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Wiadomości Skockie
Szanowni Czytelnicy „Wiadomości Skockich”

Po bardzo rzeczowych rozmowach z kierownictwem urzędu 
i radnymi przyjąłem na siebie odpowiedzialność za obraz naszego 
miesięcznika. Mam za sobą lata pracy dziennikarskiej zarówno  
w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej. Przyznam szczerze,  
że przez te lata pracy nie czułem do końca klimatu małych społeczności, 
choć zawsze blisko było mi do środowiska wiejskiego, z którego – co  
z dumą podkreślam – się wywodzę. Kiedy rozpocząłem pracę w „Głosie 
Wągrowieckim” przyszło mi poznawać „od kuchni” społeczności lokalne. 
Czytałem także „Wiadomości Skockie”. Zafascynowałem się postaciami 
i faktami. Stawałem się regionalistą. Pomogli mi współpracownicy i ci, 
którzy byli celem moich dziennikarskich wędrówek. 

Nie ma w życiu przypadków. Osiadłem z rodziną w Skokach, a nie 
np. w Wągrowcu, choć tam miałbym bliżej do pracy. Mieszkając jeszcze 
w Poznaniu miałem w Skokach znajomych, którzy pokazali nam, że jest 
to miejsce przyjazne, ciekawe i skrywające wiele tajemnic. Tutaj też są 
ludzie, którzy świat postrzegają inaczej niż ja. Spokojnie, nie ma takiego 
miejsca, gdzie wszyscy myślą i czują tak samo lub podobnie. Różnice 
w postrzeganiu świata powinniśmy omawiać w spokoju i spierać się na 
argumenty. Sztuka możliwa i wręcz pożądana. 

„Wiadomości Skockie” były, są i będą sposobem komunikowania 
się samorządu i urzędu z mieszkańcami. Mam zgodę na to, że będą 
też forum komunikowania się w odwrotnym kierunku. Nowe czasy 
wymagają nowych technik i sposobów i skorzystamy z wszelkich 
możliwości, aby bieżące sprawy dotarły do jak najliczniejszej grupy 
odbiorców.

Samorządność jest wielkim sukcesem transformacji ustrojowej. 
Jest też od lat traktowana przedmiotowo przez władzę centralną. 
Nowe zadania, niepoparte niezbędnymi środkami finansowymi – 
to codzienność samorządu. A ludziom do urzędu najbliżej, tak więc 
pod jego adresem kierowane są słowa krytyki, pretensji i oburzenia.  
Kto więc decyduje się na samorządową aktywność musi się z tym liczyć. 

Słuszną krytyką jest ta, która dotyczy niekorzystnej decyzyjnej 
rutyny. Aby do tego nie dochodziło, potrzebna jest komunikacja 
społeczna. Działania w tym zakresie są tak samo ważne, jak inwestycje 
drogowe, odśnieżone lub przejezdne drogi, dostęp do dóbr kultury, 
nowoczesna oświata.

To nie ma być pismo tych, określanych mianem „oni”. To ma być 
pismo „nas”. Proszę o wsparcie.

Franciszek Szklennik
Redaktor naczelny

Andrzej Surdyk nagrodzony 
tytułem Świadek Historii

W XII edycji Nagrody Honorowej Prezesa IPN „Świadek Historii” 
uhonorowany został Andrzej Surdyk ze Skoków, nauczyciel  
i metodyk z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Uroczystość prowadzona przez dyrektora poznańskiego oddziału 
dr hab. Rafała Reczka odbyła się w podniosłej, okołoświątecznej 
atmosferze, ale i obchodzonego po raz pierwszy w tym roku 
Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Gala 
miała miejsce w Sali Białej „Bazaru Poznańskiego”, z którego w grudniu 
1918 r. przemawiał Ignacy Jan Paderewski.

Nagrody wręczył zastępca prezesa IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk. 
Odczytał również list prezesa IPN-u dr Karola Nawrockiego skie-
rowany do laureatów.

Zdaniem Kapituły Andrzej Surdyk przyczynił się do intensywnej, 
stałej i regularnej współpracy ODN-u z Instytutem, dzięki której oferta 
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej trafia do szerokiej grupy 

nauczycieli, a uczniowie brali licznie udział w wydarzeniach, 
konkursach i projektach organizowanych przez IPN. Nagro-
dzony współorganizował także szkolenia na temat „Operacji 
Tannenberg”, konspiracji wielkopolskiej oraz cykl wykładów pn. 
„Korzenie totalitaryzmu”.

Nagroda została ustanowiona przez Prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej w 2009 r. Przyznawana jest raz w roku 
polskim oraz zagranicznym stowarzyszeniom, instytucjom, 
organizacjom społecznym i osobom fizycznym za szczególnie 
aktywny udział w  upamiętnianiu historii Narodu Polskiego 
w latach 1939–1989 oraz wspierającym pion edukacyjny IPN 
w realizacji ustawowej działalności. Może być także przyznana 
pośmiertnie. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczy 
Prezes Instytutu. 

Uroczystość uświetnił koncert „Powstańcze śpiewy 
Poznańczyków” w wykonaniu Jacka Kowalskiego i Zespołu 
Monogramista JK pod dyrekcją Anity Murawki.

Karolina Stefaniak 
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W sierpniu ul. Antoniewska ma być gotowa
Mieszkańcy Skoków bardzo często pytają o dalsze losy uli-

cy Antoniewskiej. Prace zostały rozpoczęte i po zrealizowaniu 
pewnych etapów przerwane.

- Ulica Antoniewska w  Skokach jest drogą powiatową. Oznacza 
to, że jej zarządcą jest starosta wągrowiecki, który odpowiada za jej 
utrzymanie. W jego imieniu utrzymaniem dróg powiatowych zajmuje 
się Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.

Przetarg na przebudowę omawianej drogi ogłaszał starosta. 
W warunkach przetargu  ustalał zakres prac i  termin realizacji oraz 
zawierał jako inwestor umowę z  wykonawcą. Z  tego tytułu Gmina 
Skoki nie ma realnego wpływu na wykonawcę prac, pomimo tego, że 
droga jest na terenie miasta Skoki - wyjaśnia Adam Zdanowski, 
podinspektor w  Referacie Inwestycji i  Infrastruktury Urzędu 
Miasta i Gminy w Skokach.

Zwróciliśmy się z zapytaniami prasowymi do Roberta Torza, 
dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, który przes-
łał do redakcji obszerne wyjaśnienie. 

- Inwestycja ta jest objęta między innymi dofinansowaniem 
ze środków rządowego programu Funduszu Dróg Samorządo-
wych, na zasadach określonych w umowie między Powiatem 
Wągrowieckim a Wojewodą Wielkopolskim. W myśl postanowień 
umowy niniejsze zadanie jest zadaniem wieloletnim, którego 
zakończenie (…) określone jest w harmonogramie rzeczowo-
finansowym na koniec sierpnia 2022 roku – informuje dyrektor 
Torz. 

Dowiadujemy się również, że w drodze przetargowej wy-
łoniony został wykonawca, czyli firma Kowalski Budownictwo 
sp. z o.o. z siedzibą w Żninie. „Wykonawca, w ramach realizowanej 
inwestycji, przedstawił harmonogram rzeczowo-finansowy wykona-
nia robót objętych zamówieniem, zgodny z  przyjętym planem finan-
sowym i techniką wykonania oraz przejął plac budowy i  rozpoczął 
prace budowlane” – czytamy w informacji. Wynika z niej również 
to, że zakres robót inwestycyjnych obejmuje roboty z branży ka-
nalizacji deszczowej, wodociągowej, elektrycznej i drogowej.

Ulica nie została wyłączona z  ruchu, a  trwające prace sta-
nowiły utrudnienie dla jej użytkowników. Według zapewnień dy-
rektora R. Torza zaplanowane prace zostały zakończone przed 

przewidzianym harmonogramem terminem i mogło powstać wra-
żenie przerwania robót w danym okresie.

„Na uwadze należy mieć, iż wykonanie robót związanych z głów-
nym kolektorem kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem w terminie 
wcześniejszym znacząco wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa 
w  ruchu drogowym poprzez skrócenie czasu trwania niedogodności 
związanych z tego rodzajem wykonywanych robót” – to cytat z pisma 
dyrektora PZD. Wynika z niego też jednoznacznie, że: „W dalszym 
etapie realizacji inwestycji wykonawca nie podjął kontynuacji ko-
lejnych przewidzianych do wykonania prac z  pozostałych branż 
i  zwrócił się do Zamawiającego (starostwa – przyp. red.) z  prośbą 
o aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego.” Wykonawca 
uzasadniał swoją prośbę zbliżającą się zimą oraz okolicznościami 
niezależnymi od jego woli. I  tu wskazuje na istniejącą sytuację 
epidemiologiczną związaną z  SARS-Cov-2, która przełożyła 
się na sytuację kadrową w  jego i podwykonawców firmach, na 
opóźnienia w dostawie materiałów, na zachwianie w dostępności 
produktów związanych z budownictwem drogowym i  ich aktu-
alnej wartości. Istniało też niebezpieczeństwo, że zimowe pogor-
szenie się warunków pogodowych w  okresie zimy mogłoby 
doprowadzić do przymusowego przerwania robót, a  przez to 
zwiększyłyby się utrudnienia i pogorszyłoby się bezpieczeństwo 
użytkowników drogi.

Z  treści wyjaśnienia wynika, że Starostwo Powiatowe 
w Wągrowcu uznało to uzasadnienie i  zgodziło się na zmiany 
w harmonogramie, jednakże zobowiązało wykonawcę do zacho-
wania terminu zakończenia prac.

Dyrektor Torz zapewnia również, że w  trakcie przerwy 
w robotach starostwo i  wykonawca podejmowali działania, aby 
zapewnić bezpieczeństwo i  przejezdność na rozbudowanym 
odcinku ul. Antoniewskiej. – Jest to nadal teren budowy i użytko-
wnicy powinni zastosować się do wprowadzonych i  obowiązujących 
nakazów związanych z  poruszaniem się na przedmiotowym terenie, 
zgodnie z  czasową organizacją ruchu – apeluje szef Powiatowego 
Zarządu Dróg.

Z informacji jakie do nas dotarły na placu budowy pojawili się 
już pracownicy wykonawcy.

Franciszek Szklennik

Wykonawca ma zakończyć roboty najpóźniej w sierpniu tego roku. Fot. wagrowiec.pl
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Orkiestra gra nadal

Choć sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zam-
knęły swoje podwoje, to zbieranie środków nie zakończyło się 
w niedzielę 30 stycznia. Było ponownie rekordowo.

Organizatorzy WOŚP-owych zdarzeń obawiali się, że nie-
sprzyjająca pogoda, kłopoty z  dostępem do Internetu oraz 
bardzo wietrzna i  deszczowa pogoda odstręczy chętnych od 
odwiedzenia sztabów, wyjścia na spacer, podczas którego 
mogli spotkać wolontariuszy z  puszkami, itp. Sztab Orkiestry 
w  Skokach trady-cyjnie zlokalizowany był w  siedzibie Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy Skoki. Przed pandemią organizowane 
było wydarzenie w  hali sportowej byłego gimnazjum, z  dużą 
liczbą widzów, wykonawców i  licytacyjnych fantów. Pandemia 
zweryfikowała jednak zamiary. Nie wyszło to jednak Orkiestrze 
na złe. Rok temu zanotowano rekordowe wpłaty; w tym roku, 
późno wieczorem w sobotę, można było podać informację, że 
skocki sztab doliczył się już ponad 73 tysięcy złotych, a nie były 
zamknięte wszystkie licytacje w Internecie oraz nadal wpływały 
środki na „eSkarbonkę”. 

Elżbieta Skrzypczak, dyrektorka biblioteki i szefowa sztabu, 
nie kryła zadowolenia i  wzruszenia. Bardzo wyraziście i ciepło 
wypowiadała się o swoich współpracownicach, które przyjęły na 
swoje barki niebywały trud. – Ubiegłoroczna i tegoroczna zbiórka 
pokazała, że uruchamiając możliwe do zastosowania techniki i sposo-
by da się uzbierać rekordowe kwoty. To podpowiedź dla nas w jakim 
kierunku iść w kolejnych edycjach – mówi.

Kiedy w  sobotę odwiedziłem bibliotekę, zastałem tam wielu 
ludzi, którym po prostu chciało się wyjść z  domu i  zawalczyć. 
Hasło tegorocznego Finału „Przejrzyj na oczy” przemawia wprost 

do celu, na który trafią zebrane w tym roku środki, ale ma też inne 
– i to widoczne – przesłania. 

Podczas sobotniego finału było wiele wzruszających momen-
tów. Jednym z  nich była wizyta rodziny Kędziorów: mamy 
Justyny, taty Krzysztofa i ich dwojga dzieci – córeczki Zuzi i synka 
Piotrusia. Warto dodać, że tata Krzysztof został w  ostatnim 
czasie nowym dzielnicowym w mieście. A Piotruś jest szczególną 
postacią WOŚP-owych zmagań. - Cztery lata temu Piotruś walczył 
o  każdy oddech w  inkubatorze z  ogromną naklejką Orkiestrowego 
Serducha na intensywnej terapii Oddziału Neonatologii w Poznaniu. 
Dzisiaj, na własnych nóżkach, kwestował na rzecz WOŚP ze swoją 
kochaną siostrzyczką. Wzruszające to są chwile, ale jakże wspaniałe. 
Jestem dumna. Nawet nie wiecie, jak bardzo! Zawsze będę przy Nich 
szła... Będę Ich uczyła, wspierała, bo wiem, jaka ważna jest nasza 
pomoc. 

Członkinie PZERiIW serwowały słodkości. Fot. F. Szklennik

I jak tu nie ulec pokusie? Fot. arch. BPMiGS



Policzony został każdy grosz. Fot. F. Szklennik

My się zimy nie boimy 
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Morsy Skoki na posterunku. Fot. Facebook

Siła nas. Fot. K. Przybysz

Obowiązkową rozgrzewkę przed trasą 
przeprowadziła Marzena Pastor. Fot. A. Dembiński



Tylko My, rodzice, którzy przeszli takie dni wiedzą, ile ta Orkiestra nam dała, ile pomogła, ile żyć uratowała. Spotkaliśmy dzisiaj mnóstwo ludzi 
z dobrym sercem, za co jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję – mówi Justyna Kędziora.

Zanim ruszył niedzielny finał w bibliotece, w sobotę radni oraz pracownicy urzędu miasta i gminy – przy wydatnej pomocy Towarzystwa 
Wspierania Rodziny i  Dzieci ALIA ugościli skoczan śniadaniem na miejskim targowisku, zwolennicy nordic walking wyruszyli na trasę. 
Wcześniej skockie „Morsy” zanurzyły się w lodowatych wodach J. Włókna, grała Orkiestra Dęta OSP, strzelcy rywalizowali podczas turnieju, 
Stowarzyszenie Edukacyjne „TĘCZA” zakończyło swoje WOŚP-owe akcje. Grano w Orkiestrze w przedszkolach, szkołach, u wędkarzy, wśród 
sportowców, w sklepach, firmach, na ulicach. I niech tak pozostanie.

Franciszek Szklennik
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Załoga urzędu miasta i gminy gościła skoczan na targowisku. 
Fot. F. Szklennik

Załoga urzędu miasta i gminy gościła skoczan na targowisku. 
Fot. A. Dembiński

Działo się w sztabie w bibliotece. Fot. F. Szklennik
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Stworzenie projektu budżetu jest czynnością złożoną. 
Materiały, prezentujące potrzeby jednostek zakładów budże-
towych i mieszkańców, składane są w wyznaczonym terminie do 
skarbnika Gminy. Swoje propozycje do budżetu składają również 
radni i  przedstawiciele jednostek pomocniczych np. sołtysi. 
Wnioski obejmują propozycje zadań koniecznych do wykonania 
w danym roku.

Skarbnik opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów  
i  wydatków. Na podstawie przygotowanych danych burmistrz 
opracowuje projekt budżetu. Burmistrz Tadeusz Kłos przedłożył 
radzie miejskiej projekt budżetu 15 listopada ub. r. w  celu 
zaopiniowania go przez stałe komisje rady. Warto zaznaczyć, 
że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w  Poznaniu. Podjęcie uchwały 
budżetowej oznacza przyjęcie rocznego planu dochodów, 
wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy.

Przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki budżet 
zakłada:

- dochody – 54 536 034,85 zł, w tym:
dochody bieżące 49 276 606,00 zł;
dochody majątkowe 5 259 428,85 zł.

- wydatki – 59 301 841,55 zł, w tym:
wydatki bieżące 48 961 477,00 zł;
wydatki majątkowe 10  340  364,55 zł czyli zadania 

inwesty-cyjne.

Radne i radni podjęli uchwały także w sprawie:
• wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Miasta i Gminy Skoki na 2021-2036.
• wysokości i  zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących na terenie gminy Skoki żłobki 
lub kluby dziecięce.

• pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami ko-
munalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobra-
nej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w 2022 r.

• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy 
Skoki na lata 2022-2036.

• uchwały budżetowej na 2022 r.
• planu pracy Rady Miejskiej Gminy Skoki na 2022 r.
• zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Gminy 

Skoki na 2022 r.
• zmiany uchwały w sprawie wysokości diety dla przewodni-

czącego Rady Miejskiej Gminy Skoki.
• zmiany uchwały nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej Gminy 

Skoki z 19.05.2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania  
i  wysokości diet dla przewodniczących organów wykonaw-
czych jednostek pomocniczych (sołtysów) gminy Skoki oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych.

• przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2022. Radni przyjęli 
również informację o  przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Miejskiej Skoki za I półrocze 2021 roku.

Niepisaną już tradycją stała się wizyta na corocznej sesji 
budżetowej skockich zuchów i  harcerzy, którzy przynoszą 
Betlejemskie Światełko Pokoju. W  Grocie Narodzenia Pańskie-
go w  Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co 
roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień nie-
siony przez skautów, a  wśród nich harcerki i  harcerze ZHP 
w  wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty, obiega świat 
trafiając z  rąk do rąk w  najbardziej odległe zakątki Ziemi. 
Działaniu temu przyświeca idea dzielenia się radosną nowiną 
i krzewienia największej uniwersalnej wartości braterstwa i po-
koju.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w BiP Urzędu 
Miasta i Gminy Skoki: skoki.nowoczesnagmina.pl

Katarzyna Przybysz 

ZNAMY BUDŻET NA 2022 ROK 
14 grudnia 2021 r., podczas 37. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki jednogłośnie przyjęto uchwałę budżetową na 2022 rok.  

Było to efektem wytężonych prac kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu, radnych, burmistrza 
i skarbnika Gminy.

Fot. K. Stefaniak

Fot. K. Stefaniak
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Bieżące korekty w budżecie 
Zmiany w uchwale budżetowej, Wieloletniej Prognozie 

Finansowej oraz powołanie redaktora naczelnego „Wiado-
mości Skockich” wypełniły porządek 38. sesji nadzwyczajnej 
Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Podczas sesji, która odbyła się 17 stycznia, rada podjęła 
uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 
na 2022 rok, wprowadzenia zmian w  Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i  Gminy Skoki na lata 2022-2036 oraz 
powołania redaktora naczelnego czasopisma samorządowego 
„Wiadomości Skockie”.

Głównym powodem zwołania sesji była konieczność 
zwiększenia środków własnych na realizację zadania inwesty-
cyjnego współfinansowanego w  ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych. W  związku z  prowadzonym postępowaniem 
przetargowym na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gmin-
nej w Brzeźnie, gm. Skoki”, zwiększono o 100 000,00 zł wy-
datki stanowiące wkład własny gminy w  realizację zadania. 
Najkorzystniejsza złożona oferta przetargowa zawierała błędy 
w obliczeniu ceny, w  związku z  czym została odrzucona przez 
zamawiającego. W  celu zawarcia umowy z  wykonawcą, który 
złożył drugą najkorzystniejszą ofertę w  prowadzonym postę-
powaniu przetargowym, konieczne było zwiększenie środków 
w budżecie na realizację tej inwestycji. 

Finansowanie zadania po wprowadzonej zmianie przedsta-
wia się w następujący sposób: 
– 1 257 677,88 zł – środki z Programu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład”, 
– 237 240,90 zł – środki własne Gminy, 
– razem 1 494 918,78 zł.

Zmiany budżetowe objęły również:
• zwiększenie o 50 000,00 zł wydatków planowanych na zimo-

we utrzymanie dróg gminnych;
• przeniesienie wydatków w  kwocie 2  000,00 zł z  zadania 

„Zakup lub zamiana nieruchomości pod drogi i  inwestycje” 
na zadanie „Budowa ulicy Polnej w Skokach” tj. na wykonanie 
map projektów podziału nieruchomości w  celu wykupu 
nieruchomości położonych na ulicy Polnej. Umowa zawarta 
została w  2021 roku, częściowa płatność umowy nastąpi 
w 2022 r.;

• wprowadzono wydatki w kwocie 49 900,00 zł z przeznacze-
niem na wynajem pomieszczeń do przechowywania żywności 
oraz transport i obsługę programu przez Towarzystwo Wspie-
rania Rodziny i Dziecka „ALIA”. Zadanie to będzie realizowane 
w  związku z  przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Skokach do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 podprogram 2021;

• wydatki planowane na odbiór odpadów z  koszy ulicznych 
w  kwocie 141  437,00 zł przeniesiono z  rozdziału 90002 – 
gospodarka odpadami komunalnymi do rozdziału 90003 - 
oczyszczanie miast i wsi. Zmiana ta nie zwiększa środków na 
to zadanie, jedynie zmienia się rozdział w kwalifikacji budże-
towej.

• zwiększenie o  70  000,00 zł wydatków bieżących z przezna-
czeniem na skład i  wydawanie miesięcznika „Wiadomości 
Skockie”. 
Podczas sesji rada miejska zdecydowała również o wyborze 

Franciszka Szklennika na nowego redaktora naczelnego czaso-
pisma samorządowego „Wiadomości Skockie”. Edmund Lubawy, 
jedyny dotychczasowy redaktor naczelny, zrezygnował z pełnie-
nia funkcji. Warto nadmienić, że czasopismo wydawane jest od 
1999 roku. 

Informujemy, że „Wiadomości Skockie” będą ponownie uka-
zywać się jako miesięcznik. 

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w BiP Urzędu 
Miasta i Gminy Skoki: skoki.nowoczesnagmina.pl

Katarzyna Przybysz 

Radni podjęli ważne decyzje umożliwiające sprawne działanie samorządu. Fot. F. Szklennik

Urząd
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Ulica Krańcowa przebudowana
Licząca niespełna 50 m ulica Krańcowa 

jest najkrótszą w Skokach, ale z drugiej strony 
najważniejszą dla kilku posesji, które się przy 
niej znajdują. Mieszkańcy tych właśnie domostw  
w grudniu minionego roku doczekali się kapital-
nego remontu ich ulicy.

Istniejąca nawierzchnia gruntowa drogi została 
utwardzona kostką betonową na pow.  245 m2. 
Obowiązkowym  elementem tego przedsięwzięcia 
była również  budowa sieci kanalizacji deszczowej, 
która odbiera wody opadowe ze stromej nawierzchni 
drogi i odprowadza do  pobliskiego zbiornika wod-
nego.

Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo  Usług 
Wielobranżowych BIMEX 1 z Rogoźna za kwotę 
172  077,00 zł. Na ogłoszony przetarg wpłynęły 
3 oferty. Najdroższa oferta była wyceniona na 
200 000,00 zł.  

Kolejny fragment ulicy Polnej utwardzony
W ostatnich dniach grudnia minionego roku dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Budowa ulicy Polnej w Skokach”. 
Jest to fragment ulicy Polnej wzdłuż placu zabaw, w kierunku skrzyżowania przy budynku komunalnym. Odcinek ten znany był z tego,  

że zawsze był bardzo mocno piaszczysty.
Zadanie obejmowało:
• wykup gruntu na poszerzenie pasa drogowego, który wynosił zaledwie 5 m szerokości,
• usunięcia kolizji energetycznej i telekomunikacyjnej. Zdemontowano 8 słupów energetycznych i ustawiono ponownie w poboczu drogi 

za chodnikiem. Przeniesiono podziemną sieć telekomunikacyjną o długości 385 m.
• Wybudowano nawierzchnię bitumiczną drogi o długości 320 m i szerokości 5 m oraz chodnika z kostki betonowej o szerokości 2 m.
Wykonawcą zadania był Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL z miejscowości Borowo Młyn, za kwotę 645 140,00 zł.  

W przetargu wystartowało 5 firm. Najwyższa zadeklarowana kwota wynosiła 949 713,00 zł.

Adam Zdanowski 

Ulica Polna nabiera nowego obrazu. Fot. K. Stefaniak

Od grudnia ulica Krańcowa nie przysparza już trosk. Fot. K. Stefaniak



Więcej mieszkańców,  
więcej troski

W 2021 r. starosta wągrowiecki wydał łącznie 750 decyzji 
o pozwoleniu na budowę dla wszelkiego typu obiektów i robót 
budowlanych.

Do Starostwa Powiatowego w  Wągrowcu wpłynęło także 
760 zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót 
budowlanych lub budowy obiektów zwolnionych z  obowiązku 
uzyskania pozwolenia na budowę. Liczba pozwoleń na budowę 
i zgłoszeń w 2021 r. wynosi 1 510 i jest to liczba przewyższająca 
dane w latach poprzednich.

Analizując dane widać, że najwięcej buduje się w  gminie 
wiejskiej Wągrowiec, która jest największą i najbardziej rozległą 
jednostką administracyjną na terenie powiatu. Drugie miejsce 
zajmuje miasto i gmina Skoki.

Zestawienie wszystkich wydanych pozwoleń na budowę:

gmina Wągrowiec – 221 pozwoleń,
miasto i gmina Skoki – 209 pozwoleń,
miasto Wągrowiec – 155 pozwoleń,
gmina Damasławek – 38 pozwoleń,
miasto i gmina Gołańcz – 45 pozwoleń,
gmina Mieścisko – 69 pozwoleń,
gmina Wapno – 13 pozwoleń.
Dużą część wydawanych decyzji stanowiły pozwolenia na 
budowę dla nowych budynków mieszkalnych – łącznie 362 
pozwoleń (w  2020 – 270 pozwoleń). Podobnie jak wyżej, 
gmina Skoki plasuje się tuż za gminą wiejską Wągrowiec:
gmina Wągrowiec – 138 pozwoleń (w tym 8 dla budynków 
dwulokalowych),

miasto i  gmina Skoki – 123 pozwolenia (w  tym 26 dla 
budynków dwulokalowych),
miasto Wągrowiec – 38 pozwoleń (w  tym 5 dla budynków 
dwulokalowych),
gmina Damasławek – 13 pozwoleń,
miasto i gmina Gołańcz – 16 pozwoleń,
gmina Mieścisko – 16 pozwoleń,
gmina Wapno – 8 pozwoleń.

W starostwie wydano 10 pozwoleń na budowę budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, zawierających łącznie 216 no-
wych lokali mieszkalnych, w  tym dla miasta i gminy Skoki na  
2 budynki zawierające 37 lokali.

Dodatek osłonowy - kryteria 
przyznawania

Informujemy, że można składać w  wersji papierowej 
wnioski o  nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Organem 
realizującym zadania z zakresu dodatków osłonowych w Gmi-
nie Skoki jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach.

Zgodnie z  zapisami ustawy o  dodatku osłonowym będzie on 
przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne 
miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodar-
stwie jednoosobowym albo 1  500,00 zł na osobę w  rodzinie 
w  gospodarstwie wieloosobowym (dochód w  rozumieniu art. 3 
pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 
Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Dla wniosków złożonych do 31 lipca 2022 r. podstawą obli-
czenia dochodu gospodarstwa domowego będzie 2020 rok. Dla 
wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 paź-
dziernika 2022 r. podstawą obliczenia dochodu będzie 2021 rok.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400,00 zł 

lub 500,00 zł*, przy założeniu, że dochód miesięczny  
nie przekroczy 2 100,00 zł;

• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600,00 zł lub 750,00 zł*, 
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1  500,00 zł 
miesięcznie na osobę w rodzinie;

• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850,00 zł lub 
1 062,50 zł*, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 
1 500,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie;

• gospodarstwo powyżej 6 osób otrzyma 1 150,00 zł lub 
1 437,50 zł*, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 
1 500,00 złotych miesięcznie na osobę w rodzinie.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione 
od źródła ogrzewania. Wyższa kwota dodatku przysługuje 
w  przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania 
gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrze-wacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia węg-lowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe, zasilane węglem lub pa-liwami węglopochodnymi, 
wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, 
o  której mowa w  art. 27a ust. 1 ustawy z  21 listopada 
2008 r. o  wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 
r. poz. 554, 1162 i 1243).

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba 
może wchodzić w  skład tylko jednego gospodarstwa domo-
wego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla 
gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna 
osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył 
wniosek jako pierwszy.

10

Wnioski można składać do 31 października 2022 r. w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w  Skokach, ul. Ciastowicza 11, 
w  poniedziałki w  godzinach od 8:00 do 17:00, od wtorku do 
piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach 

Urząd
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Fot. pixabay.com

Cieszy fakt, że gmina Skoki staje się z wyboru miejscem do życia dla nowych mieszkańców. Nasze położenie jest niezaprzeczalnie ciekawe. 
Stosunkowo blisko Poznania, ale wśród jezior i lasów. Nowi mieszkańcy to niewątpliwie większe podatki, ale często jeszcze większe wydatki 
i obowiązki! Wszystko to jest uzależnione od miejsca lokalizacji nowych domów.

Wybudowanie nowych budynków mieszkalnych tam gdzie jest istniejąca infrastruktura techniczna nie wywołuje wysokich kosztów 
wykonywania przyłączy lub rozbudowy istniejącej sieci. Natomiast budowa domów w terenie, w którym nie występuje uzbrojenie terenu, 
generuje ogromne koszty dla samorządu. Jesteśmy zobowiązani budować m.in. nowe wodociągi, kanalizację, drogi, oświetlenie, a potem je 
utrzymywać.

Nowe budownictwo powoduje także czasem konflikty społeczne z  uwagi na zabudowywanie nowych obszarów. Samorządom brakuje 
skutecznych narzędzi, aby wyważyć tę sytuację i zharmonizować zabudowywanie obszaru gminy.

Karolina Stefaniak 

Ryzyko zahamowania 
gazyfikacji gminy Skoki

Mieszkańcy gminy Skoki, w tym przedsiębiorcy, napotykają 
w ostatnim czasie problemy z uzyskaniem zgody na nowe przy-
łącza gazowe. Problem wynika ze zbyt małej przepustowości 
sieci gazowej.  Sprawa jest bardzo poważna, gdyż może wpłynąć 
na rozwój naszego obszaru oraz poważnie zahamować wymianę 
piecy centralnego ogrzewania. 

W  związku z  tym problemem 30 września ubiegłego roku 
odbyło się spotkanie w  Urzędzie Miasta Wągrowiec. W  jego 
wyniku burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt, burmistrz  
Skoków Tadeusz Kłos, burmistrz Budzynia Marcin Sokołowski, 
wójt gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak i  wójt gminy 
Mieścisko Przemysław Renn wystosowali do spółki Polskie 
Górnictwo Naftowe i  Gazownictwo oraz do Polskiej Sieci 
Gazowniczej pismo, w  którym opisany został problem z  jakim 
zmagają się nasze gminy. Jednocześnie samorządowcy zaape-
lowali o pilne rozwiązanie tego problemu. 

O  sprawie poinformowani zostali także posłowie z  naszego 
regionu oraz między innymi premier Mateusz Morawiecki, 
Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki Rafał Gawin oraz ówczesny Minister Kli-
matu i Środowiska Michał Kurtyka.

Dzięki interpelacji Pani poseł Marii Małgorzaty Janyska 
skierowanej do Ministerstwa Klimatu i  Środowiska do Bur-
mistrza Miasta i  Gminy Skoki wpłynęły pisma Polskiej Spółki 

Gazownictwa, Polskiego Górnictwa Naftowego i  Gazownictwa 
oraz Gaz-Systemu:

Polska Spółka Gazownictwa w swoim piśmie zwróciła uwagę, 
że w latach 2019-2021 na terenie gmin powiatu wągrowieckiego 
wydano ponad 1,5 tys. warunków przyłączenia do sieci gazowej 
i zawarto ponad 800 umów o przyłączenie. W dalszej części PSG 
potwierdza, że ograniczenia przepustowości punktów wejścia 
do systemu dystrybucyjnego z sieci przesyłowej i brak pewności 
ciągłości zasilania stanowią istotną barierę uniemożliwiającą 
kontynuowanie tego rozwoju w dotychczasowym tempie.

Stacja Wągrowiec, należąca do Operatora Systemu Przesy-
łowego (OSP), posiada wykorzystaną przepustowość w  100% 
(stan na grudzień 2021 r.).

W  tych okolicznościach przyłączanie kolejnych klientów, 
według PSG, niesie ze sobą ryzyko przerwy w  dostawach dla 
aktualnych odbiorców i  dlatego już na etapie rozpatrywania 
wniosków o  wydanie warunków przyłączenia spółka działa tak, 
aby przedstawione ryzyko zminimalizować.

Dodatkowo 9 grudnia 2021 r. do Urzędu Miasta i  Gminy 
w  Skokach wpłynęło pismo Operatora Gazociągów Przesyłow-
ych GAZ-SYSTEM S.A. informujące włodarzy naszych gmin 
o trwających rozmowach i projektach mających na celu znalezie-
nie rozwiązania dla pokrycia bieżącego i  perspektywicznego za-
potrzebowania odbiorców na paliwa gazowe w rejonie Wągrowca.

O rozwoju sytuacji będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Karolina Stefaniak 



  Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy i magiczny czas, pełen radości i rodzinnych spotkań. Również w naszym Przedszkolu Samorządowym 
im. Kubusia Puchatka w Skokach w tym pięknym okresie przedświątecznym panowała magiczna atmosfera, o którą zadbały wszystkie grupy 
przedszkolne, przygotowując i  nagrywając swoim najbliższym występy bożonarodzeniowe. Także grupa „KRÓLICZKI I” zaprezentowała 
swoim rodzicom „Jasełka”. Podczas występu przedszkolaki przedstawiły swoją opowieść o narodzinach Jezusa, oprawioną wieloma kolędami 
i pastorałkami. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie  
i wokalne. 

Tekst i fot. Karolina Walkowiak

30.Wielki Finał

Nie ma nic ważniejszego niż zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 
dlatego tymi słowami wyrażam ogromną wdzięczność wobec 
tych, którzy przyczynili się do zorganizowania i  wsparcia 30. 
finału WOŚP-u razem z naszą TĘCZĄ. W tym roku, dołączając do 
akcji, graliśmy razem dla okulistyki dziecięcej – dla zapewnienia 
najwyższych standardów diagnostyki i  leczenia wzroku u dzieci.  
Z  inicjatyw podjętych w  naszych placówkach udało nam się 
zebrać kwotę 2 610,12 zł.

Bardzo dziękujemy rodzicom, uczniom, pracownikom  
i wszystkim osobom uczestniczącym w  naszych działaniach. 
Gramy wspólnie z Orkiestrą do końca świata i jeden dzień dłużej.

Joanna Tomczak
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA 
SAMORZĄDOWEGO W SKOKACH 

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO „TĘCZA”

Oświata

TĘCZA grała z Orkiestrą w przedszkolach i szkołach. 
Fot. J. Tomczak
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Świąteczne klimaty w TĘCZY

 
Grudzień to czas wielkich przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Dzieci z  przedszkola w  Jabłkowie 

i  oddziałów: w  Rejowcu i  w  Łosińcu również przygotowywały się do tego wielkiego wydarzenia. Piekły pyszne 
pierniczki, tworzyły ozdoby choinkowe i stroiki, a także przygotowały piękne przedstawienia bożonarodzeniowe – 
informuje nas Violetta Obielak.

Kiermasz świąteczny
Nasza szkoła zorganizowała świąteczny kiermasz bożonarodzeniowy by wesprzeć zbiórkę pieniędzy na wsparcie rehabilitacji Olgi 

Miśkiewicz z Kiszkowa. 

W czasie kiermaszu można było nabyć pyszne ciasta, babeczki, pierniki, bombki, stroiki, choinki, anioły i inne ozdoby świąteczne wykonane 
przez uczniów, rodziców, nauczycieli, sympatyków naszej szkoły i przedszkola oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lechlinie. Podczas 
kiermaszu czas umiliły występy naszych uczniów, którzy śpiewali, tańczyli i recytowali świąteczny repertuar, wprowadzając bardzo magiczną, 
świąteczną atmosferę.

Wszystkim, którzy włączyli się w  organizację kiermaszu oraz wspomogli naszą akcję charytatywną –  serdecznie dziękujemy! Zebrane 
pieniądze w kwocie 2 222,50 zł zostały przekazane na konto chorej dziewczynki. 

Joanna Tomczak

Podczas kiermaszu dla Olgi był też pokaz taneczny.  
Fot. F. Szklennik

Dla Olgi zebraliśmy ponad 2 tys. złotych.  Fot. F. Szklennik

 Fot. V. Obielak
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Kraina bombek
19 listopada grupy starszaków z Jabłkowa i Rejowca wybrały się na wycieczkę do KADPOL Krainy Bombek w Gnieźnie. 

Dzieci i opiekunowie przy tworzeniu bombek. Fot. M. Załęska 

Dzieci zostały oprowadzone po fabryce i poznały wszystkie etapy produkcji bombki: od nadmuchiwania, przez srebrzenie i lakierowanie, 
aż po dekorowanie. Podczas warsztatów plastycznych dzieci własnoręcznie, według pomysłu, ozdabiały farbami i brokatami własne bombki. 
Pod koniec wycieczki każde z dzieci zostało także obdarowane bombką z  imieniem i świątecznymi malowidłami. Dzięki wizycie wszystkie 
przedszkolaki zostały tym niezwykłym aktem wprowadzone w cudowną „magię świąt”.

Magdalena Załęska

Szkolna wigilia w Lechlinie
Z  udziałem zaproszonych gości w  szkole odbyło się 17 

grudnia spotkanie wigilijne. 

Zanim rozpoczęliśmy uroczystość uczniowie w swoich klasach 
czytali ostatnie rozdziały książek z naszego wyzwania czytelniczo-
świątecznego pn. „Adwentowe czytanie”, aby podzielić się później 
swoimi przemyśleniami i  treścią przeczytanych książek. Zebrani 
na uroczystości mieli okazję obejrzeć przygotowane przez nas 
przedstawienie pt. „Anielska manufaktura”, które zostało na-
grodzone gromkimi brawami. Piotr Wiśniewski - kierownik szkoły 
- złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne. Po symbo-
licznym przełamaniu się opłatkiem usiedliśmy do stołu, aby przy 
niepowtarzalnym i  świątecznym wystroju klasy delektować się 
smakołykami przygotowanymi przez rodziców i sympatyków na-
szej szkoły. Uroku całej wigilii dodały prezenty, o  które zadbała 
Rada Rodziców. Wspólnie spędzony czas to chwile radosne, 
dobrych życzeń, ale też czas refleksji i świątecznej zadumy. Cie-
szyliśmy się wspólną obecnością, wzruszaliśmy wzajemnymi ży-
czeniami i mamy nadzieję, że była to dobra prognoza na nowy rok.

Joanna Tomczak

Fot. J. Tomczak

Oświata



Pomoc dla Lenki
29 grudnia Stowarzyszenie Edukacyjne „TĘCZA” zaprosiło 

wszystkich, którzy mają wielkie serce i chcieliby wesprzeć 
leczenie Lenki Osieckiej na przedstawienie świąteczne 
„Anielska manufaktura”. 

Uczniowie z Lechlina w spektaklu „Anielska manufaktura”.  
Fot. J. Tomczak

Występ odbył się w  sali OSP w  Skokach, a  wystąpili w  nim 
uczniowie szkoły w  Lechlinie. Przedstawienie było biletowane 
i  w  sumie w  skarbonce znalazło się 640,00 zł. Cała ta kwota 
została przekazana na zorganizowaną zbiórkę. Dziękujemy 
wszystkim, zwłaszcza uczniom i  ich rodzicom, za wielkie serce 
oraz wrażliwość na potrzeby innych.  

Joanna Tomczak
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Sznurkowe cudeńka

Prezentujemy swoje dzieło. Fot. J. Tomczak

Przed świętami przygotowaliśmy specjalny program warszta-
tów dla naszych uczniów, które pozwoliły już nam poczuć atmo-

sferę tego wyjątkowego czasu w  roku. Wykonaliśmy piękne 
ozdoby ze sznurka, które poprowadziła Ania Wieczorek ze „Zma-
lowanych animacji”. A potem piekliśmy pierniki. Zabawa i radość 
przy tworzeniu makramowych splotów i przepysznych pierników 
pozwoliła wszystkich wprowadzić w iście świąteczny nastrój.

Z nici i sznurka da się wyczarować piękne ozdoby.  
Fot. J. Tomczak 

Joanna Tomczak

Są wśród nas
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obcho-

dzony jest 3 grudnia. 

Są naszymi równieśnikami nie tylko przy okazji święta. Fot. SET

W szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne 
„TĘCZA” podjęto wiele działań, by przybliżyć dzieciom zdrowym 
problemy, z  jakimi borykają się na co dzień ich niepełnosprawni 
koledzy. Odbyły się lekcje poświęcone tej problematyce, przepro-
wadzono różne zabawy, czytano opowiadania, oglądano filmy 
i wykonano gazetki ścienne.

Dla niepełnosprawnych rówieśników z oddziału w Pawłowie 
Skockim przygotowany został filmik z  życzeniami oraz kartki, 
które są wyrazem sympatii i pamięci o nich ze strony nauczycieli 
i rodziców.



Świąteczne pierniki 

Grudzień to także miesiąc otulony zapachem miodu  
i przyprawy korzennej. 

Tego uczucia doświadczyły także przedszkolaki z  Jabłkowa, 
które zapoznały się ze składnikami i  sposobem na wykonanie 
pysznych pierniczków. Dzieci z  ogromnym zapałem wałkowały 
ciasto, wykrawały w  nim kształty oraz pięknie dekorowały 
przygotowane pyszności. Czas spędzony na pieczeniu był niezwy-
kle udany, a najwięcej radości i emocji sprawiła oczywiście część 
degustacyjna.

Budowanie wspólnoty
Wspólnie z  sołectwem 

Lechlin uczestniczyliśmy 19 
grudnia w  przygotowanym 
przez miejscowe koło 
gospodyń wiejskich dla 
mieszkańców spotkaniu 
opłatkowym. 

Gośćmi licznie przybyłych 
mieszkańców byli m.in.: 
Tadeusz Kłos, burmistrz Mia-
sta i Gminy Skoki, Blanka 
Gaździak – sekretarz Gminy 
oraz Sławomira i Waldemar 
Kędziorowie z zarządu Sto-
warzyszenia Edukacyjnego 
„TĘCZA”. Przygotowany przez 
nas spektakl „Anielska manufaktura” poruszył zebraną widownię 
i  wprowadził zebranych w  magiczny, świąteczny czas i spotkał 
się z  gromkimi brawami, podziękowaniami i życzeniami. Na 
wszystkich czekał też słodki poczęstunek.

Tekst i fot. Joanna Tomczak
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Czas na rogaliki
Zajęcia kulinarne w  przed-

szkolu w  Jabłkowie odbywają 
się niezwykle często, przede 
wszystkim dzięki ogromnemu 
zainteresowaniu samych przed-
szkolaków. Jednym z ulubio-
nych przysmaków dzieci są ro-
galiki przełożone czekoladą, 
marmoladą lub powidłami. 
Przedszkolaki pod czujnym 
okiem zaproszonych pań z za-
angażowaniem wałkowały ciasto, 
formowały rogaliki a następnie 
smakowały upieczonych, pachnących rogalików. Dziękujemy 
serdecznie pani Mieczysławie i pani Małgorzacie - babciom 
naszych przedszkolaków za pyszne zajęcia kulinarne, które 
wprowadziły przedszkolaki w dobry nastrój na cały dzień. 

Tekst i fot. M. Załęska

Wiersze spod choinki
Boże Narodzenie to piękne święta, a  okres je poprzedza-

jący obfituje w szkołach w różne interesujące wydarzenia. 

W naszej szkole zorganizowano m.in. konkurs recytatorski 
dla uczniów klas 1-3. Konkurs nosił tytuł „Wiersze spod choinki” 
i odbywał się w każdej z filii – informuje Justyna Graczyk - Dzieci 
piękną recytacją oddały nastrój nadchodzących świąt.
Laureatami konkursu zostali: 

• w  klasach I: Stanisław Deminiak (Rejowiec), Mateusz 
Pawlak (Jabłkowo), Maja Kostecka (Lechlin); 

• w  klasach II: Kamila Ratajczak (Rejowiec), Gracjan Gruss 
(Jabłkowo), Gracjan Konieczny (Lechlin);

• w klasach III: Maja Bajsarowicz (Rejowiec), Filip Kędziora 
(Jabłkowo), Julia Majchrzak (Lechlin). 

Na wyróżnienie zasługują: Oliwia Nawrocka, Filip 
Pawlak, Patrycja Grzelczyk, Marcin Pinkowski, Oliwia 
Borowiecka, Jagoda Bąkowska (wszyscy z  SP w  Jabłkowie) 
oraz Jan Mantaj, Wojciech Perła, Julia Słabiak, Franciszek 
Korczak, Kinga Muszyńska, Oliwia Muszyńska (filia  
w Lechlinie). (red) 

Oświata
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SZKOŁA PODSTAWOWA

Konkurs zimowy „Eko bałwanek”
Rozstrzygnięty został konkurs zimowy dla uczniów 

klas I-III pn. „ Eko bałwanek”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom nasze-
go konkursu zimowego „Eko bałwanek”. Wszystkie prace 
były bardzo kreatywne, pomysłowe oraz jedyne w swoim 
rodzaju. Jury konkursu, w  skład którego wchodziły: 
Natalia Kubińska, Estera Kruszka, Julia Chmielewska, 
Martyna Senger przy ocenie prac wzięło pod uwagę: 
stopień i  ilość wykorzystanych surowców wtórnych oraz 
czy praca została zrobiona przede wszystkim przez ucznia, 
a nie tylko przez rodzica.

Oto nasi laureaci konkursu: I  miejsce - Szymon 
Załuski (3B); II miejsce - Ita Kołodziejczak (2A) oraz 
Alan Sawczuk (2C); III miejsce - Radek Jaszyk (3B). 
Wyróżnienie otrzymali: Wanda Patelska (1B), Józef 
Patelski (2A).

Podziękowania za udział w  konkursie otrzymali: 
Maria Krystyna Łosiniecka, Michał Popiela (oboje z  kl. 
1A); Zofia Baranowska, Hubert Kluczyński, Nikodem 
Purol, Anna Sękowska, Cyprian Wojewoda (wszyscy 
z  kl. 1C); Antoni Budnik, Aleksandra Gruchała, Helena 
Kantorska (wszyscy z kl. 1B), Nikodem Dudek, Alan 
Wojtkowiak (oboje z  kl. 2B); Gabriela Sawińska, Lena 
Sawińska, Aniela Szawuła (wszystkie z  kl. 2C); Lena 
Antonina Hauke oraz Maja Tomkowiak (obie z kl. 2D). 

Ważna data w kalendarzu
Sejm RP jednogłośnie uchwalił ustawę o  ustanowieniu 

nowego święta państwowego. 27 grudnia Dniem Zwycięskiego 
Powstania Wielkopolskiego.

Dzięki temu cała Polska może czcić pamięć naszych dzielnych 
przodków, którzy pokonali zaborcę i  wywalczyli wolność dla 
Wielkopolski. W obchodach kolejnej rocznicy powstania uczestniczy 
również nasza szkoła. 17 grudnia nastąpiło rozstrzygnięcie 
konkursu dla klas IV-VIII na komiks o  powstaniu wielkopolskim. 
Organizatorkami konkursu były: Renata Hamulczyk i  Dorota 
Mrozińska.

Laureatami zostali: Laura Fertsch z kl. IV, Natalia Dziurka z kl. V 
oraz Szymon Kmieć z kl. VII. Zwycięskie prace są wyeksponowane  
w  holu głównego budynku szkoły. Nagrody dla zwycięzców ufun-
dowało Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz 
Aquapark  w Wągrowcu.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Fot. arch. SP Skoki



Poznajemy nasze prawa
23 grudnia 2021 roku odbył się Konkurs Wiedzy o Prawie, 

który został zorganizowany przez Towarzystwo Społeczno-
Prawne w ramach zadania: Edukacja dla każdego przy dofinan-
sowaniu budżetu Powiatu Wągrowieckiego. 

Beata Nowak-Szmyra prezentuje uczniom szkoły przysługujące 
prawa. Fot. B. Surdyk

Celem tego konkursu, w którym uczestniczyli także uczniowie 
innych szkół, było upowszechnienie wiedzy o prawie: konsumenta, 
cywilnego i samorządu terytorialnego oraz rozwijanie zaintere-
sowań związanych z dziedzinami prawa. W Szkole Podstawowej 
im Adama Mickiewicza konkursem zainteresowali się głównie 
uczniowie ósmych klas, choć i znaleźli się przedstawiciele klas 
siódmych. Uczniowie do tego konkursu przygotowywali się 
pod okiem Barbary Surdyk. Nie była to jednak jedyna forma 
przygotowań, bo nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć 
w warsztatach przygotowanych przez Beatę Nowak-Szmyrę, która 
w wyjątkowo atrakcyjny sposób przybliżyła uczniom tematykę 
z zakresu samorządności i prawa konsumenckiego. Uczniowie 
uczestniczący w warsztatach nie tylko posiedli przydatną w życiu 
codziennym wiedzę, ale też otrzymali upominki, które z pewnością 
są motywacją do dodatkowej pracy.

Zdobyta wiedza przydała się uczestnikom konkursu. Fot. B. Surdyk

Zdobywcami drugiego miejsca w konkursie zostali: Piotr 
Mróz i Juliusz Wrzesiński. Trzecie lokaty przypadły: Wojciechowi 
Kmieciowi, Wiktorii Sznajder, Aleksandrze Cibail i Marii Seidler. 
Wszystkim nagrodzonym, a także uczestnikom konkursu gratu-
lujmy i życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Surdyk

Zasłużyli na swój sukces
ANASTAZJA BALCER i MARCELI JARZĘBOWSKI, 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Skokach, zostali zwy-
cięzcami Ogólnopolskiego Konkursu „Z Wielkopolski do 
wolnej Polski!"

Pod koniec września ubiegłego roku ENEA S.A. ogłosiła wielki 
konkurs historyczny związany z Powstaniem Wielkopolskim pt. 
„Z Wielkopolski do wolnej Polski!" Zadaniem uczestników, polegał 
na wykonaniu pracy zgodnej z tematem konkursu, który brzmiał:  
„Niezapomniane zwycięstwo. Bohaterowie wczoraj i dziś" 
i przedstawienie swojego bohatera Powstania Wielkopolskiego 
1918 - 1919 r. Uczniowie mogli wybrać formę, w jakiej przedsta-
wią temat. Były to: film, praca pisemna lub plastyczna. 

Na konkursowe wyzwanie i przygotowanie filmu zdecy-
dował    się Marceli Jarzębowski,    który ukazując losy swoich 
przodków przedstawił powstanie w Skokach. Trzyminutowy 
film, bo taki był wymóg regulaminowy, przenosi widza we 
wszystkie najważniejsze miejsca w Skokach, które związane 
były z Powstaniem Wielkopolskim. Natomiast pracę pisemną 
wybrała  Anastazja Balcer  przygotowując wiersz pt: ,,Nasze 
Wielkie Powstanie". 

Wyłonienie laureatów  zgodnie z regulaminem konkursu 
opierało się o głosowanie internautów. Film Marcelego ,,Zawsze 
wspominani" zdobył  1592 głosy degradując  konkurentów, 
a wiersz Anastazji  570 głosów i to był    również wynik, który 
dał zdecydowane zwycięstwo autorce pracy pisemnej. W tym 
momencie pragniemy podziękować wszystkim oddającym głos. 
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu o Powstaniu Wielkopolskim 
otrzymali w nagrodę laptopy. Zwycięzcom gratulujemy 
i dziękujemy, że promowali nasze miasto i naszą historię w całej 
Polsce.    

Barbara Surdyk 
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Marceli przy swojej nagrodzie. 
Fot. M. Jarzębowska

Cenną nagrodę Anastazja 
zdobyła za wiersz o powstaniu. 
Fot. B. Surdyk

Oświata



Nawyk nieustannego uczenia się

Koniec pierwszego półrocza to najlepszy moment, aby porozmawiać  z uczniami ósmych klas  o nowej 
szkole. Tym razem nie chodzi jednak o wybory edukacyjno-zawodowe, ale o przygotowanie młodych ludzi 
do wkroczenia w nowe otoczenie i środowisko. 

Uczniowie już teraz mają wiele obaw i pytań. Prawdopodobnie na każdym korku słyszą,  
że za chwilę skończy się „podstawówka” i będą traktowani jak dorośli. Takie słowa nierzadko  budzą 
lęk i wywołują niepokój. Warto zatem rozwiać wątpliwości, odpowiedzieć na pytania i wyjaśnić,  
co faktycznie zmieni się po rozpoczęciu kolejnego etapu edukacyjnego. 

Podejmując decyzję o wyborze zawodu warto pamiętać, że jest to decyzja, od której pośrednio będzie 
zależeć reszta twojego życia. Przecież w pracy spędzamy większość część dnia. Jak więc wybrać zawód? 
Decyzji tej nie należy podejmować pochopnie, czy też sugerując się zdaniem rodziny czy znajomych. Czym 
się kierować? Hmm, niestety prostej recepty na to nie ma. Warto jednak zastanowić się nad czteroma 
elementami.
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1. Zainteresowania. Twoje zainteresowania mo-gą być tutaj cenną wskazówką. Dobrze jest w życiu robić to co się lubi. Wtedy mamy  
 poczucie spełnienia. Twoja przyszła praca nie będzie tylko obowiązkiem, ale przede wszystkim pasją. 

2. Umiejętności. Przy wyborze zawodu warto zwrócić też uwagę na umiejętności jakie posiadasz  i które będziesz mógł w przyszłej  
 pracy wykorzystać.     

3. Stan zdrowia. Ważną kwestią, którą musisz uwzględnić wybierając swoją dalszą karierę w wybranym zawodzie jest stan zdrowia.  
 Ważne jest abyś nie posiadał żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu, który chcesz wybrać.

4. Temperament. Część z nas nie wyobraża sobie pracy w samotności. Są też i takie osoby, które najlepiej pracują w ciszy i spokoju,  
 wykonując samodzielnie powierzone im obowiązki. Niektórzy na sytuacje stresowe reagują spokojnie, inni natomiast gwałtownie.  
 Twój temperament podpowie ci w jakiej pracy będziesz się czuć dobrze. Wybierając zawód pamiętaj, aby nie kierować się   
 wyłącznie podpowiedziami albo jedynie zarobkami. To przede wszystkim powinna być Twoja decyzja. Praca nie może kojarzyć się  
 tylko z obowiązkiem. 

Należy pamiętać, że równolegle z rozmowami uwzględniającymi powyższą tematykę, warto poszerzyć ofertę wsparcia o realny kontakt 
z uczniami szkoły ponadpodstawowej. Może być to realizowane podczas dni otwartych i wycieczek zawodoznawczych. Jeśli pozwoli na to 
sytuacja pandemiczna warto wrócić do tej praktyki. Jest to doskonała okazja na poznanie nowej szkoły, oferty zawodów. Daje to możliwość 
obejrzenia konkretnej pracowni czy warsztatów szkolnych. Jest to również sposobność rozmowy ze swoimi (ewentualnie) przyszłymi starszymi 
kolegami i koleżankami.

Krzysztof Ołdziejewski, pedagog - doradca zawodowy

Fot. shutterstock



Koncertowy szczęścia łut

Koncert Noworoczny pomimo 15. już edycji nie miał sobie równych. 
Na pięciolinii klasycznych i musicalowych utworów pojawiły się nutki iście humorystyczne. O pojawienie się tychże zadbał z powodze-

niem Wiesław Paprzycki, aktor i śpiewak, ulubieniec publiczności. Nietuzinkowym talentem wokalnym błysnęli: Anna Michalak, Agnieszka 
Wawrzyniak, Klaudiusz Kapłon i Bartosz Kuczyk. Ten ostatni, tradycyjnie, ujął zebranych przebojową konferansjerką, okraszoną anegdo-
tami ze świata muzyki. Jedyny tego wieczoru instrumentalista, absolwent Akademii Muzycznej we Lwowie, Andrij Melnyk, zachwycił 
brzmieniem akordeonu.

Kryształowym godom koncertowym sprzyjał uśmiech losu. Fakt, że wydarzenie mogło się odbyć, spotkał się z radością, spragnionych 
bliskości kultury, widzów. Gościnna „Winnica” w  Sławicy, wszystkim jej bywalcom, zapewniła słodką niespodziankę. Organizator, skocka 
biblioteka, kłania się widzom, dziękując za niezapomniany klimat szczęśliwego jubileuszowego koncertowania.

Elżbieta Skrzypczak
Fot. Kinga Lubawa
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki



Z kolędą do seniorów

Po roku przerwy seniorzy skockiej gminy tradycyjnie świętowali w urokliwym wnętrzu Gościńca Winnica w Sławicy. 
Delektowali się najpierw muzyką, potem kolacją. Uroczystość odbyła się 14 grudnia 2021 r. Spotkanie przedświąteczne, niezwykle 

wyczekiwane, było dla wcześniej urodzonych mieszkańców radosnym wytchnieniem od codzienności. Na taki oddech czekali bardzo 
długo, decydując się spędzić wspólnie uroczysty czas. A w Winnicy…serwowano najpierw ucztę duchową. Składały się na nią wyjątkowe 
utwory klasyczne i świąteczne zagrane przez muzyków z „Castle Brass” - Zespołu Instrumentów Dętych Blaszanych Zamku Kórnickiego. 
Panowie o niezwykle zdolnych ustach (to one są źródłem dźwięków instrumentów dętych) zagrali na dwóch trąbkach, rogu, puzonie i tubie. 
Salę wypełniły cudowne brzmienia, które widzowie dopełnili śpiewem chóralnym. Dodatkiem specjalnym do koncertu instrumentalistów 
był głos solisty Teatru Wielkiego w Poznaniu, barytona Jaromira Trafankowskiego. Profesor nie tylko oczarował wokalem, ale również 
zachwycił nietuzinkową grą aktorską. Owacjom nie było końca. 

Niespodzianką był voucher ufundowany przez Sławomira Heinrychowskiego, pierwszego klarnecistę w Orkiestrze Teatru Wielkiego 
w Poznaniu, właściciela przystani kajakowej w Potrzanowie. Szczęśliwcy, którzy rozpoznali tytuł konkursowej opery, będą mogli skorzystać 
z  wodnych atrakcji. Wiesława Surdyk-Fertsch przekazała zebranym sianko pod wigilijny obrus. Całości dopełniły upominki. Każdy 
z gości otrzymał zapachową świecę sojową i kalendarz wraz z życzeniami od Tadeusza Kłosa, Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Burmistrz 
zaakcentował swoją więź z seniorami, zapewniając o wyrazach sympatii. Życzył gościom przede wszystkim zdrowia i wszelkiej radości.

Elżbieta Skrzypczak
Fot. Kinga Lubawa
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Zespół w mistrzowski sposób prezentował muzykę.

Muzycy zaskoczyli wszystkich swoim wejściem.
Fot. Kinga Lubawa

Jaromir Trafankowski zachwycił głosem i sposobem wykonania utworów.

Były też miłe niespodzianki dla widzów.
Fot. Kinga Lubawa



Odświętna biblioteka

Począwszy od 4 grudnia 2021 r. skocka instytucja kul-
tury „ubrała” się świątecznie i  rozpoczęła mikołajowo-bożo-
narodzeniowe wydarzenia. 

Skierowała je do wszystkich grup wiekowych. W bibliotecznych 
warsztatach mikołajkowych wzięło udział ponad 400 dzieci!  
W  spektaklu pt: „O złotym dzwonku gwiazdora” uczestniczyło 
ich sześćdziesięcioro. Seniorzy w  gronie 180 osób świętowali 
w Gościńcu Winnica. BiblioMuza Kino za Rogiem w  Skokach 
zorganizowała 36 tematycznych seansów i  12 wydarzeń dla 
klas szkolnych, czytelnicy wypożyczyli 247 książek o  tematyce 
gwiazdkowej. Ponadto w konkursie fotograficznym „Książka 
w  świątecznej scenerii” komisja wybrała 13 najpiękniejszych 
zdjęć. Do ich autorów niebawem dotrą specjalne nagrody. Wielka 
sztuka za Rogiem, czyli Gwiazdkowy Koncert Andre Rieu cieszył 
się tak dużym powodzeniem, że odbyły się aż trzy spektakle. 
Podsumowaniem przedświątecznych działań było wyplatanie 
wianków z „Co ja plotę”. 

Biblioteka pachniała piernikami, błyszczała ozdobami, zachę-
cała nowościami, ale przede wszystkim była pełna Państwa 
uśmiechów, radości i  cudownych życzeń. Za odświętny czas 
z serca dziękujemy.  
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Ogólnopolska Karta Seniora
Drodzy Seniorzy zachęcamy do pozyskania Ogólnopolskiej 

Karty Seniora. Mieszkańcom miasta i gminy Skoki, posiadaczom 
Karty, oferujemy 20 proc. zniżki na świadczone przez Bibliotekę 
usługi: koncerty, seanse filmowe. 

Chętnie udzielimy Państwu dodatkowych informacji,  
tel. 798 824 520, 61 824 22 81.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki



Świąteczno-noworocznie z kombatantami
Na terenie gminy Skoki jest siedem osób, którym przysługuje status członka Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych. Dwie osoby posiadają status członka nadzwyczajnego.
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Stowarzyszenia

Odznaczeni Kombatanckimi Krzyżami Pamięci. Drugi z prawej Mirosław Grzędowski.  
Fot. Andrzej Surdyk

Okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku jest 
tradycyjnym czasem spotkań. Nie inaczej było także 
w tym roku w  Skockim Kole Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych. Jeszcze w grud-
niu członkowie zarządu odwiedzili podopieczne ze 
świątecznymi życzeniami i  upominkami, a  12 stycznia 
odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczno-nowo-
roczne. 

Anna Kruk i  Piotr Babrakowski odwiedzili 21 
grudnia, jak co roku, podopiecznych ze świątecznymi 
podarunkami. Spotkanie było okazją do serdecznej 
rozmowy, wspomnień, a podopieczne były zadowolone 
z  faktu, że pamiętano o  nich. Świąteczne podarunki 
trafiły do: Wiesławy Pogodzińskiej, Zofii Wołkow, Ireny 
Szafran, Stanisławy Kowalskiej, Danuty Smolanowicz 
i  Mieczysławy Brajewskiej – Kawke. Niektóre panie 
uczestniczyły również w  spotkaniu 12 stycznia. 
Do Skoków przybył Mirosław Grzędowski, prezes 
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP. 

Okazją do wizyty prezesa była uroczystość udekorowania członków skockiego zarządu Kombatanckimi Krzyżami Pamięci. Otrzymali je: 
Anna Kruk, Piotr Babrakowski, Andrzej Surdyk oraz Janusz Sieroń z Wągrowca. Gościem uroczystości był Zbigniew Kujawa, przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Skoki.

Po ceremonii dekoracji wszyscy zebrani toczyli przy kawie, herbacie i cieście ciekawe rozmowy. Były wspomnienia, ale i także plany na 
nowy rok.

Andrzej Surdyk

Wspólne pamiątkowe zdjęcie. 
Fot. A. Surdyk



Nasz mistrz w strzelaniu!
ALAN ŁAPIŃSKI, 17-letni mieszkaniec Skoków, reprezentujący Myśliwski Klub Sportowy „DIANA” Poznań, wywalczył tytuł 

Najlepszego Zawodnika Roku 2021 w strzelaniu do rzutek Trap 100 w kategorii „juniorzy młodsi”.

Nagrodę od Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wręczyła Alanowi 8 stycznia we Wrocławiu trzykrotna medalistka igrzysk 
olimpijskich Renata Mauer-Różańska.

Trap to dziedzina strzelectwa sportowego, w której ze strzelb śrutowych gładkolufowych oddaje się strzały do ceramicznych rzutków 
wyrzucanych z maszyny pod różnym kątem. Zawodnik strzela z pięciu stanowisk rozmieszczonych wzdłuż linii równoległej do linii wyrzutni, 
oddalonych o 15 m od niej. Cele wyrzucane są w losowy sposób wg ustalonych schematów ustawień maszyn.

Rzutki mogą być wyrzucane pod różnymi kątami, ale nie więcej niż 45°. W rundzie kwalifikacyjnej na strzelców czeka 125 celów oraz 40 
celów w finale dla najlepszych sześciu zawodników. Dozwolony kaliber broni w trapie to 12/76.
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Alan Łapiński odebrał laur podczas dorocznej gali Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego. Fot. Diana – MKS

Alan podczas rywalizacji. Fot. K. Kochan

- Sport uprawiam od 2017 r. Aby zostać „Najlepszym Zawodnikiem 
Roku 2021” musiałem poradzić sobie z problemem na początku sezonu, 
ponieważ osiągałem najniższe w  mojej karierze sportowej wyniki – 
mówi Alan. - Na szczęście praca z trenerami: Iriną Youkhatovą i Piotrem 
Kowalczykiem przyniosła efekty. Tak naprawdę to dobry sezon zaczął 
się od pucharu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, który 
wygrałem. Z upływem sezonu było już tylko lepiej. Przyszło zwycięstwo 
w  „Złotym Rzutku”. Dalszym etapem tego sezonu były Otwarte 
Mistrzostwa Wielkopolski. Udało mi się wejść do finału z  6. miejsca. 
Dzięki sportowemu i psychicznemu doświadczeniu w finałach potrafiłem 
zakończyć rywalizację na 3. miejscu.

Jednymi z najważniejszych zawodów w tym roku dla Alana były 
zawody Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (FOOM). Zdobył 
wtedy srebrny medal pomimo poważnych problemów z bronią.

- Najlepszym w  moim życiu sukcesem były ostatnie zawody 
minionego roku, czyli Mistrzostwa Polski Seniorów. Strzeliłem swoją 
„życiówkę” 114/125, i  dzięki temu wszedłem do finału z  piątym 
wynikiem. Ostatecznie rywalizację zakończyłem na 6. miejscu, ale 
uczucie, jakie mi towarzyszyło podczas strzelania tego finału, było 
niesamowite – dodaje Alan. 

Gratulujemy sukcesu, życzymy dalszego zapału oraz sportowych 
osiągnięć i w tym roku.

Karolina Stefaniak 



Zuzanna warcabową mistrzynią powiatu
W  Miejskim Domu Kultury w  Wągrowcu rozegrano w  grudniu Mikołajkowy Turniej Warcabowy zorganizowany przez Powiat 

Wągrowiecki. Zwyciężyła Zuzanna Witt.

W zawodach udział wzięło 24 zawodni-
ków, w  tym aż 14 graczy reprezentowało 
gminę Skoki i był to bardzo udany dla nich 
start. Mistrzynią powiatu juniorów do lat 
12. została Zuzanna Witt. 2. miejsce zajął 
Kamil Laube, a na 3. stopniu podium stanął 
Konrad Witt. Adela Balcer zajęła 4. miejsce.

W kategorii junior 13-18 lat 2. miejsce 
zajął Dawid Laube, Anastazja Balcer była 
trzecia, a  tuż za nią uplasował się Mikołaj 
Załęski.

W kategorii kobiet Aleksandra Tyll zaję-
ła 2. miejsce, a  Katarzyna Laube trzecie. 
Na trzecim stopniu podium w kategorii 
seniorów stanął Robert Tyll. Hubert Witt 
uplasował się na 7. miejscu, a na 8. Mateusz 
Tyll.

W punktacji rodzin zwyciężyła rodzina
Tyllów przed rodzinami: Laubów, Wittów,
 Balcerów i Załęskich. 

Warto nadmienić, że najmłodszymi zawodnikami byli dziesięciolatkowie: Adela Balcer, Kamil Laube i  Konrad Witt, a  najstarszym 
Mirosław Piechocki.

Tradycyjnie już podczas organizowanych przez Powiat Wągrowiecki turniejów sędzią głównym był wicestarosta Michał Piechocki.
Skoccy warcabiści podziękowali także swojemu trenerowi Mirosławowi Piechockiemu wręczając mu w  podziękowaniu puchar 

„Najlepszego Trenera Szachowego”. Bardzo dziękujemy rodzicom za przygotowania dzieci do turnieju.
Karolina Stefaniak

Zimowa jazda… rowerowa
Iście zimowa aura towarzyszyła 

uczestnikom drugiej edycji Nocnego 
Rajdu w Lechlinie.

Pierwsza impreza tego typu 
odbyła się w  2019 roku. 5 stopni 
mrozu, śnieg i  lód, a  na dodatek wie-
czorowa pora. Wszystko to może się 
wydawać niesprzyjające do jazdy na 
rowerze, jednak nie dla wszystkich. 
Ponad 20 osób z  50 zgłoszonych 
podjęło to wyzwanie 10 grudnia 
i stawiło się w Lechlinie na starcie.

Trasa, podobnie jak dwa lata 
temu ale w odwrotnym kierunku, 
wiodła wokół J. Budziszewskiego 
i J. Rogozińskiego. To około 33 
km z głównym przystankiem pod 
okazałą choinką na rynku w Ro-
goźnie. Wywrotki prawie nikogo 

 nie ominęły, jednakże gipsu ortopedycznego nie było potrzeby zakładać, wszystkie kości całe, a siniaki szybko zniknęły.
Po pokonaniu trasy na zmarzniętych, aczkolwiek zadowolonych rowerzystów czekało w Lechlinie ognisko i kiełbaski.
Organizatorzy pragną podziękować za pomoc Agacie Rucie za przygotowanie ogniska, Przemkowi Szymańskiemu za „zamiatanie 

ogonów” oraz Maciejowi Tadeuszowi i ekipie Tour de Sklep Skoki Team za opiekę na trasie, a także Stowarzyszeniu Edukacyjnemu TĘCZA 
i zwłaszcza Agnieszce Kruś za udostępnienie budynku szkoły.  

Karolina Stefaniak 
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Najlepsi warcabiści. Pierwszy z prawej główny organizator i sędzia zawodów -
- wicestarosta Michał Piechocki. Fot. arch. starostwa

For. W. Fisz
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Wędkarze podsumowali 
kadencję

Podczas walnego zebrania zgłoszono wiele ciekawych 
propozycji. Do zarządu weszli nowi ludzie.

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 120 w Skokach jest 
jedynym kołem zrzeszonym w Okręgu Poznańskim PZW. Jeszcze 
kilka lat temu do tego okręgu należało koło PZW w  Mieścisku. 
Jednakże wewnętrzne uregulowania władz okręgu powodowały, 
iż koło, które liczy mniej niż stu członków przechodzi do innego 
lub ulega rozwiązaniu. Wędkarze z  Mieściska znaleźli wyjście 
i  zarejestrowali się w  Nadnoteckim Okręgu PZW, gdzie takie 
wymogi nie obowiązują.

Skockie koło PZW jest organizacją liczącą ponad 140 
członków, w  tym liczną grupę juniorów i  kobiet. I  co ciekawe 
dziewczyny i panie nie są wyłącznie statystkami podczas licznych 
zawodów. A  pokazują to dobitnie wyniki końcowych rocznych 
klasyfikacji.

Obecny na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym burmistrz 
Tadeusz Kłos podkreślił kolejny raz, że współpraca samorządu 
z  kołem PZW może służyć za przykład budowania wzajemnych 
relacji z  korzyścią dla ludzi i  środowiska. Nic więc dziwnego, 
że przewodniczący rady miejskiej i burmistrz miasta i  gminy 
patronują zawodom. Koło nawiązało też ścisłą współpracę z Maj 
Sp. z o.o. Przedsiębiorstwem produkcji rybackiej, które jest 
zarządcą Jeziora Budziszewskiego – miejsca rozgrywania wielu 
zawodów wędkarskich. Warto dodać, że organizowane są tu 
zawody drużynowe, w których uczestniczą drużyny wystawione 
przez m.in. samorząd, urząd, stowarzyszenia i towarzystwa, ZHP, 
strażaków.

Co jest warte podkreślenia, to fakt, że członkowie koła 
uczestniczą także w  akcjach porządkowania terenów wokół 
jezior, którymi się formalnie opiekują i na których przeprowadzają 
zawody. Zorganizowali także społeczną straż rybacką, która dba 
o przestrzeganie przepisów i regulaminów amatorskiego połowu 
ryb.

Koło wybrało nowy zarząd i  wynikające ze statutu władze. 
Funkcję prezesa powierzono ponownie Jackowi Dudkowi. 
Mariusz Kielma został wiceprezesem ds. sportu i  młodzieży. 
Sekretarzem zarządu został Hubert Radziński, a  skarbnikiem 
Zbigniew Kujawa. Karol Neumann jest gospodarzem koła, 
a  Marcin Kołodziejczuk przewodniczącym komisji egzamina-
cyjnej. Członkami zarządu zostali: Alojzy Pacholski, Mieczysław 
Łysek i  Henryk Eliński. Przydział zadań nastąpił na pierwszym 
zebraniu zarządu.

Komisji rewizyjnej przewodniczyć będzie Piotr Konrad przy 
współpracy z Markiem Kubickim i Krystianem Czechlewskim. 
Sądowi koleżeńskiemu przewodniczy Romuald Dudek. W skład 
sądu wchodzą także: Andrzej Szymczak i Andrzej Janiszewski. 
Funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego pełnić będzie Błażej 
Szcześniak.

Znane są wyniki rocznej klasyfikacji w  poszczególnych 
kategoriach. W  zawodach spławikowych zwyciężył Robert 
Chelwing przed Hubertem Radzińskim i  Jackiem Dudkiem.  
W  rywalizacji spinningowej zwyciężył Marian Konrad przed 
Piotrem Konradem i  Mariuszem Kielmą. W  rywalizacji junio-
rów najlepsza okazała się Julia Dziabas przed Julią Konrad 
i Krystianem Dudkiem.

Wędkarstwo sportowe jest także rodzinną tradycją. Niech 
świadczy o tym fakt, że na podium w poszczególnych kategoriach 
stanęły trzy pokolenia: Marian, Piotr i  Julia Konradowie. 
Rodzinnie wędkują w  rodzinie Dudków. Tryumfy święci także 
Marta Zywert i jej dzieci.

Franciszek Szklennik

Burmistrz T. Kłos nagrodził najlepszych juniorów. Od lewej: Julia 
Dziabas, Krystian Dudek, Julia Konrad. Fot. F. Szklennik

Najlepsi spinningiści. Od lewej: Mariusz Kielma, Marian Konrad 
(zwycięzca kategorii), Piotr Konrad. Fot. F. Szklennik

Trzech najlepszych spławikowców; Robert Chelwing (I), 
Jacek Dudek (III), Hubert Radziński (II). Fot. F. Szklennik

Trzy pokolenia wędkarzy. Od lewej: Piotr, Marian i Julia Konradowie. 
Fot. F. Szklennik

Sport i rekreacja



KALENDARZ WYBRANYCH 
IMPREZ REKREACYJNO - 
SPORTOWYCH 2022* 

19 marca - 15 Rozpoczęcie sezonu turystycznego w Puszczy Zielonce

- Spływ Kajakowy rzeką Małą Wełną 27 marca 

- 9 Rajd Rowerowy w Nieznane 2 kwietnia 

 - 4 Festiwal NW z Doliną Wełny 23 kwietnia

 - 5 Skoki Cross Duathlon 24 kwietnia

 - 7 Kryterium Leśne Gogol MTB Maraton8 maja

- 15 Rajd Puszcza Wpuszcza 21 maja 

 - 7 Skockie Przełaje & 5 Mistrzostwa Nordic Walking 22 maja

 - 15 Rodzinny Rajd Rowerowy na Dzień Dziecka z TĘCZĄ  28 maja

 - 8 Rajd Rowerowy na Orientację29 maja 

 - 3 Tęczowy Rajd Rowerowy 2 lipca

- 8 Rajd rowerowy Skocka 1003 lipca 

 - 6 Rajd rowerowy Dzień bez Samochodu 3 września

 - 5 Bieg Podkowy & 4 Biegi Dzieci 4 września

 - 14 Cysterski Rajd Rowerowy 17 września

 - 2 Czerwonacko - Skocki Nocny Rajd Rowerowy 19 listopada

- 3 Nocny Rajd Rowerowy 9 grudnia 
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Szczegółowe informacje w odpowiednim czasie:
www.gmina-skoki.pl 
ww.facebook.com/GminaSkoki/ 



Historia

Żegnaj Pani Anno!
4 stycznia zasnęła snem wiecznym śp. ANNA JACHNA 

(1931-2022). Pochodziła z  rodziny znanych skockich patrio-
tów i społeczników: KIEŁCZEWSKICH i CZERWIŃSKICH. Była 
magistrem farmacji i długoletnią właścicielką apteki „Pod 
Moździerzem” w Skokach.

 
Przy dźwięku strażackiej syreny spoczęła obok małżonka Józefa 
Jachny na cmentarzu parafialnym w  Skokach. Tu też pochowani 
są Jej najbliżsi przodkowie - skoccy społecznicy, bracia kurkowi, 
patrioci: uczestnicy I wojny światowej, powstania wielkopolskiego 
oraz wojny polsko-bolszewickiej, a także krewni, doświadczeni II 
wojną światową i Poznańskim Czerwcem ‘56. 

Oprócz najbliższych, w  drodze na miejsce wiecznego 
spoczynku, towarzyszył Jej ks. proboszcz Karol Kaczor oraz 
poczty sztandarowe, delegacje kilku skockich stowarzyszeń 
i organizacji oraz sąsiedzi, znajomi i dawni pacjenci.

W  imieniu organizacji Zmarłą pożegnał Adam Mroziński, 
wspominając Jej zasługi. Pani Anna Jachna była hojną donatorką, 
mocno zaangażowaną w  pielęgnowanie odrodzonego ruchu 
kurkowego w  Skokach. Do chwili kiedy pozwalało na to zdro-
wie uczestniczyła we wszystkich brackich uroczystościach 
i  turniejach strzeleckich, zdobywając liczne laury w  różnych 
kategoriach. 

Wraz z  najbliższymi, kontynuując rodzinne tradycje patrio-
tyczne, przyczyniła się do założenia skockiego koła Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Była członkinią 
założycielką Towarzystwa Miłośników Miasta Skoki i  Ziemi 
Skockiej, chętnie dzielącą się wiadomościami z  naszej lokalnej 
historii. 

W  uznaniu zasług dla skockiej społeczności uhonorowano 
Panią Jachnę godnością honorowego członka Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej 
w  Skokach, a  także Medalem Zasługi i  odznaką „Wierni 
Tradycji”. Jej przykładną kilkudziesięcioletnią pracę farmaceutki 
w Stargardzie, Krzyżu Wielkopolskim i  w  Skokach nagradzano 
odznaczeniami resortowymi. 

Podczas uroczystości pogrzebowych głos zabrał Krzysztof 
Jachna:

- W imieniu mojej siostry Jolanty, naszej rodziny i swoim własnym 
pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za przybycie 
na tę ceremonię pożegnania Anny Jachny, mojej matki. Jesteśmy 
wdzięczni za wszystkie słowa wsparcia płynące w  ostatnich dniach 
ku nam z Państwa strony, za modlitwę i ofiarowane intencje mszalne 
za śp. Annę Jachnę. Dziękuję ks. proboszczowi i  panu Adamowi 
Mrozińskiemu oraz Przyjaciołom za serdeczne słowa wspomnienia 
i  modlitwy, którymi objęli moją matkę. Szczególne podziękowanie 
składam przedstawicielom i  pocztom sztandarowym skockich 
organizacji i  stowarzyszeń, z  którymi moja mama sympatyzowała, 
których była członkinią, także piastując honorowe tytuły. 
Wielokrotnie byłem świadkiem wypowiadanych przez moją mamę 
słów wdzięczności za koleżeństwo i  życzliwość, z  jaką spotykała 
się we wszystkich gronach, w  których gromadzili się skoczanie. 
Widziałem z  bliska jak wielką radość przynosi jej udział w  różnych 

przedsięwzięciach, spotkaniach, imprezach, koncertach chóru, czy 
wyjazdach, na które była zapraszana. 

Przez kilkadziesiąt lat pracy farmaceuty, z  których ostatnie 30 
służyła w  aptece w  Skokach, moja mama starała się nieść pomoc 
każdemu, w każdej potrzebie, o każdej porze dnia, a także nocy. Szyba 
lady aptecznej dzieliła wówczas pacjentów od ,,pani magister”, jak 
powszechnie była w Skokach nazywana. Tylko moja siostra i ja, i pani 
Elwirka, widzieliśmy z  bliska, jak moja mama głęboko przeżywała 
każde cierpienie pacjentów apteki i  jak bardzo przejmowały ją 
nadzieje tych pacjentów na skuteczność podanego w  aptece leku. 
Bardzo cieszyły ją później wyrażane słowa radości za ulgę w chorobie, 
czy wyzdrowienie.

Z  pewnością wśród przybyłych na tę ceremonię pożegnalną są 
też pacjenci apteki „Pod Moździerzem” w  Skokach. Być może każdy 
z  nas choć raz skorzystał z  porady udzielonej w  tej placówce przez 
moją matkę. Przybycie wszystkich Państwa na skocki cmentarz, by 
pożegnać Annę Jachnę, swoją skocką ,,panią magister” jest wyrazem 
podziękowania, które z  pewnością najbardziej by ją ucieszyło. Za tą 
obecność wszystkim Państwu z serca dziękuję.

Postać Pani Anny Jachny pozostanie we wspomnieniach 
skoczan na zawsze. Cześć Jej pamięci.

Iwona Migasiewicz
Zdjęcie: archiwum KBS Skoki
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11 listopada 1918 roku w  sklepie spożywczym pana Jana 
Kaczmarka przy Rynku, grupa ludzi, a  zwłaszcza kobiet, zebrała 
się na zakupy żywności na obowiązujące wówczas kartki 
żywnościowe. Wśród nich moja matka. W pewnej chwili do sklepu 
wchodzi jego właściciel – Jan Kaczmarek i  do zebranych tam 
ludzi mówi: - „Ludzie, w tej chwili dostałem wiadomość telefoniczną 
z  Poznania, że Wyluś ustąpił z  tronu i  uciekł do Holandii („Wyluś” – 
cesarz niemiecki Wilhelm II - przyp. red.). No to wojna się skończy 
i powstanie Polska”.

Wielka radość wśród obecnych i  wiadomość ta szybko 
roznosi się po Skokach. Marynarze floty wojennej zbuntowali się 
przeciw tak długo trwającej wojnie (4 lata). Za marynarzami bunt 
podniosły również wojska lądowe. Żołnierze będący na urlopach, 
między nimi mój ojciec, nie wrócili już do swych jednostek. 
Równocześnie żołnierze polscy zaczęli uciekać z  koszar: 
z Gniezna, Biedruska, Poznania i z innych miejscowości. Zabierali 
ze sobą cały ekwipunek, także broń. W całej Wielkopolsce zaczęły 
się organizować tajne komitety powstańcze. 

Tak też było i  w  Skokach. Sercem i  duchem tego był wielki 
patriota, ksiądz proboszcz Skoków Tymoteusz Zoch. Ksiądz 
proboszcz gromadził na plebanii zwolenników powstania i oma-
wiano, jak ma być przeprowadzone ono w  Skokach. Ustalono 
jak będzie zorganizowana administracja miejska po odzyskaniu 
niepodległości. Postanowiono, że Magistrat (pisownia oryg.), 
pocztę i  policję będą zdobywać Polacy, byli żołnierze niemieccy, 
a  dowodzić nimi będzie były leutnant (podporucznik) Tadeusz 
Jeszke (syn Polaka, nauczyciela Wacława Jeszke). 

27 grudnia 1918 r. rozpoczęło się powstanie w  Poznaniu, 
nazwane później Powstaniem Wielkopolskim. Nie wiem dokła-
dnie czy 28, czy też 29 grudnia oswobodzono Skoki. Rano o godz. 
9-tej zebrali się przy plebanii byli żołnierze z  bronią oraz inni 
ochotnicy i  po błogosławieństwie ks. proboszcza Zocha po 
komendą Tadeusza Jeszke ruszyli na oswobodzanie miasta. Szli 
lewą stroną ulicy, obok wikariatu i lewą stroną Rynku, obok domu 
Kowalskich. Jak sami mówili, mieli trochę strach, bo nie wiedzieli, 
jak to będzie. Wiedzieli, że w  Magistracie jest straż miejska, 
która posiada broń i nie wiadomo było, czy jej nie użyje, a wtedy 
doszłoby do strzelaniny. Spokojnie jednak doszli do Magistratu. 
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W  pierwszym pokoju po prawej stronie byli zebrani wszyscy 
jego pracownicy, straż i burmistrz. Tadeusz Jeszke po niemiecku 
rozkazał im złożyć wszelką broń, a  burmistrzowi kazał oddać 
wszystkie pieczątki i klucz od kasy miejskiej. Następnie oznajmił 
im, że jest to powstanie Niepodległej Polski i  ich niemieckie 
rządy się już skończyły. Ponieważ wezwani nie stawiali żadnego 
zbrojnego oporu i  spełniali wszystkie polecenia powstańców, 
to zezwolono im spokojnie wrócić do domów. Co oni też szybko 
zrobili. 

O  zajęciu Magistratu powiadomiono ks. proboszcza Zocha. 
Z  Magistratu nasi powstańcy udali się na pocztę. Jej naczelnik 
też nie stawiał żadnego oporu. Teraz już z  poczty telefonicznie 
powiadomiono Poznań, że Skoki są już wolne. Następnie 
powstańcy udali się na posterunek policji przy obecnej ul. 
Ciastowicza, a  gdy i  tu nie napotkali oporu, kolejno też bez 
walki zajęli dworzec kolejowy. Pierwszym burmistrzem wolnych 
Skoków został ks. proboszcz Tymoteusz Zoch. Sekretarzem 
Magistratu została pani Maltz (nie pamiętam jej imienia), 
naczelnikiem poczty pan Jan Kaczmarek (właściciel sklepu 
spożywczego), a kierownikiem szkoły nauczyciel Wacław Jeszke 
– ojciec Tadeusza Jeszke. O ile wiem do Straży Miejskiej należeli: 
Bronisław Czerwiński, dwaj bracia Brajewscy i  Telesfor Boras, 
mieszkający przy Placu Kościelnym. Czy jeszcze ktoś więcej, tego 
nie wiem. Młodzi powstańcy skoccy wkrótce zostali powołani 
do kompanii powstańczej w  Wągrowcu. Mam jeszcze oryginał 
wezwania mego ojca do wstawienia się z  pełnym ekwipunkiem 
wojskowym do Wągrowca. Gdzie walczyli, nie wiem. Coś tam 
mówiono o  okolicach Nakła nad Notecią, ale czy tak było nie 
wiem. 

Podporucznik Tadeusz Jeszke w  okresie międzywojennym 
był zawodowym oficerem Wojska Polskiego i  przebywał 
w  Warszawie. Widziałem go pierwszy i  ostatni raz w  latach 
30-tych, gdy przyjechał na pogrzeb swej matki. Wtedy też 
odwiedził moich rodziców, bo z moją matką Stanisławą w szkole 
chodził do jednej klasy. Gdy nas odwiedził był w stopniu majora, bo 
tak do niego zwracał się mój ojciec – „Panie majorze”. To wszystko 
co napisałem zebrałem ze słyszenia od byłych powstańców 
skockich, którzy, gdy się spotykali z moim ojcem, a swym kolegą, 
to sobie wspominali te wydarzenia. Szczególnie dużo o powstaniu 
skockim opowiadał Józef Szeręgowski, który po I wojnie świato-
wej mieszkał w  Poznaniu, ale każdego roku przyjeżdżał do 
Skoków i  z  moim ojcem lubił wspominać te wydarzenia. Mój 
ojciec do żadnej organizacji nie należał, a  więc do „Powstańców 
i Wojaków” również nie należał, chociaż nim był. 

Ps. Może ktoś z  Czytelników będzie znał jeszcze inne wyda-
rzenia z  tamtych dni i  miesięcy to niech je opisze ku pamięci 
Skoczan, którzy w  tamtych latach żyli i  za wolną Polskę, 
Wielkopolskę i Skoki walczyli. 

Ks. Bronisław Sobkowiak
Od redakcji: zachowaliśmy oryginalną pisownię 

w otrzymanym tekście.

Z kart historii! 

Wyzwolenie Skoków spod zaboru pruskiego w 1918 roku

Tadeusz Jeszke ks. Tymoteusz Zoch



Wielki Syn Ziemi Skockiej!
JAROGNIEW DRWĘSKI - pierwszy polski prezydent 

Poznania urodził się w Glinnie.

Urodził się 6 grudnia 1875 r. w rodzinie ziemiańskiej w Glinnie. 
Jego rodzicami byli: Kazimierz Gozdawa Drwęski i  Klaudyna 
ze Skoraszewskich, właściciele majątku Kołybki w  powiecie 
wągrowieckim. W Glinnie Drwęscy zamieszkiwali do 1881 roku, 
kiedy to opuścili Wielkopolskę i  zamieszkali w  nowo nabytym 
majątku w Mierzynku w guberni płockiej zaboru rosyjskiego.

W  1885 roku 10-letni Jarogniew opuścił dom rodzinny. 
Zamieszkał u  sióstr matki w  Poznaniu i  podjął naukę 
w  Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Tutaj też włączył się do 
działań konspiracyjnych kół samokształceniowych, w  których 
zdobył szlify działalności politycznej, a ujawniając swe zdolności 
przywódcze został prezesem Towarzystwa Tomasza Zana. To był 
też czas pierwszych prób literackich i debiutu prozatorskiego na 
łamach „Przeglądu Poznańskiego”.

Po zdaniu matury w  1895 roku Drwęski podjął studia praw-
niczo-ekonomiczne na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma 
w  Berlinie, a  po zdaniu egzaminu referendarskiego, w  roku 
1899 rozpoczął praktykę sądową w  Poznaniu. W  Poznaniu też, 
po zdaniu egzaminu asesorskiego, w  1904 roku założył własną 
kancelarię adwokacką, którą prowadził do 1918 roku.

18 kwietnia 1907 r. Jarogniew Drwęski zawarł związek 
małżeński z  Izabelą Amrogowicz, z  którego to związku urodziło 
się trzech synów: Antoni, Jerzy i Jarogniew.

Adwokat polskości

Jako adwokat Drwęski reprezentował i  bronił przed sądami 
niemieckimi Polaków popadających w konflikt z prawem pruskim, 
w  tym m.in. nauczycieli oskarżonych w  związku ze strajkiem 
dzieci wrzesińskich i  działaczy „Sokoła”. W  tym też czasie pisał 
do ukazujących się w  języku polskim tygodników: „Pracy”, 
w  którym prowadził polemikę z  prasą niemiecką i  „Przeglądzie 
Wielkopolskim”, w  którym publikował artykuły o  tematyce 
kulturalnej związane z utrzymaniem i propagowaniem polskości.

Zainteresowania sprawami narodowymi i publicznymi spowo-
dowały, że Drwęski zdecydował się kandydować w wyborach do 
Rady Miejskiej Poznania i  w  latach 1904-1905 oraz 1915-1918 
pełnił funkcję członka tejże rady. Pracując w komisjach: prawnej 
oraz finansowej i budowlanej zasłynął z obrony języka polskiego 
i praw ludności polskiej. Działając w radzie Drwęski równocześnie 
współtworzył organizacje mające na celu obronę i propagowanie 
polskości np.: jawny Związek Narodowy oraz tajne, zakładające 
różne formy walki o  przywrócenie wolnej Polski: Tajne Koło 
Towarzyskie, które dało początek Centralnemu Komitetowi 
Obywatelskiemu i Naczelnej Radzie Ludowej.

11 listopada 1918 r., a  więc w  czasie, gdy Wielkopolska 
pozostawała jeszcze pod zaborem pruskim, na wniosek 
Naczelnej Rady Ludowej Jarogniew Drwęski został mianowany 
przez Wydział Wykonawczy Rady Robotników i  Żołnierzy 
nadburmistrzem Poznania i  zastąpił na tym stanowisku nie-
mieckiego nadburmistrza dr Ernsta Wilmsa. Wydarzenie to 

rozpoczęło „rozłożone na raty rozbrajanie” Niemców w Poznaniu, 
które 27 grudnia doprowadziło do wybuchu Powstania Wielko-
polskiego, a  następnie do wolnych i  demokratycznych wyborów 
do Rady Miasta Poznania.

Prezydent z woli mieszkańców

Kilkumiesięczne rządy Drwęskiego znalazły uznanie miesz-
kańców, czego wyrazem było powierzenie jemu 17 kwietnia 
1919 r. przez demokratycznie wybraną Radę Miejską funkcji 
prezydenta wolnego już miasta Poznania. Funkcję tę pełnił do 
swej śmierci. Zmarł 14 września 1921 r. Miejsce wiecznego 
spoczynku znalazł na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan na 
Wzgórzu św. Wojciecha w Poznaniu, a jego pogrzeb 18 września 
stał się manifestacją patriotyczną i  wyrazem miłości poznania-
ków do przedwcześnie zmarłego prezydenta.

Sprawując urząd prezydenta Jarogniew Drwęski doprowadził 
do spolszczenia aparatu urzędniczego i do wprowadzenia polskich 
nazw urzędowych. Rozwiązał też problemy aprowizacyjne miasta, 
a  poprzez zorganizowanie robót publicznych przyczynił się do 
ograniczenia bezrobocia. Równocześnie zainicjował przejęcie 
oraz uruchomienie i  otoczenie opieką przez władze miasta 
Poznania Opery, Teatru Polskiego i Biblioteki Raczyńskich. Był też 
współinicjatorem utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego oraz 
zorganizowanej w  maju 1921 r. Wystawy Krajowej, która dała 
początek Międzynarodowym Targom Poznańskim. Opracował 
też pierwszy projekt polskiej ordynacji miejskiej i  przyczynił się 
do kodyfikacji prawa miejskiego oraz do powstania Ogólnopol-
skiego Związku Miast Polskich, w którym objął funkcję pierwsze-
go prezesa.

Działalność zawodowa Drwęskiego nigdy nie przekreślała 
jego działalności społecznej. Zresztą i  tu jego zainteresowania 
były przeogromne. Był więc m.in.: prezesem Związku Kół 
Śpiewaczych, prezesem Towarzystwa Prawno-Ekonomicznego 
i  prezesem Aeroklubu Polskiego, a  także współorganizatorem 
Bractwa Strzeleckiego i  Klubu Wioślarskiego w  Poznaniu 
i  wszelkich uroczystości ważnych dla historii i  kultury polskiej, 
jakie odbywały się w okresie jego zamieszkiwania w Poznaniu.

Społeczeństwo i  władze Poznania nie zapomniały o  swym 
prezydencie. Patronuje on kilku poznańskim szkołom, a imieniem 
Izabeli i  Jarogniewa Drwęskich nazwano park w  sąsiedztwie 
Pomnika Powstańców Wielkopolskich. Imię Jarogniewa 
Drwęskiego nadano też jednej z ulic na Podolanach.

Edmund Lubawy
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Znacząca postać upamiętniona

W  Glinnie, na skrzyżowaniu dróg wiodących do wsi, stanął głaz upamiętniający wybitnego mieszkańca naszej gminy – 
JAROGNIEWA DRWĘSKIEGO. 

Okazją ku temu była przypadająca w 2021 roku 100. rocznica jego śmierci. W planach jest również posadzenie pamiątkowego drzewa. 
Tablica umieszczona na pamiątkowym kamieniu zawiera następującą inskrypcję: „W dworku ziemiańskim w Glinnie przyszedł na świat 

Jarogniew Mikołaj Drwęski herbu Gozdawa (1875-1921), prawnik, działacz narodowy i społeczny, pierwszy po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości prezydent Poznania w  latach 1919-1921”. Inskrypcja, w  100. rocznicę śmierci Jarogniewa Drwęskiego, sygnowana jest przez 
Burmistrza i Radę Miejską Gminy Skoki oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej.

Realizacja idei naszego Towarzystwa, aby upamiętnić Jarogniewa Drwęskiego, stała się możliwa dzięki organizacyjnemu i finansowemu 
wsparciu z budżetu skockiego samorządu. 

Sylwetkę i  wybitne zasługi Drwęskiego obszernie przedstawił w  „Wiadomościach Skockich” w  kwietniu 2017 r. członek naszego 
Towarzystwa Edmund Lubawy. 

Zapraszam do przeczytania artykułu przybliżającego sylwetkę wybitnego Wielkopolanina. 

Tekst i zdjęcia: Iwona Migasiewicz 

Pamiątkowy głaz upamiętnia 100. rocznicę 
śmierci J. Drwęskiego
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Jarogniew Drwęski jest postacią wielce 
zasłużoną dla tożsamości ojczyzny.



Tradycja pamięci zachowana

27 grudnia 2021 r. skockie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 po raz osiemnasty uczciło kolejną 
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Od tego roku dzień ten nosi nazwę Narodowego Święta Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Na uroczystość, którą tradycyjnie 
poprowadził prezes Krzysztof Jachna, przybyły poczty sztandarowe szkół, organizacji i  stowarzyszeń a  także delegacje powiatowego 
i miejsko - gminnego samorządu oraz mieszkańcy Skoków i okolic. Odśpiewano hymn państwowy. Okolicznościowe przemówienie wygłosił 
wiceprezes Adam Mroziński, natomiast Krzysztof Przykucki przewodniczył modlitwie za zmarłych powstańców i członków ich rodzin. Jeden 
z kibiców „Lecha” Poznań, Arkadiusz Andraka, odpalił czerwoną racę. Po oddaniu hołdu, złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy zebrani udali się 
do kościoła parafialnego na uroczystą liturgię. 

W tym wydaniu przypominamy artykuł śp. ks. Bronisława Sobkowiaka pt. „Wyzwolenie Skoków spod zaboru pruskiego (niemieckiego) 
w 1918 r.”. Tekst ten ukazał się na łamach „Wiadomości Skockich” w grudniu 2008 roku.

Tekst: Iwona Migasiewicz
Zdjęcia: Dorota Mrozińska

Przed bramą cmentarza pojawiły się poczty sztandarowe.

Adam Mroziński przypomniał najważniejsze fakty związane z tamtymi wydarzeniami

Historia
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LEĆ PTAKU, LEĆ!
Jeśli chcemy porozmawiać o ptakach i ich tajemni-

cach, to nie musimy daleko szukać. W Rościnnie mieszka 
przecież HUBERT CZARNECKI, z zamiłowania ornitolog 
i szef Zespołu Obrączkarskiego „Rościnno”.

Ja sam już kilkakrotnie miałem okazję do pisania o jego 
i jego kolegach pasji. Oni wszyscy tworzą zgrany zespół, 
który – i to bez żadnej przesady – rozsławia naszą gminę 
w Europie. Trzeba dodać, że nie tylko naszą gminę, ponieważ 
działania zespołu daleko wykraczają poza granicę nawet 
powiatu wągrowieckiego.

- Na pewno nasz region w środowisku ornitologicznym jest 
zauważalny. W 2016 roku gościliśmy dwie grupy ornitologów  
z Hiszpanii – mówi Hubert Czarnecki.

W skład zespołu wchodzą dwaj obrączkarze: Adam 
Loręcki i Maciej Giereszewski oraz bardzo czynni sympa-
tycy: Mateusz Loręcki, Gracjan Loręcki oraz Karol Majntas. 

- Nasze działania skupiają się w większości na obrączko-
waniu na terenie powiatu wągrowieckiego. Obrączkujemy 
bociany białe na terenie gmin: Skoki, Mieścisko i Wągrowiec 
oraz Janowiec Wielkopolski. W 2020 r. otrzymaliśmy infor-
mację powrotną z Czarnego Lądu, a dokładnie z Etiopii. Ptaka 
obrączkowaliśmy pod koniec czerwca w Wiatrowie w gminie 
Wągrowiec, a po 167 dniach, w odległości 4 780 km, został 
znaleziony, niestety, martwy – opowiada Hubert.

I co jest w tej sprawie bardzo istotne: członkowie 
zespołu wykonują swoją pracę całkowicie w warunkach wo-
lontariatu i często jeszcze dokładają ze swojej kieszeni do 
zakupu np. obrączek.

PTASIE ZAGŁĘBIE 

Ale nie tylko bocianami nasza gmina i okolice stoją. Chyba niewielu z nas wie, że na naszym terenie jest czynne gniazdo orła bielika. 
Wywodzące się z tego gniazda młode orły są obrączkowane i zespół Huberta w tym dziele uczestniczy.

Jest jednak pewien gatunek ptaka, który stał się niejako „oczkiem w ich głowie”. Mowa o żurawiach.
- Żurawie fascynowały mnie od wielu lat. Chętnie obserwowałem ich przylot wczesną wiosną oraz toki. Ale ciągle nurtowały mnie pytania:  

czy to te same ptaki, które były tutaj w ubiegłym roku, gdzie były zimą, czy samiec jest z tą samą samicą? Jesteśmy niekwestionowanymi liderami  
w Polsce i w europejskiej czołówce w ilości zaobrączkowanych żurawi. Jesteśmy współtwórcami grupy na Facebooku poświęconej tym ptakom. 
(https://www.facebook.com/PolishCraneResearchGroup/).

 
Okazuje się, że na terenie gminy Skoki rezyduje od 40 do 60 par lęgowych. Miałem okazję widzieć pary na polach w okolicy Rakojad, 

Kakulina i Chociszewa, ale nie miałem pojęcia, że może ich być aż kilkadziesiąt. Hubert wyjaśnił mi, że żurawie, szczególnie w okresie lęgowym, 
są ptakami bardzo skrytymi i pomimo pokaźnych rozmiarów potrafią wręcz „rozpłynąć się” niezauważone. Tak się dzieje zwłaszcza w okresie 
wodzenia młodych.

- Tutaj mieszkamy i bardzo dobrze znamy teren i tu właśnie obrączkujemy najwięcej żurawi. Od 2009 do 2021 roku zaobrączkowaliśmy  
435 ptaków, z czego 135 na terenie naszej gminy. Obrączkujemy ptaki również na terenie gmin: Wągrowiec, Mieścisko, Rogoźno, Murowana Goślina 
i innych – wyjaśnia Hubert Czarnecki. - Wcześniej ptaki otrzymywały tylko jedną metalową obrączkę, obecnie otrzymują dwie. Druga obrączka jest 
plastikowa, ale znacznie łatwiej odczytać jej numer. 

PTAKI WĘDROWCY

- Dzięki obrączkom nasze żurawie były widziane w: Hiszpanii, Francji, Niemczech i Belgii. Za przykład może posłużyć ptak z obrączką L12, L20   
oraz jeden, a właściwie jedna, bo to samica (A06) zaobrączkowana w 2014 roku w Jabłkowie w gminie Skoki. A od kilku lat widywana jest w parze  
z potomstwem w Lasku Marcelińskim w Poznaniu. To tylko kilka przykładów, ale spośród zaobrączkowanych przez nas 435 ptaków otrzymaliśmy 
ponad dwa tysiące wiadomości powrotnych - wyjaśnia fachowo Czarnecki. 

Zapytany o to, jak długo da się śledzić los poszczególnych ptaków wyjaśnia, że żuraw jest ptakiem długowiecznym. Literatura podaje,  
że żyje od 30-40 lat, a w niewoli jeszcze dłużej. Póki co nasze „znakowane” ptaki mają siedem lat.

Taki widok jest częsty w okolicach Skoków. Fot. arch. H. Czarneckiego
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- Pomimo bardzo dużej ilości informacji powrotnych, coraz 
więcej wiemy o ich zwyczajach. Jednak te dane są wyrywkowe.  
Wiemy np. że ptak w czerwcu był w Polsce, a w listopadzie w Hiszpanii. 
Co robił w okresie pomiędzy, jak przebiegała jego trasa wędrówki, 
kiedy ją rozpoczął? Nasuwa się wiele pytań. Żeby poznać jeszcze 
więcej szczegółów stosuje się nadajniki GPS lub tzw. logery. Dzięki 
nim możemy otrzymać znacznie większą ilość danych: pozycję ptaka 
w poszczególnych godzinach, prędkość i wysokość lotu. 

Koszt logera z abonamentem oraz gwarancją to ok. 6 tysięcy 
złotych. - Niestety, nie jestem aż tak zamożny, aby samodzielnie 
kupić takie urządzenie. Wspólnie z Agnieszką Fertsch wpadliśmy  
na pomysł, że gdyby zgłosiło się około 20 instytucji lub osób i każda 
z nich wspomogła pomysł kwotą 300 zł, to wtedy zebralibyśmy 
odpowiednią sumę. 

W zamian te osoby otrzymałyby dostęp do danych. Poza tym, 
w mediach społecznościowych powstałby profil ptaka, na którym 
przynajmniej raz w miesiącu można by prześledzić jego los  
w ostatnim czasie. Byłby to chyba pierwszy przypadek, kiedy 
ptak miałby tak zacne grono patronów. 

- Jeśli nasz zamiar zebrania środków i zakupu logera się powiedzie, 
to w momencie zamontowania nadajnika na ptaku nadamy mu 
uroczyście imię „Rościsław” i zaczniemy z uwagą śledzić jego losy -  
powiedział mi Hubert na początku roku. 

Życie pisze jednak i bardzo szczęśliwe scenariusze. Kiedy 
ukazała się na Facebooku moja rozmowa z Hubertem, przyszedł 
niespodziewany odzew ze strony włodarza Gminy Skoki – 
Tadeusza Kłosa i Gminy Wągrowiec – wójta Przemysława 
Majchrzaka. Samorządy zdecydowały się wesprzeć projekt. 
Dodatkowo zagospodarowany zostanie dorobek Liwii Pawłow-
skiej, która przy wsparciu swojej mamy Irminy, prowadzi 
w mediach społecznościowych ciekawy profil dokumentujący 
m.in. nasze ptaki.

NIEZWYKŁE CZASAMI HISTORIE

Hubert wspomniał podczas rozmowy o żurawiu zaobrą-
czkowanym w 2016 roku i który został odczytany już 63 
razy. To swoisty rekordzista i niestrudzony wędrowiec.  
W październiku 2016 roku widziany był w Niemczech, 325 
km od miejsca gniazdowania. W listopadzie widziany był 
w Hiszpanii (2 210 km od gniazda). Od sierpnia 2017 r. do 
października 2021 roku kilkakrotnie zaobserwowany został 
w okolicach Skoków i Kiszkowa. W 2020 roku łączy się w parę, 
a jego partnerką jest samica już wcześniej oznaczona obrączką.  
Ptaki zbudowały gniazdo na brzegu Jeziora Rościńskiego. 
Niestety gniazdo jest bardzo blisko ścieżki, którą uczęszczają 
wędkarze i pod koniec marca ptaki porzucają lęg. Przez blisko 
tydzień członkowie zespołu widują ptaki żerujące na polu, później 
znikają. Na szczęście nic złego się z nimi nie dzieje. Okazuje się,  
że powtarzają lęg jakieś 200 m od poprzedniej lokalizacji, jednak  
w miejscu praktycznie niedostępnym dla człowieka i drapieżni-
ków. Widziane są w naszej okolicy i w okolicach Kiszkowa, by 
potem ponownie zniknąć. Odnalazły się jednak w październiku 
2021 roku we Francji. Cztery dni później widziano je w Hiszpanii.

Warto przy okazji dodać, że Hubert jest sołtysem 
sołectwa Rościnno i organizatorem, cieszących się dużym 
zainteresowaniem, turniejów gry w popularnego „Tysiąca”.  
Sam chętnie biega i uprawia sport.

Franciszek Szklennik
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Hubert Czarnecki z zaobrączkowanymi młodymi żurawiami.  
Fot. Adam Loręcki. 



35

Czysta Gmina

Przymarzanie odpadów  
BIO do pojemników

Z  uwagi na panujące zimą warunki atmosferyczne – 
ujemne temperatury - mogą wystąpić przejściowe problemy 
z  odbiorem bioodpadów wynikające z  ich przymarzania do 
pojemników.

Pojemniki mogą nie być opróżniane w całości, gdyż wydobycie 
przymarzniętych odpadów mogłoby skutkować ich uszkodzeniem. 
Sytuacja powinna się polepszyć wraz ze wzrostem temperatury.

Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie.
Joanna Osiecka

 

Uwaga na gorący popiół!

Rozpoczął się sezon grzewczy, przypominamy więc zasady 
bezpieczeństwa dotyczące wyrzucania popiołu z  palenisk 
domowych.

Nigdy nie wrzucaj do pojemników gorącego popiołu!
Popiół, który dopiero co opuścił piec, nie tylko zniszczy Twój 

pojemnik, ale również może spowodować pożar śmieciarki, 
co może być zagrożeniem dla zdrowia i  życia pracowników ją 
obsługujących.

Należy więc unikać tego typu sytuacji. Dobrym sposobem 
wydaje się pozostawienie resztek po spalaniu w bezpiecznym 
miejscu do naturalnego wystygnięcia.

Nie zalewaj pojemnika z popiołem wodą!
Zalanie wodą pojemnika, zawierającego popiół przy tempe-

raturach powietrza poniżej 0oC spowoduje zamarznięcie masy 
odpadów, a  w  konsekwencji  brak możliwości opróżnienia po-
jemnika z  odpadami oraz dodatkowo może dojść do jego 
zniszczenia.

Joanna Osiecka

Zmiany nie dotkną  
portfeli mieszkańców

Podczas 36. sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki podjęto 
uchwały dotyczące gospodarki odpadami oraz opieki 
nad zwierzętami. Zmiany w  gospodarce odpadami nie 
dotyczą użytkowników nieruchomości zamieszkałych. 

Zmianie ulegną opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku:

- domków  letniskowych  i  innych nieruchomości wykorzysty-
wanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata wyniesie 
191,90 zł za rok. W przypadku niesegregowania odpadów roczna 
opłata wyniesie 767,60.

- nieruchomości niezamieszkałych (m.in. firm, przedsiębiorstw, 
instytucji, szkół, przedszkoli, żłobków, banków, poczty, rodzinnych 
ogrodów działkowych).

Zmiana „Ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w gmi-
nach” była długo oczekiwana przez samorządy. Zmienione 23 
września 2021 r. przepisy umożliwiły urealnienie stawek opłat za 
gospodarowanie odpadami na nieruchomościach, których właści-
cielami są przedsiębiorcy i jednostki publiczne.

Poprzednia ustawa wprowadziła zupełnie nierynkowe i całko-
wicie odbiegające od rzeczywistości maksymalne stawki opłat 
od nieruchomości niezamieszkałych. Ustawa narzuciła sztywną 
opłatę za pojemnik o pojemności 120 l w  wysokości 6,35 zł. 
Dla porównania – 4-osobowa rodzina płaci za taki sam pojemnik 
odpadów zmieszanych 108 zł!

Wprowadzone opłaty:
• za pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 24,90 zł;
• za pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 49,80 zł;
• za pojemnik o pojemności 1 100 l – w wysokości 228,25 zł;
• za pojemnik o pojemności 1 500 l – w wysokości 311,25 zł;
• za pojemnik o pojemności 2 500 l – w wysokości 518,75 zł;
• za pojemnik o pojemności 7 000 l – w wysokości 1 452,50 zł;
• za worek o pojemności 120 l – w wysokości 18,00 zł.

W przypadku braku segregowania odpadów 
w nieruchomości niezamieszkałej stawka opłaty stanowi 
czterokrotność opłaty podstawowej.

Opłata za odpady od nieruchomości zamieszkałych 
pozos-taje na poziomie roku 2021 r.

Częstotliwości odbioru odpadów nieruchomości niezamie-
szkałych.

Zmiana „Ustawy o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach” 
oraz niektórych innych ustaw umożliwiła różnicowania częstotli-
wości odbierania odpadów, w  szczególności w  zależności od 
ilości wytwarzanych odpadów i  ich rodzajów. Wykorzystanie 
tego przepisu pozwoliło na modyfikację gminnego systemu odpa-
dowego, co wpłynie na generowanie mniejszych kosztów systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Skoki.

Nowy wzór deklaracji
Zmianie uległ również wzór deklaracji o  wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w  zakresie dwóch 
rodzajów nieruchomości to jest:

• domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

• nieruchomości niezamieszkałych.
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Właściciele objętych zmianą nieruchomości zostaną pisemnie poinformowani przez urząd o  konieczności złożenia nowych deklaracji. 

Nowe deklaracje będą obowiązywać od 1 marca 2022 r.

Częściowe pokrycie kosztów z dochodów własnych Gminy 

Radni podjęli decyzję, że część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokryje z dochodów własnych niepochodzących 
z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Środki pozyskane 
z  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

Opieka nad zwierzętami

Rada podjęła również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skoki na 
rok 2022.

Dokument ten reguluje realizację takich zadań jak:
1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3. odławianie bezdomnych zwierząt;
4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6. usypianie ślepych miotów;
7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skoki: skoki.nowoczesnagmina.pl

Katarzyna Przybysz 

Co nowego w programie „Czyste Powietrze”?
Od stycznia 2022 r. w programie będą obowiązywać nowe zasady, m.in. przewidziano wyższe dotacje dla najmniej zamożnych 

beneficjentów.

Zmiany w programie Czyste Powietrze 2022

Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy  Krajowego Planu Odbudowy, 
Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe  
w poszczególnych województwach, nakazujące wymianę starych kotłów 
węglowych przyspieszyły zmiany w programie Czyste Powietrze. Zakup 
i montaż kotła na węgiel – w ramach programu „Czyste Powietrze” – był 
możliwy tylko do końca 2021 roku. Oznacza to, że koszt będzie kwalifikowany 
pod warunkiem:

- złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem 
ten koszt oraz zakupu i montaż kotła na węgiel  do 31 grudnia 2021 r.   
(konieczne jest wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu 
księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Dwie nowości w programie Czyste Powietrze od 2022 roku

W 2021 roku w programie funkcjonowały dwie grupy beneficjentów, a także dwa poziomy wysokości dotacji. Pierwsza grupa to osoby, 
których dochód roczny nie przekracza 100  000,00 zł i dla nich przewidziana jest dotacja podstawowa do 30  000,00 zł. Druga część jest 
skierowana dla osób o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1 564,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2  189,00 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym. Dla tej grupy beneficjentów przewidziana jest wyższa dotacja, do 37 000,00 zł.

Od 2022 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza trzecią grupę beneficjentów, tych o najniższych dochodach.   
Osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900,00 zł oraz 1  260,00 zł  
w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą mogły otrzymać nawet do 90 proc. wsparcia. Oznacza to, że maksymalnie kwota dotacji 
wyniesie 69 000,00 zł.

Pilotażowo prowadzone są w dwóch województwach wdrożenia programu w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Póki co województwo 
wielkopolskie nie jest jeszcze objęte pilotażem.
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WŁAŚCICIELU PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

PAMIĘTAJ!
Zanim podejmiesz decyzję o instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków:

• zapoznaj się z planami gminy dotyczącymi budowy sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości obowiązani są do przyłączenia nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej),

• wybierz właściwe urządzenie od sprawdzonego producenta,
• sprawdź wymagania prawne dotyczące budowy i eksploatacji oczyszczalni oraz warunki lokalne i gruntowo-wodne terenu, na 

którym będzie funkcjonować przydomowa oczyszczalnia ścieków.

PRZYPOMINAMY!!!
Osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą ma obowiązek zgłoszenia do Urzędu Miasta i  Gminy w  Skokach eksploatacji 

przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa 
domowego lub rolnego w  ramach zwykłego korzystania z  wód (art. 152 ust. 1 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 roku – 
Prawo ochrony środowiska, § 2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia 2 lipca 2010 roku w  sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia), co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania 
oczyszczalni (formularz nr 6: http://www.gmina-skoki.pl/mieszkancy/co-i-jak-zalatwic-w-urzedzie/111906-referat-ochrony-
srodowiska/).

UWAGA!!!
Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, dokonane na podstawie prawa budowlanego w  Starostwie 

Powiatowym w  Wągrowcu (formularza PB-2: https://www.bip.wagrowiec.pl/128,zgloszenie-budowy-zgloszenie-
wykonywania-robot-budowlanych), nie zwalnia właściciela z  obowiązku dokonania zgłoszenia jej eksploatacji w  Urzędzie 
Miasta i  Gminy w  Skokach. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli organ właściwy do 
przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od daty dostarczenia kompletnego zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Przystąpienie do eksploatacji oczyszczalni bez dokonania zgłoszenia, a  także w  przypadku, gdy termin na zgłoszenie 
sprzeciwu nie minął, może skutkować karą grzywny (art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 roku – Prawo ochrony 
środowiska). Grzywna nie stanowi legalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Eksploatujący jest zobowiązany do przedłożenia organowi właściwemu do zgłoszenia informacji o rezygnacji z rozpoczęcia 
eksploatacji oczyszczalni, zakończeniu eksploatacji lub informację o  zmianie danych w  zgłoszeniu. Zgłoszenie takie należy 
dokonań w terminie 14 dni od wystąpienia jednej z powyższych okoliczności.

PRZYPOMINAMY!!!
Zgodnie z Uchwałą nr XVII/142/2020 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i  porządku na terenie Miasta i  Gminy Skoki, na podstawie §12 pkt. 4 „Właściciele nieruchomości 
posiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do regularnego pozbywania się osadów ściekowych, 
z częstotliwością zgodną z instrukcją eksploatacji oczyszczalni określoną przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz do 
roku”.

ODBIÓR OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Burmistrza Miasta i  Gminy Skoki na prowadzenie działalności w  zakresie 

opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków:
• Mar-Kop Marek Skarupa 

Skoki, ul. Brzozowa 2, tel. 61 8124 584
• Zakład Budowlany – Sprzętowy Genowefa Najder 

Wągrowiec, ul. Rogozińska 12, tel. 67 2622 293
• Wywóz Nieczystości Płynnych „Raz-Dwa-Trzy” 

Piotr Marczyk, Łaziska 34, tel. 884 884 123



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

PAPIER

Recykling (odzyskiwanie)
1 tony makulatury oszczędza 65% energii, 

potrzebnej do wytworzenia papieru 
z włókien pierwotnych, redukuje również 

zanieczyszczenie wody o 35% 
i powietrza o 74%

4000 kWh energii
czyli rocznie zużycie energii
4 domów jednorodzinnych

5m3 powierzchni 
składowiska odpadów 
czyli jeden samochód

26 000 litrów wody 
czyli jedną cysternę

ODZYSKANIE 1 TONY MAKULATURY OSZCZĘDZA:

PRODUKTY ODZYSKIWANE Z PAPIERU
papier pakowy, papier gazetowy, papier toaletowy i ręczniki papierowe, 

papier do druku i pisania, tektury pudełkowe



#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



UWAGA!  zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – z zastrzeżeniem,  że limit roczny opon wynosi do 2 sztuk  na rok na nieruchomość

PUNKT 
SELEKTYWNEGO 
ZBIERANIA 
ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

czynny w dni robocze
środa 10:00-15:00 
piątek 12:00 - 17:00
sobota  8:00 - 13:00

PSZOK to miejsce, do którego właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Skoki w ramach wnoszonej opłaty  
za gospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 

       szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• • odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (opakowania  

po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach), 
przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych, 
odpady medyczne wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki), 
zużyte akumulatory i baterie,  
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny sprzęt gospodarstwa domowego),  
meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne  
(wyłącznie niezanieczyszczone frakcje odpadów budowalnych  
np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy), 
odpady tekstyliów i odzieży.

DZIAŁKI REKREACYJNE
szkło, papier, metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
odpady niebezpieczne (opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach),
 przeterminowane leki i chemikalia,
odpady medyczne wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki),
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny sprzęt gospodarstwa domowego),
zużyte akumulatory i baterie,
odpady tekstyliów i odzieży.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE  
(Rodzinne Ogrody Działkowe, sklepy, biura, szkoły, przedsiębiorstwa, restauracje, itp.) 

PSZOK  nie przyjmuje odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych.  

UWAGA! zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – z zastrzeżeniem,  że limit roczny opon wynosi  do 4 sztuk na rok na nieruchomość.

PSZOK
SKOKI ul. Rogozińska 10 A

UWAGA!  
meble i inne odpady wielkogabarytowe – z zastrzeżeniem,  

że limit roczny wynosi do 250 kg na rok na nieruchomość

UWAGA!  
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady 

komunalne (wyłącznie niezanieczyszczone frakcje  
odpadów budowalnych np. ceramika, czysty gruz  

ceglany i betonowy) - z zastrzeżeniem, że limit roczny  
wynosi do 100 kg na rok na nieruchomość


