmentarze ewangelickie na terenie miasta Skoki”, sfinansowanego przez Urząd Miasta 

i Gminy w Skokach.

W ramach tego projektu odbyła się również prelekcja Marcina Krzepkowskiego pt. „Znane i zapomniane. Cmentarze ewangelickie w Skokach w świetle 

źródeł historycznych i archeologicznych”. 

Zainteresowanych dziejami dawnych, niemal całkowicie zapomnianych skoczan, zapraszam na spacer ulicą Parkową i obejrzenie usytuowanych tam 

tablic.

W tej chwili dojście do wizualizacji kościoła jest nieco utrudnione, ale mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się to zmienić.

Wszystkim, dzięki którym Towarzystwo mogło zrealizować to zadanie, serdecznie dziękuję.

Zadanie publiczne „Zapomniane cmentarze ewangelickie na terenie miasta Skoki” było współfinansowane przez Gminę Skoki. Wysokość dofinansowania wynosiła  

2 800,00 zł.

Iwona Migasiewicz
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WSPOMNIENIE

ŚP. ANTONI WACŁAW WIŚNIEWSKI
20.09.1948 - 04.12.2020

We wtorek, 8 grudnia 2020 r. w kościele parafialnym w Skokach rodzina i najbliżsi, a z uwagi na pandemię, na cmentarzu parafialnym w Skokach, 

również szeroka rzesza przyjaciół i kolegów, w tym byłych współpracowników i członków wielu stowarzyszeń i organizacji, pożegnało Antoniego  

Wacława Wiśniewskiego. Do grona żegnających Śp. Antoniego dołączyli też liczni sąsiedzi i znajomi, którzy mieli z Nim kontakt w życiu codziennym, 

lub którym było dane się z Nim spotykać w trakcie Jego pełnego zainteresowań życia.

Wśród delegacji nie zabrakło m.in. przedstawicieli Rady Miejskiej i Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Skokach i szkół Stowarzyszenia Eduka-

cyjnego „Tęcza”, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy, Klubu Sportowego „Wełna”, skockiego Oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

oraz Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa”. Cześć śp. Antoniemu oddały i nad jego mogiłą swe sztandary pochyliły też poczty sztandarowe:  

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, Klubu Sportowego „Wełna”,  Związku Harcerstwa Polskiego w Skokach, Związku  

Harcerstwa Polskiego w  Wągrowcu oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach.  

Koncelebrowanej Mszy świętej w kościele pw. Świętego Mikołaja Biskupa przewodniczył proboszcz ksiądz Karol Kaczor, a uroczystości pogrzebowe na 

cmentarzu poprowadził proboszcz parafii Świętego Stanisława Biskupa w Lechlinie ksiądz Sławomir Komorski oraz ksiądz Krzysztof Burwiel. Ksiądz Komor-

ski wygłosił też wzruszające słowa pożegnania, w których przybliżył postać Śp. zmarłego. O działalności i zasługach Śp. Antoniego mówili też żegnający Go 

Komendant Drużyny Harcerskiej w Skokach harcmistrz Andrzej Surdyk oraz przedstawiciel Komendy Hufca ZHP w Wągrowcu harcmistrz Krzysztof Wojta-

szek - on też odczytał raport nadzwyczajny Komendy Hufca wprowadzający w Hufcu w związku ze śmiercią druha Antoniego kilkudniową żałobę i poinfor-

mował o ufundowaniu Krzyża Harcerskiego, który zostanie umieszczony na nagrobku zmarłego.    

Antoni Wacław Wiśniewski, syn Janusza i Krystyny zd. Maćkowiak urodził się 20 września 1948 r. w Skokach. Jego ojciec był nauczycielem i wycho-

wawcą kilku pokoleń młodych Skoczan, którego pasją była muzyka i który w 1967 roku – roku Jubileuszu 600-lecia powstania miasta Skoki – założył skupia-

jący trzy pokolenia mieszkańców Zespół Śpiewaczy „Harfa”, którego przez wiele lat był dyrygentem i kierownikiem. Nie tylko zainteresowania, ale i talent 

muzyczny po swym ojcu przejęli jego czterej synowie, a wśród nich najstarszy Antoni, co też przejawiało się w całym jego życiu. Śp. Antoni, od urodzenia, 

do przedwczesnej, wywołanej koronawirusem śmierci w dniu 4 grudnia 2020 r., związany był ze Skokami i z Ziemią Skocką. W Skokach spędził dzieciństwo 

i ukończył Szkołę Podstawową. Stąd też w latach 1962 – 1967 dojeżdżał do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Wągrowcu, po ukończeniu którego, 

w 1967 r. podjął pierwszą pracę zawodową w charakterze nauczyciela w Szkole Podstawowej w Potrzanowie. Ze Szkołą tą był związany przez kolejnych 27 
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lat. Po reorganizacji oświaty, w latach 1972 - 1976 wykonywał obowiązki kierownika Punktu Filialnego tejże Szkoły, a w latach 1976 – 1994, pełnił funkcję 

dyrektora Szkoły Podstawowej w Potrzanowie. W tym też roku rozpoczął pracę w Państwowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie, 

gdzie na stanowisku wychowawcy pracował do przejścia w 1997 roku na emeryturę. Jednak przejście na emeryturę nie oznaczało zerwania z pracą pedagoga. 

Przez kilka najbliższych lat pracował jako nauczyciel w Szkole Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza” w Jabłkowie oraz w Szkole Podstawowej w Łopuchowie. 

W ostatnim okresie - do listopada 2020 r., był zaangażowany jako opiekun dzieci podczas przechodzenia przez jezdnię przy Szkole Podstawowej w Skokach.

Dążąc do podniesienia kwalifikacji zawodowych Antoni połączył pracę z nauką i w roku 1988 podjął studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które pomyślnie ukończył w roku 1993.

 

Antoni Wiśniewski był człowiekiem o wielu zainteresowaniach i swą działalność zawodową umiejętnie łączył z działalnością na rzecz współmiesz-

kańców. W czasie pracy w Potrzanowie, współpracując z Sołtysem i z Radą Sołecką, z Ochotniczą Strażą Pożarną, z Kółkiem Rolniczym oraz z Kołem Gospo-

dyń Wiejskich i z Ludowym Zespołem Sportowym, a także z Biblioteką Miasta i Gminy, inicjował i współtworzył wraz z nimi życie społeczno – kulturalne oraz 

sportowo - rekreacyjne wsi. 

Ale zainteresowania i zaangażowanie społeczne Antoniego nie ograniczały się tylko do Potrzanowa, a wprost przeciwnie, zawsze przekraczały jego grani-

cę i można śmiało powiedzieć, że były „szerokopasmowe”. Z wielkim zaangażowaniem działał w harcerstwie, w którym w latach 1976 – 1981 pełnił funkcję 

Komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Skokach, a w kolejnych latach, aż do swych ostatnich dni, uczestniczył w działalności Związku – o tej 

działalności oraz o Jego zasługach dla ZHP, w tym dla odrodzenia harcerstwa, wybitnie mówił wspomniany na wstępie Krzysztof Wojtaszek.  

 

Mówiąc o pasjach Śp. Antoniego nie można nie wspomnieć o Jego wielkim zainteresowaniu sportem. Interesował się jego wszystkimi dziedzinami, za-

równo na poziomie światowym, europejskim, jak i krajowym czy wojewódzkim. Jednak najwięcej uwagi i pasji poświęcał temu z najbliższego swego otocznia, 

a więc Klubowi Sportowemu „Wełna”, któremu prezesował w latach 1981 – 1988, a do końca, często jako komentator, przeżywał na bieżąco, nie tylko jego 

wzloty i upadki, ale również grę bieżącą zawodników i wyniki każdego meczu. 

Wielką pasją Antoniego – oddziedziczoną po Ojcu - była muzyka. Już jako młody chłopak „Antek” był członkiem wspomnianej na wstępie prowadzonej 

przez Janusza – „Harfy”, a w lutym 1993 roku w porozumieniu z przewodniczącym Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skokach, dyrektorem Biblio-

teki Gminnej i Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki, założył Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa”. Od tej chwili, po czasy współczesne, „Harfa” skupiając „eme-

rytów” o zainteresowaniach muzycznych, pod „batutą” swego założyciela, koncertowała nie tylko na wielu zebraniach Związku Emerytów oraz w trakcie uro-

czystości gminnych i kościelnych w Gminie Skoki i w okolicznych Gminach, ale uczestniczyła też w spotkaniach chórów i emeryckich zespołów śpiewaczych 

na terenie województwa wielkopolskiego.

Swe zainteresowania Śp. Antoni Wiśniewski realizował też poprzez członkostwo w stowarzyszeniach działających na terenie Miasta i Gminy Skoki. Obok 

wspomnianego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Klubu Sportowego Wełna oraz Związku Harcerstwa Polskiego był też członkiem i brał udział 

w pracach Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej oraz współdziałał z innymi stowarzyszeniami, w tym szczególnie z Kurkowym Bractwem 

Strzeleckim. Aktywnie współpracował z Gminną Biblioteką Publiczną i występował w różnych rolach w jej przedsięwzięciach, m.in. wcielał się w postacie 

Christiana Andersena i Świętego Mikołaja, ale z wdziękiem i z tulipanem w ręku witał też Panie przybywające na imprezy organizowane przez Bibliotekę 

z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet oraz uczestniczył w pracy Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz w organizacji Jasełek i Dni Miasta 

i Gminy Skoki. 

Jego kontaktowość, codzienna bliskość z ludźmi i otwartość na problematykę społeczną, zaowocowały obdarzeniem Go przez mieszkańców godno-

ścią radnego Rady Miejskiej i Gminy Skoki, którą to funkcję pełnił w latach 2006 – 2010. 

Wszystkie te cechy osobowości Śp. Antoniego Wiśniewskiego spowodowały, że mimo ograniczeń spowodowanych pandemią, w ostatniej drodze na 

ziemi towarzyszyli Mu i żegnali Go tak liczni uczestnicy uroczystości pogrzebowej.

Śp. Antoniego zapamiętamy jako dobrego i życzliwego człowieka, którego działalność zapisała się w niejednej „Kronice”, a dobra pamięć o nim po-

zostanie na długo wśród nas.

Ps. Śp. Antoniego Wiśniewskiego znałem od najmłodszych lat i chociaż nie odważę się powiedzieć, że należałem do jego najbliższych kolegów, miałem z nim częsty 

kontakt osobisty i telefoniczny. Nieraz wpadał lub dzwonił, by przekazać lub omówić materiał do „Wiadomości Skockich”, bądź też by podzielić się swymi przemyślenia-

mi, lub by zwyczajnie porozmawiać o bieżących wydarzeniach w Gminie, czy też w kraju. W m-cu  listopadzie m.in. mocno angażował się w zbiórkę informacji dla Pani 

Iwony Migasiewicz opracowującej historię Kina w Skokach. W trakcie naszej ostatniej rozmowy - dwa lub trzy dni, przed tym zanim trafił do Szpitala - z zapytaniem jak 

się czuję oraz z „dobrą radą”, bym tak jak on się nie poddawał i nie ulegał wirusowi – od kilku dni jest lekko przeziębiony, ale bierze „medykamenty” i do przodu, w tej 

chwili zrobił zakupy i jedzie do cioci do Antoniewa.

Była to nasza ostatnia rozmowa. Bodajże na trzeci dzień po niej, z zaskoczeniem i niedowierzaniem przyjmowałem płynące z różnych stron wieści, że „Antka” zabrali 

do Szpitala, a następnie, że „Antek” jest pod respiratorem oraz na końcu, tę najbardziej tragiczną, że Antoni nie żyje. 

Niestety, były to wiadomości prawdziwe. Tak jak wielu „Innych” mogłem jedynie z zachowaniem dystansu towarzyszyć „Mu” w ostatniej drodze na ziemi i pocieszać się 

tym, że dołączył do grona harcerzy, sportowców i chórzystów oraz wszystkich, którzy poprzedzili „Go” w drodze do wieczności, oraz że w odpowiednim czasie z otwarty-

mi ramionami w zaświatach powita wszystkich, co podążą wytyczoną przez Niego drogą.        

Edmund Lubawy   



Kapral LEON KRÓL 1917-1939
 Leon Król urodził się 5 czerwca 1917 r. w Hamborn, w Nadrenii Pół-

nocnej-Westfalii. Tam jego rodzice: Julianna z d. Lipińska i Józef Królo-

wie, jak wielu innych Polaków z zaboru pruskiego, wyjechali ,,za chle-

bem”. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, wraz z dziećmi, wrócili 

w rodzinne strony i ostatecznie zamieszkali w Skokach, gdzie kupili ka-

mienicę, na parterze której Józef otworzył sklep tekstylny.

Leon ukończył szkołę powszechną w Skokach i podjął dalszą naukę w Se-

minarium Nauczycielskim w Wągrowcu. Szkoła ta finansowana była między 

innymi ze składek kupców z całego powiatu oraz z czesnego, opłacanego 

przez rodziców uczniów.

Leon, humanista wychowany w duchu patriotycznym, działał w szkolnej 

drużynie harcerskiej, uczył się dobrze, miał zostać nauczycielem. W czerw-

cu 1934 r., jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego, Leon i zaprzyjaźnio-

ny z nim syn dziedzica z okolic Skoków, wybrali się na wycieczkę rowerową 

po Polsce, podobno dotarli aż do Krakowa. Władze szkolne niezwłocznie za-

wiadomiły rodziców o wagarach uczniów. Ojciec oburzony lekceważącym 

stosunkiem syna do obowiązku szkolnego, zdecydował o zaprzestaniu opła-

cania jego nauki, w konsekwencji czego pozbawił go możliwości ukończenia 

szkoły i zdania matury. Dodatkową ,,karą” było skierowanie go do zakładu 

masarskiego w Poznaniu, w celi zdobycia zawodu rzeźnika. To był trudny 

czas dla ciekawego świata, młodego człowieka.

Po uzyskaniu pełnoletności Leon postanowił wstąpić do wojska. Jako 

ochotnik, zgodnie z obowiązującym wówczas prawem, miał prawo wybo-

ru broni. Wybrał marynarkę wojenną ze wskazaniem na okręty podwodne. 

Niestety, miał ponad 180 cm wzrostu, był zbyt wysoki do tej formacji, komi-

sja wojskowa odmówiła przydziału, zgodziła się na kawalerię. Trafił do 18. 

pułku ułanów w Grudziądzu. Pierwsze miesiące były sporym rozczarowa-

niem, ułan to ,,malowane dziecko” tylko w piosence, a w kawalerii najważ-

niejszy był koń. Oporządzenie konia – karmienie, czyszczenie, czesanie, za-

platanie ogona, zajmowało dużo czasu niedoświadczonemu kawalerzyście. 

Człowiek był na drugim miejscu, jeśli nie zdążył, szedł na zajęcia i ćwicze-

nia bez śniadania. Bardzo szczupły młodzieniec miał też kłopoty z młynkami ciężką, francuską szablą, jakiej używano w Grudziądzu.  Dopiero ujednolicenie 

uzbrojenia wojska polskiego w 1938 r., wyposażenie kawalerzystów w polską, ważącą nieco ponad 1 kg szablę, pozwoliło Leonowi na szybkie osiągnięcie 

dużej sprawności.

W tym czasie do wojska trafiali poborowi będący analfabetami. Leon, mimo braku cenzusu szkoły pedagogicznej, został zobowiązany do uczenia ich pisania 

i czytania. Jednocześnie sam systematycznie doskonalił swoje wojskowe, kawaleryjskie umiejętności, co zaowocowało sukcesami w ujeżdżaniu podjezdków 

i ścinaniu chochołów z kręceniem młynków szablą, na manewrach w Bydgoszczy wiosną 1939 r. Nagrodą było kilka dni urlopu, które spędził w rodzinnym 

domu w Skokach. Przywiózł swoje trofea tj. złote strzemiączko noszone na kurtce mundurowej i zegarek z wygrawerowanym napisem potwierdzającym osią-

gnięcie sukcesu.

Dowódcy doceniając pracowitość, sumienność i osiągnięcia kaprala Leona Króla, skierowali go na ściśle tajny kurs obsługi najnowocześniejszych wówczas 

karabinów przeciwpancernych, wprowadzanych późną wiosną 1939 r. na wyposażenie polskiej armii (wz.35 Urugwaj).

26 sierpnia 1939 r. kapral nadterminowy Leon Król pożegnał kolegów wychodzących z Grudziądzkiej Cytadeli. 18. Pułk Ułanów Pomorskich wyruszał 

z macierzystego garnizonu w stronę polsko-niemieckiej granicy, w rejon Chojnic, gdzie 1 września 1939 r. nastąpiła pierwsza szarża kawaleryjska.

Leon Król przeszkolony w obsłudze tajnej broni został przydzielony do 16. dywizji piechoty, Grupy Operacyjnej „Wschód” gen. Mikołaja Bołtucia, gdzie zo-

stał zastępcą dowódcy 2. plutonu ppor. Korzeniowskiego. Dywizja obsadziła nową linię obrony wzdłuż kompleksu jezior Mełno, Gruta, Annowo i rzeki Osa. To 

tutaj, na wzgórzu nr 82 koło wsi Dąbrówka Kościelna, w gminie Gruta znalazło się gniazdo karabinu przeciwpancernego obsługiwanego przez kaprala Leona 

Króla. Siły nieprzyjaciela dowodzone przez generała pułkownika Heinza Guderiana, to 21. niemiecka dywizja piechoty z Elbląga, wzmocniona artylerią XXI 

Korpusu. 1 września rozpoczęły atak silną nawałą artyleryjską, atak wzmocniły trzy kompanie batalionu czołgów z 71 czołgami i samochodami pancernymi; 

Niemcy zdobyli Dąbrówkę Królewską. Późnym popołudniem nastąpił polski kontratak, na skutek krwawej walki o każdy fragment terenu i każdy wiejski bu-

dynek, wieczorem wieś została odbita. Przed świtem 2 września 1939 r. nieprzyjaciel rozpoczął atak artyleryjski - Niemcy w ciągu nocy podciągnęli ciężką 

artylerię bliżej frontu i przygotowali do uderzenia broń pancerną.
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O świcie „Nagle, z gęstej mgły wynurzyli się liczni żołnierze niemieccy i otoczyli ułanów 2. plutonu. W nierównej walce zginęli wówczas dowódca plutonu 

ppor. rez. kawalerii Witold Korzeniewski i kpr. ndt. Leon Król, który poległ przy strzelającym karabinie maszynowym”, przekazał w książce „Walki o Dąbrówkę 

Królewską” płk. dr Jerzy Krzyś.

Stanisław Grabowski autor książki „18. Pułk Ułanów Pomorskich. Na straży Pomorza 1919 – 1939” napisał na str. 181: W natarciu trzech plutonów, 

wzmocnionych dwoma karabinami maszynowymi, w gęstej mgle, został niespodziewanie otoczony przez Niemców II pluton. Zginął jego dowódca ppor. Wi-

told Korzeniowski, a razem z nim jego zastępca kpr. Król przy karabinie maszynowym.

Poległych w dniach 1 i 2 września 1939 r. 87 żołnierzy polskich pochowali mieszkańcy wsi Dąbrówka Królewska w zbiorowej mogile na cmentarzu parafial-

nym. Wśród nich, złożony w grobie został kapral nadterminowy Leon Król.

Przydzielenie Leona Króla, umiejącego obsługiwać tajną broń, pozostającą w zapieczętowanych skrzyniach aż do 1 września 1939 r., do innej, poza macie-

rzystą, jednostki wojskowej, zawierucha wojenna oraz ograniczone możliwości kontaktu spowodowały, iż rodzina, mimo podejmowanych wysiłków, nie miała 

wiedzy o zdarzeniach z pierwszych dni września. Z latami nadzieja, że syn i brat żyje gdzieś w świecie, gasła. Szukając śladów brata pod Krojantami, miejscu 

największej bitwy 18. pułku ułanów grudziądzkich we wrześniu 1939 r., bliscy nie uzyskali wiadomości o losach Leona. Nieznane okoliczności i miejsce jego 

pochówku spowodowały umieszczenie jego imienia i napisu AD MEMORIAM na nagrobku rodziców, na cmentarzu w Skokach. Rodzina w ten symboliczny 

sposób zaznaczyła, że o nim pamięta.

Po latach żmudne poszukiwania prowadzone przez siostrzenicę Marię Magdalenę z wykorzystaniem środków nowoczesnej komunikacji i zaangażowanie 

członka Stowarzyszenia Miłośników 18. Pułku Ułanów Pomorskich dopiero w 2012 r. doprowadziły do odnalezienia miejsca spoczynku Leona Króla. Minęły 

wtedy 73 lata od śmierci 22-letniego obrońcy polskich rubieży.

11 listopada 2018 roku Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowało zawody 

strzeleckie, w tym jedne,

z udziałem rodziny, o puchar kaprala Leona Króla.

 Maria Magdalena Szymała-Kasowska

 Elżbieta Szymała
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Historia

Czysta gmina

Od stycznia nowe godziny otwarcia PSZOK
Od 1 stycznia 2021 roku nastąpiła zmiana funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Skokach 

przy ul. Rogozińskiej 10A.

PSZOK czynny jest w następujące dni: 

– środę od 10:00 do 15:00, 

– piątek od 12:00 do 17:00,

– sobotę od 8:00 do 13:00.

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Agata Ruta 

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 wydarzeniach lokalnych? Interesuje Cię jakość powietrza w gminie? 

To właśnie ta aplikacja jest dla Ciebie.

EcoHarmonogram to nowa, darmowa aplikacja dla mieszkańców gminy Skoki. Nieoceniony 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 gospodarowaniem odpa-

dów komunalnych. EcoHarmonogram posiada szereg funkcjonalności takich jak szczegółowy opis „Gdzie wrzucić”, po 

wpisaniu nazwy odpadu aplikacja wskaże do którego pojemnika/worka go wrzucić. Zawiera informacje o Punkcie Selek-

tywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), do którego należy wywozić kłopotliwe odpady takie jak: zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony samochodowe itp. oraz co zrobić z odpadami niebezpiecz-

nymi.

Ponadto poprzez aplikację mieszkańcy mogą zgłaszać reklamacje nieodebranych odpadów, 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 powia-

domienia 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



#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



W zdrowym ciele zdrowy duch
- edycja VIII

Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA 
zaprasza mieszkańców Gminy Skoki 
w wieku 50+ do udziału w projekcie

 
W ramach projektu zaplanowano:

Program zajęć i karta zgłoszenia: www.stowarzyszenietecza.pl
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu:

Sławomira Kędziora nr tel.  691 478 843

- pilates 
- zdrowy kręgosłup

- profilaktykę żywienia
- wyjazdy do aquaparku
- marsze nordic walking

- rajdy rowerowe
- fizjoterapię i osteopatię

- warsztaty psychologiczne i relaksacji
- warsztaty rękodzieła

- profilaktykę jamy ustnej

Zadanie publiczne jest realizowane poprzez finansowanie przez Gminę Skoki.
Kwota udzielonej dotacji przez Gminę wynosi 44.940,00 zł

Więcej o projekcie na:

www.stowarzyszenietecza.pl

www.gmina-skoki.pl


