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„Być może anioły to nasze najlepsze pomysły wędrujące w kosmosie”
           Kahlil Gibran
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Dzięki Wam „Wiadomości Skockie” wkraczają w kolejny rok ukazy-
wania się. To głównie zasługa wydawcy miesięcznika, czyli Urzędu 
Miasta i Gminy Skoki. Jednakże sama wola wydawania nie zmate-
rializuje się bez ludzi przygotowujących teksty, zdjęcia i informacje. 
W ubiegłym roku redakcja poszerzyła się o kolejne osoby, które 
oddały redakcji swój wolny czas i pozwoliły poszerzyć tematykę 
prezentowaną na łamach „Wiadomości Skockich”. Za to wszystko 
składam serdeczne podziękowania i zapraszam do dalszej współ-
pracy. 

Wokół nas żyją, pracują i działają ciekawi ludzie, którzy stanowią nie-
zaprzeczalne bogactwo. Będziemy ich prezentować, bo są wartością 
samą w sobie: tworzą, inspirują, żyją wśród nas, promują, choć mogli-
by robić to w innych miejscach. Coś jednak powoduje, że trwają tutaj. 

Nikt nie ukrywa tego, że wszystkim nam może być ciężej. Decydują 
o tym czynniki niezależne od nas, ale też takie, które są powodowane 
może i celowo, by przykryć to, co niesłuszne. Samorząd jest najbliżej 
mieszkańców miasta i gminy i to samorząd jest na „pierwszej linii” kie-
rowanych słów niezadowolenia i krytyki. Jednakże to samorząd i jego 
instytucje wykonawcze muszą stawić czoła skutkom decyzji ustawo-
dawcy i administracji rządowej, którzy to kierują się niekiedy swoim in-
teresem politycznym. Do urzędu jednak najbliżej i raczej nikt nie wnika 
w zależności, które mają swoje źródło w Poznaniu czy Warszawie. Tu, 
w Skokach, trzeba zaplanować budżet na miarę i możliwości, i potrzeb 
uwzględniając ograniczenia wynikające z niekiedy populistycznych de-
cyzji polityków. 

Kto wczytał się w uchwalony budżet Gminy Skoki zauważy, że nie 
grozi nam zachwianie w realizacji najpilniejszych potrzeb. Zapewne 
można byłoby zrealizować więcej inwestycji, ale budżet jest wypadko-
wą wielu czynników: dochodów własnych Gminy, środków zewnętrz-
nych, itp. „Tak krawiec kraje, jak mu materii staje” – głosi przysłowie. 
Życie społeczne od wieków pokazuje, że krojczy i materia muszą żyć 
w symbiozie.

Franciszek Szklennik
Redaktor naczelny

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Skokach,  

przy ulicy Polnej.

Nieruchomość oznaczona numerem 1106/4 (0,0350 ha) położona jest w Skokach i zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednoro-
dzinnym o powierzchni użytkowej 60,30 m2. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Budynek został wybudowany 
w technologii tradycyjnej, bez podpiwniczenia, parterowy wraz z poddaszem nieużytkowym. Budynek nadaje się do remontu w zakresie roz-
szerzonym. Posiada zniszczone pokrycia tynków i podłóg, widoczną wilgoć, zdewastowane urządzenia w łazience, instalację elektryczną 
aluminiową, spaczoną stolarkę drzwiową, brak kotła i grzejników oraz zniszczony dach. Na nieruchomości 1106/4 zlokalizowana jest również 
piwnica ziemna oraz ruiny budynku gospodarczego. Teren jest nieogrodzony.

Nieruchomość numer 1105/2 (0,0506 ha) położona w Skokach jest niezabudowana i przylega do nieruchomości numer 1106/4. Teren jest 
nieogrodzony.

Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gruntową. Istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i energetycznej. 
Nieruchomości zlokalizowane są w odległości około 1,8 km od stacji kolejowej PKP w Skokach, 2,3 km od drogi wojewódzkiej nr 196 oraz 
2,5 km od Szkoły Podstawowej w Skokach. Ze względu na kształt, położenie i sposób zagospodarowania terenu, działki 1105/2 i 1106/4 są 
sprzedawane łącznie. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, sala konferencyjna, II piętro – Segment 
B, 1 marca 2023 roku (środa) o godzinie 10:00. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w kwocie 6 000,00 zł, na konto 
bankowe Gminy Skoki, nr 58 9065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia 23 lutego 2023 r. 
(czwartek). Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków finansowych na wskazany wyżej rachunek bankowy.

Szczegóły znajdziecie Państwo na: gmina-skoki.pl
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zmniejszono przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym o kwotę 1 802 000,00 zł. Deficyt budżetowy 
po wprowadzonych zmianach zwiększył się o 1 235 855,00 zł 
i wynosi 9 005 435,57 zł. Stosowne zmiany wprowadzone zostały 
w planie wydatków majątkowych przewidzianych do realizacji 
w 2023 roku oraz w planie dochodów i wydatków środków z Fun-
duszu Przeciwdziałania CO VID-19.

Radni wyrazili również zgodę na nabycie nieruchomości poło-
żonej w Skokach przy ulicy Okrężnej, oznaczonej geodezyjnie 
jako działka nr 1598, o powierzchni 0,0948 ha. Nabycie przed-
miotowego gruntu umożliwi Gminie Skoki wydzielenie części 
działki pod drogę do nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 
numerem 61/1, która w chwili obecnej nie posiada takiego dos-
tępu. Pozostała część działki może zostać przeznaczona do 
zbycia.

Uchwalono także programy: opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmi-
ny Skoki, na rok 2023. Celem Programu jest zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki oraz zapewnienie 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi. 

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używanych 
do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i mo-
torowerów niebędących własnością pracodawcy, konieczna by-
ło uchylenie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr 
przebiegu pojazdu tytułem zwrotu kosztów przewozu ucznia 
do szkoły. Ustalono stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu, 
obowiązującą w Gminie Skoki, na potrzeby zwrotu rodzicom/
opiekunom prawnym kosztów przewozu ucznia niepełnospraw-
nego do szkoły:

1) w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika do 
900 cm3 - 0,89 zł za 1 km,

2) w przypadku samochodu o pojemności skokowej silnika 
powyżej 900 cm3 - 1,15 zł za 1 km.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wycofano z po-
rządku obrad, ze względu na nieotrzymanie stosowanych opinii, 
projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na 
terenie gminy Skoki. 

Katarzyna Przybysz

12 stycznia odbyła się, pod przewodnictwem Wiesławy 
Surdyk–Fertsch, pierwsza sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki 
w 2023 roku. 

Bieżące korekty budżetu dokonane. Fot. F. Szklennik

Oprócz zmian budżetowych przejęto również uchwały w spra-
wie: 

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Miasta i Gminy Skoki na 2023-2036;

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, na rok 2023; 

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Sko-
kach przy ulicy Okrężnej;

- określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Skoki. 

- ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu tytułem 
zwrotu kosztów przewozu ucznia do szkoły

W podjętych zmianach budżetowych zaplanowano wydatki 
w wysokości 155 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezabu-
dowanej działki nr 1598 zlokalizowanej w Skokach przy ulicy 
Okrężnej. Zwiększono o 20 000,00 zł wydatki planowane na 
„Opracowanie dokumentów strategicznych na opracowanie 
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skoki na lata 2023-2030. Środ-
ki te stanowią wynagrodzenie za wykonanie drugiego etapu prac 
w ramach opracowywanej strategii przez Fundacją Rozwoju 
Demokracji Lokalnej. W związku z wydłużeniem terminu wypłaty 
środków otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania 
Covid-l9 na wypłatę dodatków węglowych, zaplanowano środki 
w wysokości 1 060 855,00 zł na wypłatę dodatków węglowych 
wraz z kosztami obsługi zadania. Planowane przychody zwiększo-
ne zostały o 1 235 855,00 zł i po zmianach wynoszą 9 973 935,57 
zł. Zaplanowano przychody jednostek samorządu terytorialne-
go (jst) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachun-
ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów 
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych 
ustawach w wysokości 1 060 855,00 zł - są to niewykorzystane 
w 2022 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 na 
wypłatę dodatków węglowych. Wprowadzono środki z lokaty 
terminowej założonej w 2022 roku w kwocie 1 977 000,00 zł, 

Pierwsze zmiany w budżecie na 2023 rok

KOMUNIKAT
22 lutego 2023 roku, w godz. od 9:00 do 12:00,  

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 
 (salka konferencyjna – I piętro Segment B),  

pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej - 
 Urzędu Skarbowego w Wągrowcu będą służyli pomocą 

w prawidłowej weryfikacji oraz wysyłce zeznań 
rocznych za pośrednictwem platformy Twój e-PIT. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pomocy.
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• wydatki w kwocie 72 033 105,57 zł,
• deficyt w kwocie 7 769 580,57 zł zostanie sfinansowany 

przychodami z tytułu kredytów, wolnymi środkami. 
• 20 179 054,00 zł na inwestycje, z czego 10 000 000,00 zł 

to środki przyznane Gminie Skoki z Rządowego Funduszu 
– Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realiza-
cję zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Polnej w Sko-
-kach, gm. Skoki”. Należy to uznać za dobry wynik, biorąc 
pod uwagę obecną sytuację samorządu. W porównaniu do 
2022 roku wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą na ten 
moment 11 426 504,27 zł.

• W 2023 zaplanowano m.in.: realizację następujących zadań 
inwestycyjnych:

• budowa ul. Polnej w Skokach, gm. Skoki – 13 000 000,00 zł;
• rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Skoki – 

100 000,00 zł;
• budowa kanalizacji sanitarnej w Sławie Wlkp. – osiedle – 

680 000,00 zł;
• przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach do granicy 

gminy Murowana Goślina – 1 417 000,00 zł;
• budowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w Szczo-

drochowie – dokumentacja – 7 000,00 zł;
• wykup infrastruktury wodociągowej od osób fizycznych – 

20 000,00 zł;
• budowa sieci kanalizacyjnej na działkach gminnych w Szczo-

drochowie – dokumentacja – 10 000,00 zł;
• budowa kanalizacji sanitarnej w Potrzanowie do ulic: Boró-

wiec i Nowy Borówiec wraz z osiedlem przy przedszkolu – 
200 000,00 zł;

• przebudowa budynku byłego dworca w Roszkowie na cele 
mieszkaniowe – 1 000 000,00 zł;

• budowa ciągów pieszo-rowerowych Skoki - Sława Wlkp; 
Sława Wlkp. - Rejowiec; Skoki - Roszkowo – dokumentacja 
– 200 000,00 zł;

• przebudowa drogi gminnej Sława Wlkp.- Szczodrochowo 
(dokumentacja) – 300 000,00 zł;

• opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg i budowę 
chodników na ul. Osiedlowej, Poprzecznej, Okrężnej, Pod-
górnej i Granicznej w Skokach – 55 000,00 zł;

• budowa ciągu komunikacyjnego pomiędzy ulicą Parkową 
a Turystyczną w Skokach – 200 000,00 zł;

• staw retencyjny w Bliżycach, gm. Skoki – 200 000,00 zł (re-
alizacja zadania uwarunkowana pozyskaniem środków ze-
wnętrznych);

• przebudowa drogi gminnej Rakojady – Chociszewo – 
80 000,00 zł;

• przebudowa drogi gminnej w Pawłowie Skockim w kierun-
ku połączenia z drogą wojewódzką nr 197 – dokumentacja – 
35 000,00 zł;

• przebudowa ciągu drogowego od ul. Antoniewskiej w kie-
runku posesji nr 53, tzw. „rybakówki” – 35 000,00 zł;

• przebudowa drogi gminnej w Wysokiej – dokumentacja – 
35 000,00 zł;

• przebudowa drogi gminnej w Potrzanowie, ul. Smolarki – 
35 000,00 zł;

• modernizacja dachu na budynku komunalnym Szczodrocho-
wo 1 – 120 000,00 zł;

• modernizacja budynku Budziszewice 7 – 120 000,00 zł;
• opracowanie dokumentów strategicznych – 7 724,00 zł.

Mamy budżet na 2023 rok
15 grudnia odbyła się sesja budżetowa Rady Miejskiej Gmi-

ny Skoki. Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2023 rok. 
Podjęcie uchwały budżetowej poprzedziły prace nad projek-
tem budżetu, który sporządza burmistrz uwzględniając wska-
zania rady gminy i zasady prawa budżetowego.

Gmina Skoki ma budżet, który zabezpiecza najpilniejsze potrze-
by. Fot. K. Stefaniak

Aby utworzyć budżet, który zaspokajałby potrzeby mieszkań-
ców, podległych jednostek i zakładów budżetowych, konieczne 
jest właściwe rozeznanie wszystkich ich potrzeb. Dlatego też w 
pierwszej kolejności kierownicy gminnych jednostek budżeto-
wych (Ośrodka Pomocy Społecznej, szkoły podstawowej, przed-
szkola, Urzędu Miasta i Gminy), zakładu budżetowego (tj. Zakła-
du Wodociągów i Kanalizacji) oraz kierownik instytucji kultury 
(Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skoki) wraz z pracownikami 
urzędu, opracowują plany rzeczowe zadań planowanych do wy-
konania w danym roku, tworząc w ten sposób projekty planów 
finansowych. Również radni, a także przedstawiciele jednostek 
pomocniczych, czyli sołtysi, mogą składać wnioski do projektu 
budżetu gminy. 

Wszystkie materiały prezentujące potrzeby jednostek, zakła-
dów budżetowych i mieszkańców, składane są do Skarbnika Gmi-
ny w terminie do 15 października. 

Z kolei Skarbnik Gminy oblicza kwoty dochodów gminy, na któ-
re składają się: dochody własne gminy, dotacje celowe na reali-
zację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rzą-
dowej, kwota subwencji należnej z budżetu państwa. W oparciu 
o wyliczone kwoty dochodów, a także na podstawie przedłożo-
nych materiałów i wniosków od kierowników jednostek budżeto-
wych, zakładów budżetowych, radnych oraz sołtysów, Skarbnik 
opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków. 

Burmistrz, na podstawie danych od Skarbnika, opracowuje 
projekt budżetu. Przygotowany projekt budżetu przedstawiany 
jest do zaopiniowania wszystkim stałym komisjom rady miejskiej, 
które w trakcie swoich posiedzeń formułują opinie o projekcie. 
Opinie poszczególnych komisji są podstawą do sformułowania 
przez burmistrza ostatecznej wersji projektu budżetu. Budżet 
przyjmowany jest przez Radę Miejską Gminy Skoki w drodze 
uchwały podczas sesji budżetowej.

Podjęty budżet na 2023 rok przewiduje:
• dochody budżetu w łącznej kwocie 64 263 525,00 zł, 



Korekta dochodów 
i dar od harcerzy

20 grudnia odbyła się, w trybie nadzwyczajnym, 53. sesja 
Rady Miejskiej Gminy Skoki. 

Sesja nadzwyczajna została zwołana w związku z niższą niż 
pierwotnie zakładano wartością sprzedanego węgla w ramach 
preferencyjnej sprzedaży dla gospodarstw domowych z terenu 
gminy Skoki. W wyniku czego zmniejszono o kwotę 800 000,00 zł 
dochody z tytułu planowanych wpłat od mieszkańców za zakup 
węgla. Zwiększono również o 435 180,00 zł środki z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych 
dla gospodarstw domowych z terenu gminy Skoki, w związku 
z aktualizacją zapotrzebowania zgłoszonego przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Skokach do Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Poznaniu.

Podczas sesji delegacja skockiej drużyny harcerzy przekaza-
ła na ręce burmistrza Tadeusza Kłosa i przewodniczącego rady 
Zbigniewa Kujawy „Światełko Betlejemskie”. Serdecznie dzięku-
jemy harcerzom za kultywowanie pięknej idei, tradycji przeka-
zywania światła pokoju, jakże ważnego symbolu w dzisiejszych 
czasach. Dziękujemy również za to, że co roku na trasie skockich 
harcerzy ze „Światłem Betlejewskim” znajduje się Urząd Miasta 
i Gminy Skoki.

Tekst i zdjęcie Katarzyna Przybysz 

Konstruowanie budżetu w tym roku nie było łatwą sprawą 
z powodu rosnącej inflacji, zawieszonych środków z Krajowego 
Programu Odbudowy, nieznanych ostatecznie cen energii oraz 
kosztów wywozu odpadów. 

Dodatkowo zmniejszone zostały przez rząd dochody własne 
samorządów pochodzące z podatku dochodowego od osób fi-
zycznych oraz podniesienia płacy minimalnej, a także ciągłego 
niedofinansowania zadań zleconych. Realizowane będą jedynie 
inwestycje konieczne i te objęte dofinansowaniem. 

W tej niepewnej rzeczywistości władze samorządowe postawi-
ły na budżet, który zakłada szereg oszczędności, ale zarazem nie 
spowolni rozwoju Miasta i Gminy Skoki. 

Zaplanowane w budżecie wydatki na inwestycje, w tym szcze-
gólnie na opracowanie dokumentacji, dają możliwość aplikowa-
nia o zewnętrzne środki finansowe.

Katarzyna Przybysz 
Fot. Karolina Stefaniak 
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Sołtysi u burmistrza
Kierownictwo urzędu miasta i gminy spotkało się pod ko-

niec grudnia z sołtysami z gminy Skoki. Spotkanie połączono 
z przedwigilijnym wspólnym posiłkiem.

To było ostatnie w ubiegłym roku spotkanie burmistrza Tade-
usza Kłosa, członków kierownictwa urzędu oraz merytorycznych 
pracowników UMiG z szefami jednostek pomocniczych samorzą-
du. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos poinformował 
sołtyski i sołtysów o sytuacji związanej z dochodami budżetu, 
o ograniczeniach wynikających z decyzji ustawodawcy, itp. Trze-
ba liczyć się z tym, że na niektóre dotychczasowe działania poza-
inwestycyjne może zabraknąć środków w budżecie Gminy Sko-
ki. Zarówno radni, jak i kierownictwo urzędu brało taką sytuację 
pod uwagę i przyszłoroczny budżet gwarantuje uniknięcie per-
turbacji finansowych.

- Jesteście Państwo także gronem ludzi, którzy – choć w mniej-
szej skali niż urząd – planujecie, zdobywacie środki i uczestniczy-
cie w realizacji projektów i zadań - powiedział m.in. burmistrz. 
– Życzę Wam wytrwałości i wyrażam w imieniu samorządu oraz 
urzędu podziękowania za Waszą pomocniczość i zaangażowa-
nie. Mam świadomość, że mieszkańcy Waszych sołectw oczekują 
niekiedy natychmiastowych rezultatów, ale Gmina jest całością 
i w swoich decyzjach kierujemy się planami, które wykraczają po-
za niekiedy doraźne potrzeby. Stąd też uczestniczymy w opraco-
waniu strategii dla Gminy Skoki, która będzie warunkować kolej-
ne decyzje samorządu i urzędu.
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Spotkanie było okazją do omówienia z kierownictwem urzę-
du bieżących spraw poszczególnych sołectw. Każdy z obecnych 
otrzymał również świąteczne podarunki.

Tekst i fot. Franciszek Szklennik

Dotacje dla policji oraz straży 
pożarnej w 2022 roku

Gmina Skoki w 2022 roku udzieliła dotacji finansowych dla 
służb mundurowych na łączną kwotę 30 500,00 zł.

- Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu 
- Komisariat w Skokach - na podstawie zawartego porozumienia 
przekazano kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oraz 
montaż bram garażowych w Komisariacie Policji w Skokach. Ca-
łość zadania wyniosła 20 122,80 zł.

- Dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Wągrowcu - na podstawie zawartego porozumienia 
przekazano kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na udział w za-
kupie uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo 
- gaśniczego. Całość zadania wyniosła 27 056,00 zł. W ramach 
tych środków zakupiono 6 sztuk ubrań specjalnych  oraz chwytak 
na psy.

- Dofinanowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach 
- na podstawie zawartej umowy przekazano kwotę 5 500,00 zł 
z przeznaczeniem na udział w zakupie uzbrojenia, sprzętu tech-
niki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego. Ca-
łość zadania wyniosła 15 000,00. Kwota 9 500,00 zł została 
pozyskana przez OSP Skoki z Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego. Zakupiono: komplet przewodów hydraulicznych, 
który jest niezbędnym elementem zestawu hydraulicznego 
Lukas. Przewody ze względu na 10-letni czasookres wymagają 
obowiązkowej wymiany na nowe, wspornik progowy kątowy 
- spawany WSP-K do cylindrów rozpierających. Specjalna kon-
strukcja wspornika pozwala wykorzystać go do różnych zas-
tosowań w trakcie działań ratowniczych z użyciem cylindrów 
rozpierających, a także rozpieraczy ramieniowych. Wykonany ze 
stali węglowej o grubości 10 mm, pokryty antykorozyjną farbą, 
z otworami na pasy lub łańcuchy. Antypoślizgowa podstawa za-
pewni bezpieczeństwo w trakcie akcji. 

Ponadto w budżecie Gminy Skoki, na ochronę przeciwpożarową 
w 2022 roku, przeznaczono 192 696,31 zł (m.in. zakup pali-
wa, koszty eksploatacyjne: energia, gaz, woda, remonty, ba-
dania, ćwiczenia, przeglądy, ubezpieczenia, ekwiwalent i wyna-
grodzenia). 

Kinga Pilna

Mieszkańcy Jagniewic 
przy wigilijnym stole

Sołtys Jagniewic Wiesław Drewicz wraz z żoną Wiesławą 
zorganizowali po raz pierwszy spotkanie opłatkowe z miesz-
kańcami. 

Spotkanie było okazją do sąsiedzkich rozmów

10 grudnia rodziny zasiadły przy wspólnym, obficie zastawio-
nym i pięknie ubranym stole, przy którym nie zabrakło opłat-
ka oraz wielu wigilijnych potraw: tradycyjnego karpia, barszczu 
z uszkami, kapusty z grzybami, śledzia w śmietanie i wielu innych 
pyszności, które przygotowały wspólnie mieszkanki wsi wraz 
z sołtysem. Podczas wspólnego świętowania przy świecach i pięk-
nie ubranej choince nie zabrakło również kolęd. Na wspólne świę-
towanie został również zaproszony radny Łukasz Kubiński, któ-
ry wraz z sołtysem złożyli życzenia i zasiedli do wspólnego stołu, 
przy którym miał okazje spotkać się i porozmawiać, a najmniej-
szym mieszkańcom wręczyć prezenty od Mikołaja. Sołtys z żoną 
wyrazili ogromne zadowolenie z ilości przybyłych mieszkańców, 
co z pewnością zmotywuje ich jeszcze bardziej do organizacji ta-
kich spotkań. 

Łukasz Kubiński jest pod wrażeniem po tym spotkaniu: To przy-
kład na to, jak wspólnie i przy pomocy mieszkańców można zor-
ganizować tak pięknie przygotowaną uroczystość, podczas której 
jest okazja porozmawiać ze sobą wzajemnie i miło spędzić czas 
w świątecznej atmosferze. 

Podkreślił jednocześnie, że w obecnym pędzie życia niejedno-
krotnie sąsiedzi nie mają okazji ze sobą porozmawiać w ciągu ro-
ku. Radny podkreśla również, że to przykład dla innych sołectw. 
Takie spotkanie z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia 
z pewnością wzmocni sąsiedzkie relacje. 

Opr. F. Szklennik
Fot. arch. Ł. Kubińskiego

Urząd
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Łódź na żywo
10 grudnia, z okazji „mikołajek”, 42 dzieci z pięciu wiosek naszej gminy: Pawłowa Skockiego, Stawian, Niedźwiedzin, Sławicy i Brzeź-

na wzięło udział w wycieczce do Łodzi. 

Celem wyjazdu było Orientarium ZOO, które zrobiło na nich ogromne wrażenie, a szczególnie atrakcyjne okazało się przejście tunelem po-
środku wielkiego akwarium.

Odwiedziliśmy pawilony, w których tematycznie znajdowały się zwierzęta z całego świata oraz spotkaliśmy na wybiegach: pingwiny, słonie, 
lwa, zebry oraz wiele innych. Nie obyło się bez posiłku w ulubionej przez dzieci restauracji, po którym udaliśmy się do Parku Miliona Świateł, 
w którym „spotkaliśmy” postaci z wielu bajek oraz inne atrakcje wykonane z instalacji świetlnych. Spacer alejkami parkowymi, labiryntami 
i przejażdżka karuzelą dostarczyła dzieciom wielu emocji. Wycieczkę zakończyliśmy nocnym przejazdem po Łodzi i podziwianiem pięknie 
oświetlonej ulicy Piotrkowskiej.

W podsumowaniu należałoby podkreślić, że podczas wycieczki uczestnicy pokrywali tylko koszty posiłku, a pozostałe atrakcje i przejazd 
były możliwe dzięki sponsorom. Dlatego też dziękuję: Żwirowni Rejowiec 1, Una Palona Sławica, „Wesołej Farmie Sławica”, Gospodarstwu 
Rolnemu Pawłowo Skockie i firmie „Majka” ze Skoków, która zaopatrzyła nas w pyszne kanapki na drogę powrotną.

Finansowe wsparcie i pomoc dotyczącą orga-
nizacji otrzymałam od Małgorzaty Szpendow-
skiej - Wylegalskiej z Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, za które 
bardzo dziękuję. Ogromne podziękowania kie-
ruję do wychowawców: Elżbiety Słomy, Łucji 
Dembińskiej i Alicji Kramer a także dla Skarb-
nika i Sekretarza Gminy, Agaty Ruty, sołtysów 
wsi oraz Panu Frankowi za bezpieczną podróż.

Przede wszystkim dziękuję jednak dzieciom, 
że tak licznie uczestniczyły, a rodzicom za 
współpracę i dobre słowo.

Organizator: Marzena Wyleżała, radna rady 
miejskiej
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Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA 
SAMORZĄDOWEGO W SKOKACH 

Oświata

My i nasz czworonożny gość

Mój i jego świat

Obserwując czworonoga, dzieci uczą się psiej mowy ciała, aby 
rozpoznać, kiedy zwierzak jest radosny, zachęca do zabawy, jest 
zrelaksowany, ale też gdy jest przestraszony, zdenerwowany czy 
prosi o to, aby pozwolić mu odpocząć. Następnie poznają ich pod-
stawowe potrzeby, sposoby ciekawej zabawy z psem, a także do-
wiadują się, w jaki sposób czworonożni przyjaciele pomagają lu-
dziom na co dzień. 

Katarzyna Dukszta

Świąteczne spotkania 
z rodzicami

„To jest ten czas, radosny czas. To jest ten czas, gdy wszystko łą-
czy nas…” 

Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi świętami, na 
które czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Jest to również okazja 
do wspólnego spędzenia czasu z dzieckiem w przedszkolu; dla-
tego korzystając z okazji zaprosiliśmy rodziców do nas. Spotka-
nia rodzinne odbyły się we wszystkich grupach. W najstarszych 
rodzice mogli oglądać swoje pociechy podczas jasełek. W innych 
odbywały się zajęcia otwarte; dzieci wspólnie z rodzicami ubiera-
ły choinkę, piekły pierniczki. Największą frajdę sprawiło dzieciom 
wykonanie  wspólnie z rodzicami świątecznych ozdób choinko-

Teatralnie o świętach
We wtorek 20 grudnia w Przedszkolu Samorządowym im. 

Kubusia Puchatka w Skokach odbyły się uroczyste jasełka. 

Scena w teatrze cieni

Dzieci w piękny sposób ukazały przekaz biblijny w formie te-
atru cieni. Mali aktorzy sprawnie przeprowadzili widzów przez 
karty Pisma Świętego, ukazując bieg historii związanej z Bożym 
Narodzeniem. Wielkie wyrazy uznania należą się wszystkim 
przedszkolakom. Wrażliwość i skoncentrowanie sprawiły, że ro-
dzice byli zachwyceni. Po uroczystych jasełkach zasiedliśmy do 
wigilijnego stołu, co pozwoliło w pełni poczuć atmosferę zbliżają-
cych się świąt – pełnych ciepła i bliskości. Dziękujemy wszystkim 
Rodzicom za obecność i pomoc w organizacji tego dnia. 

E. Kwapińska, K. Walkowiak, M. Trela

Zajęcia edukacyjne 
z udziałem psa

Takie spotkania zawsze wywołują wiele emocji. Dzieci są 
bardzo podekscytowane. Celem tego typu zajęć jest nauka 
bezpiecznego zachowania zarówno przy obcych psach, jak 
i tych, które już znamy. 

Dodatkowo uczymy się odczytywania emocji oraz zachowań 
psa. Taka wiedza pomoże w przyszłości uniknąć niebezpiecznych 
sytuacji związanych z obcowaniem z czworonogiem. Może także 
uchronić przed tragedią. Dzieci uczą się cierpliwości oraz szacun-
ku dla zwierząt.

Pies, podobnie jak człowiek, potrzebuje spokoju i  przestrzeni 
osobistej.
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Nasze serduszka dla chorych i cierpiących

Nie zapomnieliśmy również o pupilach ze Schroniska „Cywil” 
w Rybowie - dzieci przyniosły karmę i potrzebne rzeczy dla zwie-
rząt. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za okazanie serca i tak licz-
ne zaangażowanie się w akcję.

Tekst i fot. Paulina Jeske

Zima w życiu ptaków 
14 grudnia dzieci z grupy Sowy II odwiedziły Ośrodek Edu-

kacji Leśnej „Łysy Młyn” koło Biedruska – Nadleśnictwo 
Łopuchówko. 

Nasza grupa badaczy przyrody

Zajęcia rozpoczęła pogadanka dotycząca gatunków ptaków, 
które możemy zaobserwować w Polsce zimą, ich zwyczajów oraz 
potrzeb żywieniowych poszczególnych gatunków. Zaopatrzeni 
w podstawową wiedzę wyruszyliśmy z lornetkami na obserwa-
cje ptaków przylatujących do karmnika i na pobliskie drzewa. 
W pracowni mikroskopowej starszaki oglądały owady, o których 
opowiadała pani Karolina przestrzegając jednocześnie, dlaczego 
niektóre są niebezpieczne dla człowieka. Na zakończenie naszej 
wycieczki nie mogło zabraknąć ciekawostek o bobrach, które by-
tują w okolicach młyna. Spacer zakończyliśmy oglądaniem żere-
mia i śladów działalności bobrów.

Bardzo dziękujemy pani Karolinie, ekspertce ds. edukacji le-
śnej, za podzielenie się z nami ogromną wiedzą.

Tekst i fot. Elżbieta Kwapińska

wych oraz kartek świątecznych. Wszystkie wykonane dekoracje 
dzieci zabrały do swoich domów. Na zakończenie złożyliśmy so-
bie świąteczne życzenia i wykonaliśmy wspólne grupowe zdjęcie.

Wspólnie z rodzicami

Dorosła pomocniczka 

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie na za-
jęcia, za wspaniałą świąteczną atmosferę. Było to bardzo wzru-
szające spotkanie.

„…za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy na ten No-
wy Rok!

Tekst i fot. Katarzyna Dukszta

Przedszkolaki w projekcie 
„Razem na Święta”

Święta to jeden z najpiękniejszych okresów w całym roku. 
To czas obdarowywania, życzliwości i okazania wsparcia tym, 
którzy tego najbardziej potrzebują. 

Takimi osobami są między innymi chorzy i cierpiący. Dzieci 
wraz z rodzicami przyłączyły się do akcji, przygotowując kartki 
z życzeniami oraz przekazując herbatę i coś słodkiego dla osób 
przebywających w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Wą-
growcu. Radość i wzruszenie pacjentów było ogromne. 

Oświata
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SZKOŁA PODSTAWOWA

Serdecznie witam pierwszoklasistów w gronie czytelników na-
szej biblioteki i życzę wszystkim, by pasja czytania została z Wa-
mi na zawsze.

Galeria zdjęć na: www.skoki.pl
Lidia Eksler

Pamiętamy
Święta Bożego Narodzenia to jeden z najpiękniejszych 

okresów w ciągu całego roku. To czas okazywania sobie wza-
jemnej życzliwości, serdeczności, obdarowywania się dobrym 
słowem, ale i okazywania wsparcia tym, którzy tego najbar-
dziej potrzebują. Takimi osobami są między innymi chorzy 
i cierpiący. 

Dlatego z oka-
zji Świąt uczniowie 
klasy 1 b wraz z ro-
dzicami postanowili 
przekazać pacjentom 
z Hospicjum Miło-
siernego Samary-
tanina w Wągrow-
cu drobne upominki 
w postaci kartek 
świątecznych wyko-
nanych przez pierw-
szaków oraz bombki, 
do których wykona-
nia dzieci zaprosiły 
swoich najbliższych. 
Ozdoby zostały za-
wieszone nad łóżka-

mi pacjentów, a kartki świąteczne przyozdobiły ich stoliki. An-
na Wesela w imieniu całego personelu serdecznie podziękowała 
ofiarodawcom za przekazany dar.

Z pewnością to nie jest ostatni raz, kiedy pierwszoklasiści ak-
tywnie włączają się w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. 
Wiedzą bowiem, jak ważne dla osób potrzebujących jest dobre 
słowo, które daje im radość i nadzieję, że ktoś o nich pamięta.

Tekst i fot. Elżbieta Chojnacka

Pasowanie na Czytelnika  
Biblioteki Szkolnej 

To wyjątkowe wydarzenie w życiu każdego pierwszoklasi-
sty. W tym dniu następuje oficjalne przyjęcie najmłodszych 
uczniów w poczet czytelników. 

Głównym celem uroczystości jest zachęcenie dzieci do ko-
rzystania z wypożyczalni szkolnej oraz rozwijania umiejętności 
czytania. Podczas wizyty w bibliotece uczniowie zapoznali się 
z księgozbiorem i zasadami wypożyczania. Mieli również okazję 
wykazać się swoją wiedzą, odgadując zagadki związane z książką 
i biblioteką. Następnie w skupieniu i z powagą uroczyście przy-
rzekli, że będą szanować książki i sumiennie wypełniać obowiązki 
czytelnika. Każdy z pierwszoklasistów został pasowany na czy-
telnika i otrzymał pamiątkowy dyplom oraz Wyprawkę Czytelni-
czą przygotowaną przez Instytut Książki w ramach kampanii spo-
łecznej „Mała książka - wielki człowiek”. W pakiecie znalazła się 

książka dla dzieci „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów pol-
skich autorów, a dla rodziców broszurka pt. „Książką połączeni, 
czyli uczymy się czytać razem” – poradnik podpowiadający jak 
wspierać dziecko w nauce czytania. Nowi czytelnicy opuścili bi-
bliotekę szkolną zadowoleni i pełni wrażeń.

Oświata



W oczekiwaniu na spektakl. Fot. W. Grzegorzewska

się na tym, co najważniejsze. Przedstawienie opowiadało o sa-
motności spowodowanej egoizmem i chciwością. Przesłaniem 
przedstawienia było pragnienie, by duch świąt Bożego Narodze-
nia - duch współczucia i dobroczynności - panował przez cały rok. 
Na widowni czuliśmy magię świąt za sprawą bajecznej scenogra-
fii, dekoracji świątecznych, kolęd, ale także ciepła i pozytywnych 
emocji płynących ze sceny. 

Wioleta Grzegorzewska

Przedświąteczna wizyta 
w hospicjum

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią korona-
wirusa młodzież naszej szkoły ponownie udała się do Hospi-
cjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu. 

Z wizytą wybrali się: Zuzanna Sznajder, Paulina Dziurka, 
Aleksandra Wilkosz, Szymon Kmieć, Miłosz Strojny i Marce-
li Jarzębowski. W tym wyjątkowym, przedświątecznym okresie 
pamiętamy szczególnie o tych, których los doświadczył chorobą 
i cierpieniem. Podczas wizyty w hospicjum nasi uczniowie zapre-
zentowali przebywającym tam chorym, ich opiekunom oraz pra-
cownikom program słowno – muzyczny pt. „Maleńka Miłość”. Do-
starczył on zebranym wielu głębokich przeżyć. 

Po części artystycznej młodzież wpisała się do księgi pamiąt-
kowej, przekazała środki pielęgnacyjne dla pacjentów, a Ewelina 
Przybylska – oddziałowa pielęgniarek – opowiedziała młodzieży 
o działalności hospicjum oraz formach pomocy podopiecznym. 
Spotkanie z podopiecznymi hospicjum było dla naszych uczniów 
ogromnym przeżyciem. Osobiście doświadczyli, jak muzyką 
i pięknym słowem można wzruszać, a drobnym gestem okazać 
ciepło tym najbardziej potrzebującym. 

Tekst i fot. Elżbieta Chojnacka
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Magia świąt 
w ,,Opowieści wigilijnej”

Nie brakuje w literaturze dzieł ponadczasowych, które po-
mimo upływu czasu pozostają aktualne i są chętnie adapto-
wane przez twórców na potrzeby filmu, sceny teatralnej, czy 
dzieła muzycznego. 

Jednym z takich utworów jest ,,Opowieść wigilijna” autorstwa 
Charlesa Dickensa, która tuż przed świętami wystawiana była na 
deskach Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.

13 grudnia uczniowie klas 8e, 8f i 8c obejrzeli spektakl o tym 
wyjątkowym dniu w roku, kiedy pieniądze tracą swoją wartość, 
w którym przerywamy pogoń za doczesnymi dobrami i skupiamy 

„Fałszerze dzieł sztuki”
Tak właśnie brzmiał tytuł lekcji muzealnej, w której mieli 

okazję uczestniczyć uczniowie klasy 6B. 
Młodzież udała się w fantastyczną podróż śladami oryginałów, 

kopii, replik i falsyfikatów wybitnych dzieł sztuki. Przemykaliśmy 
między obrazami Chełmońskiego, Malczewskiego, Wyczółkow-
skiego czy Gierymskiego. Podziwialiśmy techniki malarskie, bar-
wy, kontrast, perspektywę oraz warsztaty twórców malarstwa 
polskiego i światowego. Nie zabrakło „historii z dreszczykiem” na 
temat dwóch kradzieży, których dokonano w muzeum.

Ta niesamowita lekcja miała formę spaceru, którego zasadni-
czą częścią były warsztaty z zadaniami do rozwiązania w prze-
strzeni galerii.

Nasza lekcja w muzeum. Fot. A. Macioszek 

Lekcja muzealna jest urozmaiceniem szkolnego programu na-
uczania – poszerza wiedzę uczniów, a przede wszystkim udowad-
nia, że dobra materialne rozwijają wrażliwość estetyczną oraz 
otwiera na kontakt z dziełem sztuki.

Anna Macioszek

Pamiątkowe zdjęcie z pracownikami hospicjum.



12

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO TĘCZA

Powstanie Wielkopolskie 
w naszej pamięci 

W listopadzie nauczyciele historii zaprosili uczniów klas 4 - 8 do udziału 
w konkursie historyczno - fotograficznym. 

Konkurs miał na celu wzbudzić zainteresowanie wśród uczniów historią 
i zwrócić uwagę na znaczenie Powstania Wielkopolskiego w losach naszego 
kraju, a także kształtować wartości: wolności, patriotyzmu i poczucia przyna-
leżności.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu zdjęcia miejsca związanego 
z powstaniem a następnie przygotowaniu plakatu i opisu tego miejsca. Wśród 
nadesłanych prac jury zdecydowało o przyznaniu I miejsca uczniowi z Rejow-
ca - Krzysztofowi Baszczyńskiemu, II miejsce zdobyła uczennica z Jabłkowa 
- Julia Nowakowska. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

27 grudnia 2022 roku obchodziliśmy 104. rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Zwycięski zryw Wielkopolan w sposób szczególny zapisał 
się w historii Polski, przyczyniając się do ukształtowania granic i umocnienia 
odradzającego się po 123 latach niewoli państwa polskiego. Musimy pamię-
tać, jak ważne dla zwycięstwa powstania było poświęcenie ludzi, którzy spon-
tanicznie przyłączali się do walki zbrojnej.

Anna Mazurek

Spotkanie opłatkowe dla społeczności lokalnej

Wspólnie z sołectwem Lechlin 17 grudnia przygotowaliśmy dla mieszkańców spotkanie opłatkowe. 
Wśród przybyłych gości nasze zaproszenie przyjął Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos i dyrektorka Szkoły Podstawowej  

w Jabłkowie Sławomira Kędziora. W programie o część artystyczną zadbała społeczność szkolna, przygotowując przedstawienie świątecz-
ne „Przyjaciele z nieba”, a o poczęstunek zadbały panie z koła gospodyń wiejskich. Po przedstawieniu, które wprowadziło obecnych w iście 
niebiański klimat, burmistrz Tadeusz Kłos podkreślił, że zawsze z wielką radością uczestniczy w spotkaniach organizowanych w Lechlinie. 
Wskazując wkład szkoły w organizowanie kulturalnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej wręczył bon upominkowy o wartości 
1 000,00 zł, serdecznie gratulując wspaniałego występu i życząc dalszych sukcesów. Ponadto burmistrz przywiózł dzieciom świąteczne upo-
minki, a obecnym złożył najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności na nadchodzący Nowy Rok. 
Po gromkich barwach, podziękowaniach i wspólnych życzeniach, obecni zostali zaproszeni na poczęstunek.

Joanna Tomczak
Fot. SE TĘCZA, F. Szklennik

Oświata
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Wigilia szkolna
22 grudnia w naszej lechlińskiej szkole z udziałem zaproszonych gości odbyło się spotkanie wigilijne, które rozpoczęliśmy przedsta-

wieniem „Przyjaciele z nieba”.  

Po przedstawieniu oraz gromkich brawach na 
stojąco, które otrzymali nasi młodzi aktorzy, kie-
rownik szkoły złożył wszystkim obecnym życzenia 
świąteczne. Po życzeniach, przemówieniach gości 
i gratulacjach, usiedliśmy do stołu, by przy niepo-
wtarzalnym, świątecznym wystroju klas, spożywać 
smakołyki przygotowane przez rodziców i sympa-
tyków naszej szkoły. Uroku całej wigilii dodały pre-
zenty, o które zadbała rada rodziców. Ten wspólnie 
spędzony czas to chwile radosne, dobrych życzeń 
ale też czas refleksji i świątecznej zadumy. Cieszyli-
śmy się wspólną obecnością, wzruszaliśmy wzajem-
nymi życzeniami i mamy nadzieję, że była to dobra 
prognoza na Nowy Rok.

„…Dziś jak wszyscy anieli 
prosimy bądźcie weseli, 
radujcie się razem z nami – 
waszymi aniołkami, 
bo Gwiazdka już puka do drzwi. 
Przyjmijcie więc od nas życzenia 
pięknych Świąt Bożego Narodzenia, 
niech anioł przyniesie radości, 
mnóstwo szczęścia i miłości…”

Joanna Tomczak

Wiersze spod choinki 
Po raz kolejny uczniowie klas 1-3 wzię-

li udział w konkursie recytatorskim, pod-
czas którego w przepiękny sposób mówili  
o choince, przy choince. 

Słowa wierszy pokazują, jak to zwykłe drzew-
ko ważne jest w budowaniu atmosfery świą-
tecznej i pięknie ozdobione staje się niezwykłe. 
Laureatami konkursu zostali: w Jabłkowie klasa 
1 - Szymon Mańka, klasa 2 - Oliwia Nawrocka, 
klasa 3 - Marcin Pinkowski; w Lechlinie klasa 1 
- Ksawery Adamski, klasa 2 - Maja Kostecka, 
klasa 3 -  Gracjan Rakocy. Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy i upominki. Gratulujemy!

Justyna Graczyk

„Przyjaciele z nieba”

Laureaci konkursu
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Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową

Czas świąt Bożego Narodzenia to bardzo radosny okres w roku, zwłaszcza dla dzieci. Warto więc zadbać o to, aby uczestniczyły  
w różnych działaniach, które pozwolą im poczuć klimat tego okresu. 

W szkole w Lechlinie ogłoszono więc konkurs na ozdoby bożonarodzeniowe. Wszystkie przyniesione prace były piękne. Widać było zaan-
gażowanie dzieci i dorosłych w ich przygotowanie, dlatego też nie przyznano miejsc i wszyscy uczestnicy dostali drobne upominki. O jakości 
wykonanych ozdób niech świadczy fakt, że wszystkie zostały sprzedane na szkolnym kiermaszu. Gratulujemy!

Justyna Graczyk

My, nocne marki!

Oświata

Nocka w szkole 
Co się w szkole dzieje nocą? Czy w szkole straszy? 

Na te pytania uczniowie naszej szkoły chcieli znaleźć 
odpowiedź. 

W tym celu przyszli do szkoły w piątkowy wieczór 
9 grudnia. Czekając na kolację, nocne zwiedzanie szkoły 
i spacer po okolicy, udaliśmy się do klasy, aby w rytmach 
muzyki ochoczo się bawić.

Po wyczerpującym spacerze po okolicy przyszedł czas 
na wspólną kolację i oglądanie meczu. Nie wiadomo, kie-
dy na zegarze wybiła godzina 22:30 i trzeba było iść spać. 
Po licznych atrakcjach uczniowie dość szybko zapadli 
w sen. A już o 6:30 pobudka. Przeciąganie się, ziewanie, 
pakowanie, gimnastyka poranna, śniadanie - pyszne płatki 
z mlekiem i do domu.

Szkoła nie musi kojarzyć się tylko z nauką i ciężką pra-
cą. Miło czasem oderwać się od podręczników szkolnych 
i spojrzeć na szkołę z innej, mniej oficjalnej strony.

Anna Mazurek



Z kolędą dla seniorów

Przedświąteczne spotkania seniorskie są okazją do integrowania się wcześniej urodzonych podczas wspólnego posiłku i tradycyj-
nego kolędowania.

Ten magiczny czas jest niezwykle ważny dla osób starszych. Dla niektórych z nich to jedyna kolacja świąteczna w roku. W cudnym wnętrzu 
Gościńca Winnicy, 15 grudnia 2022 roku, dla licznej, 250-osobowej grupy seniorów, wystąpiła grupa wokalna „Partita”.

Jak na młodzież w jej wieku przystało, wykonawcy: Anna Pietrzak, Ludmiła Zamojska, Bronisław Kornaus i Andrzej Frajndt rozśpiewali 
uczestników w rytmie znanych utworów. Zagościły kolędy i pastorałki, a także repertuar własny zespołu. Były wspomnienia z młodości, aneg-
doty i plany na przyszłość. Kto jak kto, ale właśnie skoccy seniorzy mają ich najwięcej. Oby tylko zdrowie dopisało, o resztę się nie martwimy 
– przyznali jednogłośnie. Spełnienia marzeń, w nieustającym zdrowiu i wszelkiej aktywności, życzymy Państwu.

Na kolację serwowano potrawy wigilijne, na deser ciasto piernikowe.
Pełne optymizmu i bardzo serdeczne życzenia złożył seniorom Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, Tadeusz Kłos. Włodarz przekazał zebra-

nym kalendarze na 2023 rok.
Siankiem pod obrus podzieliła się z przybyłymi wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki, Wiesława Surdyk-Fertsch. Wśród go-

ści nie zabrakło przewodniczącego tejże rady, Zbigniewa Kujawy oraz Blanki Gaździak i Anny Kałek-Wituckiej pełniących odpowiednio 
funkcje Sekretarza i Skarbnika Gminy.

Wydarzenie „Z kolędą do seniorów”, podobnie jak „Mikołajki”, zostało wspófinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu  
Rybackiego i Morskiego, w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  
7 RYB. Organizatorem działań była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach.

Elżbieta Skrzypczak
Fot. Kinga Lubawa

15

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki

Warsztaty mikołajkowe

Drewniane gwiazdy, mikołajkowe ozdoby, kartki świąteczne, pierniczki i inne rękodzieła stworzyli uczestnicy tradycyjnych warsz-
tatów mikołajkowych. 

W zajęciach uczestniczyło łącznie 139 dzieci w wieku od roczku do 13 lat. Jak zawsze prym wiodły biblioteczne instruktorki: Anna Wie-
czorek i Beata Druciarek. Do żeńskiego duetu dołączyła grupa męskich majsterkowiczów z Arkadiuszem Wieczorkiem na czele. Na wiel-
kim ekranie towarzyszyli najmłodszym ich ulubieni świąteczni bohaterowie. Mikołaj witał wszystkich dobrym słowem i czekoladowym sma-
kołykiem. Dziękujemy za mile spędzony przedświąteczny czas. 

Elżbieta Skrzypczak





ganizację na zarybianie. Zarząd Okręgu PZW uchwalił również 
zniesienie ulg dla seniorów, co powodować może także przy-
padki rezygnacji z członkostwa. Wędkarze, oprócz statutowych 
opłat, ustalanych przez poszczególne okręgi płacą za udział w za-
wodach. Trzeba się liczyć także z dodatkowymi opłatami wpro-
wadzonymi przez PP Wody Polskie. Wędkarstwo staje się coraz 
droższe, bo rosną też ceny sprzętu, zanęt i przynęt. Wprowadzo-
ny zostanie także limit zanęt, które będą mogły być zastosowane 
przez wędkarza na stanowisku zawodniczym. W tych wszystkich 
kwestiach obecni na zebraniu mieli wiele pytań, ale w zebraniu nie 
uczestniczył przedstawiciel Okręgu PZW w Poznaniu, więc pyta-
nia pozostały bez odpowiedzi.

Obecny na zebraniu burmistrz Tadeusz Kłos podziękował or-
ganizacji za aktywne włączanie się w życie społeczności lokalnej 
oraz przedstawił najważniejsze zadania i problemy, przed którymi 
stoi samorząd i urząd.

Tekst i fot. F. Szklennik

Wędkarska wigilia
Członkinie i członkowie Koła Wędkarskiego PZW Nr 120  

w Skokach spotkali się w siedzibie na wigilijnej kolacji.
Tradycją koła jest uroczyste zebranie przedświąteczne. To do-

skonała okazja nie tylko do złożenia sobie życzeń, ale wspól-
ne ucztowanie i rozmowy o tym, co przed nami. Tradycyjnie już 
gościem wędkarskiej braci był burmistrz Tadeusz Kłos oraz 
Zbigniew Kujawa, przewodniczący rady miejskiej, który jed-
nocześnie jest członkiem zarządu - skarbnikiem koła PZW. Go-
spodarzem spotkania byli: Jacek Dudek – prezes zarządu oraz 
Alojzy Pacholski – honorowy prezes koła. Małżonki wędkarzy 
zadbały o smakowite dania i wypieki, pomagał im dzielnie w tym 
Karol Neummann – gospodarz koła. Była okazja do rozmowy 
o sukcesach w zawodach, jakości łowisk, a jak wiadomo – ryby ro-
sną po złowieniu, więc o drobnicy nikt nie rozmawiał.

Trzeba przyznać, że wędkowanie w skockim wydaniu to nie wy-
łącznie męskie zajęcie. Łowią panie i dziewczyny, które niejed-
nokrotnie pozostawiły w pokonanym polu wytrawnych panów – 
wędkarzy. Przy okazji spotkania wręczono statuetki zwycięzcom 
poszczególnych kategorii sportowych: Julii Dziabas i Henrykowi 
Elińskiemu. 

Skockie koło PZW ma pod opieką dwa jeziora i systematycznie 
prowadzi porządkowanie terenów wokół nich, remontuje pomo-
sty, dba również o Jezioro Budziszewskie, na wodach którego roz-
grywana jest przeważająca liczba zawodów. Koło nr 120 jest je-
dynym kołem z powiatu wągrowieckiego przypisanym do Okręgu 
PZW w Poznaniu. 

Życzyć należy 
członkom koła 
medalowych oka-
zów i dalszej ak-
tywności na rzecz 
lokalnej społecz-
ności, a ta – co 
podkreśla zawsze 
burmistrz Kłos – 
jest nie do prze-
cenienia.
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Stowarzyszenia

Podsumowanie roku i sezonu
Członkinie i członkowie Koła PZW Nr 120 w Skokach pod-

sumowali 11 grudnia rok swojej działalności podczas statuto-
wego zebrania sprawozdawczego. 

Przed członkami koła nowe wyzwania

Koło liczy obecnie 128 członków, w tym wędkujące panie i ju- 
niorów, wśród których są też dziewczęta. Koło zrealizowało 
wszystkie zaplanowane podczas poprzedniego zebrania zamie-
rzenia. Sprawozdanie z pracy zarządu przedstawił jego prezes 
Jacek Dudek, a wyniki rywalizacji przedstawił kapitan sporto-
wy koła i wiceprezes Mariusz Kielma. Sprawozdanie finansowe 
przedstawił skarbnik koła Zbigniew Kujawa. 

Przeprowadzone zostały zawody spławikowe, gruntowe i spin-
ningowe, których wyniki zdecydowały o ostatecznej klasyfikacji. 
Podczas zebrania, w którym uczestniczył burmistrz miasta i gmi-
ny Tadeusz Kłos wręczono organizacyjne odznaki. Brązową Od-
znakę za zasługi dla wędkarstwa otrzymał wieloletni gospodarz 
koła Karol Neumann. Odznakami za zasługi dla wędkarstwa wy-
różniono także Martę Zywert i Pawła Dudka.

Tytuł „Wędkarza Roku” w metodzie spławikowej przypadł 
Henrykowi Elińskiemu, który wyprzedził Roberta Chelwinga 
i Huberta Radzińskiego. Najlepszym spinningistą został Dawid 
Giziński, który wyprzedził Piotra Konrada i Mariana Konrada.

Gościem wędkarzy był burmistrz Tadeusz Kłos 

W kategorii juniorów tytuł mistrzowski przypadł Julii Dziabas, 
drugie miejsce zdobyła Julia Konrad, a trzecie Zuzanna Zywert.

Zostało również wręczone wyróżnienie za największą rybę za-
wodów. Trafiło ono do rąk Mirosława Ziętka. 

Najbliższy rok będzie stał pod znakiem wzrostu kosztów przy-
należności do Polskiego Związku Wędkarskiego. Podniesienie 
kwoty opłat wynika ze wzrostu kosztów ponoszonych przez or-

Burmistrz Tadeusz Kłos zawsze z uznaniem 
odnosi się do działania organizacji.

Tekst i fot. F. Szklennik
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Mikołajkowa siatkówka
11 grudnia 2022 r. w hali widowiskowo-sportowej w Sko- 

kach rozegrano 6. Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej o Pu-
char Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. 

Turniej cieszył się dużym powodzeniem. Fot. K. Fredrych

W turnieju wzięło udział 8 drużyn, które losowo zostały po-
dzielone na dwie grupy: A i B. W każdej grupie doszło do sześciu 
spotkań na zasadzie „każdy z każdym”. Po podsumowaniu wyni-
ków w poszczególnych grupach wyniki przedstawiają się nastę-
pująco:

• 1 miejsce: Potrzanowo I
• 2 miejsce: Coco Jambo
• 3 miejsce: ACL Team Rogoźno
• 4 miejsce: Potrzanowo II
• 5 miejsce: Karasuno
• 6 miejsce: FC po nalewce
• 7 miejsce: Skoki
• 8 miejsce: Koala Team
Wszystkie drużyny otrzymały z rąk burmistrza Tadeusz Kłosa 

pamiątkowe dyplomy oraz medale za udział w turnieju. Za zajęcie 
miejsca na podium drużyny otrzymały także puchary.  

Serdecznie dziękujemy drużynom, sędziom oraz kibicom za 
udział w turnieju i zapraszamy do kolejnych rozgrywek! Kolej-
ny turniej mikołajkowy już za rok, 3 grudnia 2023 roku. 1 kwiet-
nia 2023 roku miłośników piłki siatkowej zapraszamy na Turniej 
Wielkanocny. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. 

Tekst i zdjęcie Kamila Fredrych 

To zarząd stowarzyszenia podjął decyzję, że część kosztów po-
kryje z wpłat od swoich sponsorów, częściowo dołożyła się Gmi-
na Skoki, dzięki czemu drużyny, nie tylko z Potrzanowa, miały niż-
sze koszty uczestnictwa w lidze. Uzgodnienia: terminów w hali, 
sędziów, sprzęt, obsługę oraz wszystkie pozostałe detale wziął 
na swoje barki Marcin Reszelski, prezes stowarzyszenia.

- Koszt całej ligi to 18 tys. zł. Wśród darczyńców znalazły się 
firmy: Po Godzinach Art, Arkadius – sklep numizmatyczny, Re-
szelski Foto, Lemar sp. z o.o., Multisun Wielkopolska, Max-Sport, 
Raf-Car, Włókna Inn, EKO-BUD Deminiak – wyjaśnia M. Reszel-
ski. - Sezon podzielono na 14 kolejek, a w każdej z nich odbywają 
się cztery mecze, które trwają po 34 minuty. Każda kolejka by-
ła zacięta, choć na półmetku widać już było delikatny podział na 
czołówkę i tak zwany „dół tabeli”. W stawce nie ma drużyny bez 
porażki, więc druga część sezonu zapowiada się ciekawie, bo - jak 
to w piłce - wszystko jest możliwe.

Czoło tabeli stanowią dwie drużyny: Akapulko i Byle Nie Do Ze-

Skocka Futsal Ekstraklasa – 
projekt, który się przyjął

Gdy kończył się sezon ligi na Orliku nikt nie zakładał, że ru-
szy liga halowa. Mija pierwsza połowa sezonu futsalowych 
rozgrywek. 

Organizator wprawdzie miał wyliczone koszty takich rozgry-
wek ale na bezpłatnym Orliku przy ulicy Rogozińskiej w Skokach; 
natomiast w stosunku do ligi halowej (z kosztami najmu hali), 
różnica jest kolosalna. Stąd chwilowy brak wiary w to, czy po-
mysł wypali? Nawet drużyna organizatora szykowała się do roz-
grywek w wągrowieckiej halówce. Ostatecznie zapisy ruszyły, 
a koszty związane z rozgrywkami podzielono na wpisowe od dru-
żyn i wpłaty od sponsorów stowarzyszenia KS 1932 Potrzanowo. 

Sport i rekreacja
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Sport i rekreacja

ra. Ta druga wymieniona, potocznie zwana BNDZ, lideruje staw-
ce. Podium uzupełnia drużyna Koptrans ze stratą trzech punktów 
do liderów. Na czwartym miejscu lokuje się Lemar Potrzanowo, 
następnie: Multisun Potrzanowo, Sołectwo Rościnno, Sołectwo 
Budziszewko i na razie bez punktów na ostatnim miejscu Meble 
Tapicerowane Deminiak Łosiniec.

Samotnym liderem klasyfikacji piłkarskich snajperów, z dużą 
przewagą nad resztą stawki, jest Alan Andraka z BNDZ, który 
strzelił dotychczas 20 bramek.

- Liga wraca na początku lutego, a obecnie trwa tak zwane 
„okienko transferowe”, w którym drużyny mogą dodać lub wymie-
nić dwóch graczy pamiętając, że w składach nie może grać więcej 
niż dwóch pełnoletnich graczy zrzeszonych w profesjonalnych 
klubach – dodaje M. Reszelski. – Dziękuję drużynom za udział, 
urzędowi miasta i gminy Skoki oraz sponsorom za wsparcie finan-
sowe, pracownikom hali za przyjazną atmosferę i pomoc podczas 
rozgrywek. Pomogli również sędziowie: Grzegorz Blaszke, Dawid 
Blaszke i Krzysztof Małachowski. Dziękuję kibicom za wsparcie 
dla swoich drużyn. Wszystkim życzę udanego 2023 roku.

Opr. F. Szklennik
Fot. arch. M. Reszelskiego
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Brydżyści nie próżnują
Brydżyści ze Skoków rozgrywają swoje cotygodniowe tur-

nieje oraz walczą w ligowych potyczkach. W grudniu zjedli 
wspólną kolację i rozegrali świąteczny turniej.

Kolacja brydżystów 

W tym roku brydżyści Wełny Skoki rywalizują w ramach III li-
gi prowadzonej przez Wielkopolski Związek Brydża Sportowego. 
Wprawdzie nie wywalczyli bezpośrednio awansu z ligi okręgo-
wej, ale w sytuacji niezgłoszenia się wyprzedzających ich dru-
żyn do tego szczebla rozgrywek zawodnikom Wełny przypadł 
zaszczyt gry z czołowymi drużynami z Wielkopolski. W drużynie 
Wełny grają m.in.: Wiesław Sierzchuła, Jarosław Modlibowski, 
Tomasz Mielcarek, Michał Futro. Ich rywalem jest m.in. Flux 
Medical Boguniewo, w barwach którego gra Grzegorz Samol 
z Kakulina, na co dzień nauczyciel szkoły podstawowej w Skokach, 
trener dzieci i seniorów grających w brydża. Po pierwszym dwu-
dniowym zjeździe turniejowym drużyna Wełny zanotowała dwa 
zwycięstwa i trzy porażki i z takim bilansem zajmuje obecnie 10. 
miejsce wśród 16 drużyn. Rywale z Boguniewa zajmują obecnie 
6. miejsce. Kolejne mecze rozegrane zostaną w styczniu. Warto 
dodać, że także w drużynie Wełny Skoki grają zawodnicy z innych 
miejscowości spoza naszego powiatu. Zmagania brydżystów już 
sklasyfikowanych w PZBS oraz tych, którzy zdobywają dopiero 
szlify wspiera samorząd i urząd miasta i gminy. Jedną z form ry-
walizacji są otwarte mistrzostwa miasta i gminy w Skokach o pu-
char burmistrza Tadeusza Kłosa.

Turniejowe zmagania

W drużynie Szlemik RCK Rogoźno, która to drużyna jest lide-
rem ligi okręgowej, gra z powodzeniem Marta Smętek, pracow-
nica OPS-u w Skokach, autor tego tekstu. Drużyna z Rogoźna jest 
poważnym kandydatem do wygrania ligi, a najgroźniejszym ry-
walem będzie drużyna SM Wągrowiec i MCK Czarnków.

We wtorkowym turnieju zagrali także skoccy seniorzy, który 
tworzą drużynę Trefelek 60+ oraz dwie dziewczyny, które repre-
zentują team „Trefelki”. W turniejowych zmaganiach 9 par naj-
lepsi okazali się: Marta Smętek i Franciszek Szklennik. Podium 
uzupełnili: Michał Futro i Tomasz Mielcarek oraz Ewa Chu-
dziak i Małgorzata Florysiak. Kolejne miejsca wywalczyli: Ilona 
Węglewska/Grzegorz Samol, Maria i Roman Kowalowie, Ry-
szard Fryska/Bronisław Chudziak, Wiesław Sierzchuła/Jaro-
sław Modlibowski, Inez Sikora/Paulina Kawczyńska, Barbara 
Rochowiak/Stanisław Kinal. (red).

Fot. M. Florysiak

Anastazja mistrzynią 
powiatu w warcabach

4 grudnia w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu odbył 
się „Mikołajkowy Turniej Warcabowy”, w którym startowało  
19 naszych mieszkańców. 

W kategorii juniorzy (11-18 lat) zwyciężyła Anastazja Balcer, 
2. miejsce zajął Mikołaj Załęski, a 3. wywalczył Klaudiusz Bal-
cer. Dawid Laube zajął 4. miejsce, a 5. miejsce zajęła Amelia Za-
łęska, na 6. miejscu uplasował się Stanisław Przybysz, a Igor La-
skowski zajął 8. miejsce. 

W kategorii juniorów do lat dziesięciu 3. miejsce zajął Adam 
Szymkowiak, czwarta była Adela Balcer, piąty Filip Szymko-
wiak, szósty Kamil Laube, siódma Kornelia Balcer, a dziewiąta 
Jowita Balcer.

W kategorii kobiet 2. miejsce zajęła Małgorzata Załęska, 
czwarta była Katarzyna Laube.

W kategorii seniorów Mirosław Piechocki uplasował się na 4. 
pozycji, Krzysztof Balcer był siódmy, a Damian Borkowski za-
mykał pierwszą dziesiątkę.

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie dzieci do zawodów.

Katarzyna Przybysz 



Seniorzy, zdrowie
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O ruchu drogowym z seniorami

Prelegenci przekazali bardzo potrzebne informacje 

We wtorek 13 grudnia, w sali urzędu przy ul. Ciastowicza 11, odbyło się spotkanie członków Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów poświęcone udziałowi seniorów w ruchu drogowym.

Ogromne zainteresowanie seniorów z gminy Skoki (powiat wągrowiecki) towarzyszyło spotkaniu osób starszych z reprezentantem Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile Ireneuszem Michniakiem oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu: 
sierż. Anną Perłą oraz mł. asp. Krzysztofem Szymańskim. Jednym z tematów spotkania był: „Senior uczestnikiem ruchu drogowego”. Omó-
wione zostały kwestie związane z bezpiecznym poruszaniem się seniorów na drogach, korzyści wynikające z używania elementów odblasko-
wych oraz wprowadzone zmiany w przepisach ruchu drogowego. Poruszone zostały także sprawy oszustw i wyłudzeń, których ofiarami stają 
się wciąż ludzie w starszym wieku. Należy się spodziewać, że próby takie będą podejmowane w okresie przedświątecznym i noworocznym. 
Pomimo nagłaśniania takich spraw i apeli policji wciąż dochodzi w kraju do skutecznych prób oszustw i wyłudzeń.

F. Szklennik
Fot. WORD Piła

 Przy wigilijnym stole 

19 grudnia chór Harfa spotkał się przy wigilijnym stole. Były życzenia i wspólne śpiewanie. 
Zjedliśmy tradycyjnego karpia, pierogi, pyszne słodkości. Tradycyjnie śpiewaliśmy kolędy i pastorałki, a przygrywał nam Mateusz Doniec - 

nasz instruktor. Czas przy świątecznym stole bardzo szybko minął, zważywszy, że spędziliśmy przy nim cały wieczór.

Stanisław Grzegorzewski
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Seniorzy sylwestrowo
Tradycyjnie już członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów spotkali się, aby przy wspólnym stole i zabawie 

pożegnać stary i powitać Nowy Rok. 

Na parkiecie nikt się nie oszczędzał, bo 
przecież tylko raz w roku jest okazja do 
sylwestrowego szaleństwa. Uczestnicy za-
bawy życzyli sobie zdrowia, szczęścia i po-
myślności i spotkania w takim samym gronie 
za rok.(FS)

Fot. St. Grzegorzewski

Wizyta u Jubilatki 
Tuż przed świętami delegacja PZEiR odwiedziła jubilatkę, panią 

Halinę Wołkow, która 18 grudnia 2022 roku ukończyła 95 lat. 
Z wizytą udała się przewodnicząca zarządu Małgorzata Florysiak, 

sekretarz Barbara Rochowiak oraz członkowie chóru Harfa Stanisław 
Grzegorzewski, Alicja Żurowska. Do przekazanych życzeń zdrowia, 
szczęścia, radości dołączono kosz słodyczy oraz okazały bukiet róż. Ju-
bilatka była wzruszona naszą wizytą, a wspomnieniom i rozmowie w mi-
łej atmosferze nie było końca. Przed naszym wyjściem Jubilatka prosiła 
o przekazanie seniorom świątecznych życzeń oraz pomyślności w No-
wym Roku. 

Stanisław Grzegorzewski

Jubilatka i jej goście
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Historia

Skoczanie oddali hołd Bohaterom 
Jak co roku skockie Koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 zor-

ganizowało symboliczną uroczystość przy tablicy pamiątkowej na cmentarzu parafialnym 
w związku z 104. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Zaproszenie tradycyjnie przyjęły niezawodne poczty sztandarowe i delegacje oraz mieszkańcy 
miasta i gminy. 

Historyczny dzień sprzed stu czterech lat przypomniała Dorota Mrozińska, przytaczając frag-
ment wspomnień jego uczestnika, Karola Kiełczewskiego. 

Do zebranych zwrócił się również prezes Koła Adam Mroziński, mówiąc: „Czas, w którym żyjemy 
jest czasem szczególnym. Po raz kolejny doświadczamy, że wolność i demokracja nie jest dana raz na 
zawsze. Na przykładzie naszych sąsiadów widzimy, ile trzeba poświęcić, aby utrzymać w dzisiejszych 
tzw. „cywilizowanych” czasach wolność i samostanowienie.

Mniemam, iż świadomość poświęceń mieli też idący do Powstania Wielkopolanie. Nie była to jed-
nak ślepa chęć złożenia ofiary na ołtarzu ojczyzny. Powstanie Wielkopolskie było konsekwencją 
przygotowań wielu pokoleń, które wyznawały zasadę pracy organicznej, codziennej żmudnej pracy.

Nie jest bowiem sztuką posyłać tysiące na śmierć, aby potem w pieśniach sławić ich bohaterstwo, 
które nie przyniosło nic poza cierpieniem. 

Trzeba umieć wykorzystać sprzyjający moment i być na niego przygotowanym. 
Na przykładzie Powstania Wielkopolskiego widzimy także, iż opresyjne państwa, które nie szanu-

ją swoich obywateli i odmawiają im należnych z natury praw i wolności, prędzej czy później zostaną 
przez tych obywateli zmiecione. 

Na koniec wszystkim niezależnie od wyznawanej religii i posiadanych przekonań politycznych ży-
czę: „bądźmy na co dzień przyzwoici, nie zawsze się opłaci, ale zawsze warto”.

Dopełnieniem tej uroczystości była wieczorna liturgia w kościele parafialnym.
Tekst i fot. Iwona Migasiewicz



Dużo się przez ten czas zadziało. Kraków okazał się najlepszym 
miejscem, w jakim mogłem się znaleźć. Poznałem super ludzi i buduję 
warsztat pod okiem takich profesorek i profesorów jak: Anna Dymna, 
Jan Peszek czy Dorota Segda. 

Jakie są twoje najnowsze 
osiągnięcia?

- Wkrótce zacznę pracę nad 
swoim spektaklem dyplomo-
wym. Niedawno byłem w ob-
sadzie dwóch projektów te-
atralnych, które wystawione 
zostały 11 listopada (premiera 
autorskiego spektaklu „Dezer-
terzy” w reżyserii Staszka Chlu-
dzińskiego, w Teatrze Barakah) 
oraz 14 listopada (premiera „In-
ferno” na podstawie „Boskiej ko-
medii” Dantego w reżyserii We-
ry Makowskiej, w Teatrze AST,  
a od kwietnia także w TR War-
szawa).

Otarłeś się również o studia filmowe?
- Oprócz teatralnych doświadczeń, dostałem propozycję współpra-

cy z agencją aktorską z Warszawy, z którą działam w temacie pracy 
w zawodzie, ale przed kamerą. Jakiś czas temu skończyłem zdjęcia 
do niemieckiego serialu kryminalnego w reżyserii Frauke Thielecke, 
gdzie pierwszy raz przyszło mi się zmierzyć ze scenami kaskaderskimi, 
a także graniem w innym języku. Była to dla mnie niezwykle cieka-
wa rola, nie tylko pod względem scenariusza, ale też charakteryzacji. 
W marcu natomiast przeżyłem przygodę w Berlinie, zagrałem w peł-
nometrażowej polsko-niemieckiej produkcji w reż. Floriana Andersa, 
która aktualnie znajduje się w fazie postprodukcji, więc mam nadzieję, 
że niedługo będę mógł się nią podzielić. 

Oprócz tego stawiałem małe kroczki w odcinkowych rolach takich 
seriali jak „Komisarz Alex” czy „Papiery na szczęście”. Zacząłem też 
swoją małą przygodę w dubbingu. Podkładałem głos w filmie ani-
mowanym Disneya i Pixara „To nie wypanda”, a także wcielałem się 
w postać Alana w serialu „Zaplątani w czasie”, który można oglądać 
na platformie Disney+. Za obie produkcje odpowiedzialna jest reży-
serka Joanna Węgrzynowska-Cybińska. 

Co sądzisz o Skokach?
- Zawsze będą odgrywały dla mnie ważną rolę. Lubię do nich wra-

cać. Tu się wychowałem, chodziłem do szkoły, przedszkola… Tutaj 
mam rodzinę. Od dziecka śpiewałem w Grupie Artystycznej Skoczki, 
później w „Side Effect” – włączałem się jak tylko mogłem w życie kul-
turalne. Dostałem tutaj naprawdę dużo możliwości, biorąc pod uwa-
gę, że to małe miasto, a ja miałem, zdawało mi się, marzenia nie do 
spełnienia. 

Teraz z dużym uśmiechem obserwuję działania naszej biblioteki, 
która co chwilę organizuje jakieś warsztaty, koncerty, spotkania au-
torskie oraz w której działa kino. Duże miasta mogą pozazdrościć za-
angażowania i inicjatywy. Cieszę się, że ludzie w każdym wieku mogą 
się rozwijać na różnych płaszczyznach. Nawet, jeśli nikt nie wiąże 
z artystyczną drogą swojej przyszłości. Jest to według mnie najlep-
sze oderwanie od szarej rzeczywistości.

Dziękuję za rozmowę

Z małej na wielkie sceny
KACPER KUJAWA pochodzi 

z Rościnna. W Skokach ukoń-
czył szkołę podstawową i gim-
nazjum. Jego marzeniem było 
zostać aktorem i z wielką precy-
zją realizuje swój pomysł na ży-
cie. Z przesympatycznym chło-
pakiem rozmawia KAROLINA 
LAUBE.

Czy mógłbyś opowiedzieć, jak 
wyglądały twoje losy po ukoń-
czeniu nauki w Skokach?

- Po gimnazjum poszedłem do li-
ceum w Poznaniu, w którym wybra-
łem profil teatralno-filmoznawczy. 
Dodatkowo rozpocząłem trzyletni 
kurs aktorski w Akademii Sztuk Sce-
nicznych PAPA. W czasie pierwszego 
roku dostałem rolę w Teatrze Polskim. Był to spektakl inspirowany 
„Kordianem” Słowackiego w reżyserii Basi Krasińskiej i Przemka Cho-
jęty – to chyba jedno z moich najważniejszych wspomnień z tamtego 
okresu. Zawsze marzyłem, żeby zagrać na deskach zawodowego te-
atru, ale nie sądziłem, że mogę zrobić to tak szybko.

W jaki sposób, po tym wydarzeniu, kontynuowałeś swoją 
przygodę z teatrem?

- Po moim małym debiucie zagrałem w dwóch spektaklach wysta-
wianych w teatrze Scena Robocza - „Weselu” w reżyserii Anny Rom-
berg na podstawie dramatu Wyspiańskiego i „Infiesto” w reżyserii 
Macieja Zakrzewskiego. Następnie w kilku objazdowych spektaklach 
Teatru Familijnego Tandem oraz Teatru Ewolucji Cienia. 

Kiedy przyszła główna rola?
- Trzeci rok w Poznaniu skończyłem przy bardzo dużym wyzwaniu, 

dostałem główną rolę u boku aktorek i aktorów z Teatru Nowego 
i Teatru Polskiego. Była to sztuka inspirowana prawdziwą historią na-
stolatka, który przez brak akceptacji ze strony rówieśników popełnił 
samobójstwo. Tworzenie takiej postaci nie było łatwe, ale tekst był 
ważny i potrzebny, jestem szczęśliwy, że mogłem stać się jego czę-
ścią. Miałem cudowną ekipę aktorską, która wspierała mnie swoim 
doświadczeniem scenicznym i życiowym na każdym kroku, a do tego 
wspaniałego reżysera, który poprowadził mnie w budowaniu tej roli 
z ogromnym zaangażowaniem. 

Spektakl graliśmy w teatrze Scena Wspólna. Był to „BlackPink”  
w reżyserii Mariusza Babickiego i autorstwa Marcina Teodorczyka - 
świetnego dramaturga, którego miałem szczęście przy tym projekcie 
poznać.

Już wtedy pracowałeś nad przygotowaniem do egzaminów?
Ostatni rok to także przygotowania do egzaminów wstępnych 

w państwowych szkołach teatralnych. Wiersze, fragmenty prozy, 
piosenki, układy gimnastyczne, taneczne, rytmiczne. Trzy etapy i po-
nad tysiąc osób na 30 miejsc. Ale udało się. Spełniło się moje z pew-
nością największe marzenie - dostałem się do Akademii Sztuk Te-
atralnych w Krakowie, w której studiuję już trzeci rok. 
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Kultura

Fot. arch. K. Kujawy
Fot. Aneta Kujawska



Gospodarstwa opiekuńcze 
– innowacyjne rozwiązanie 
na terenach wiejskich*

Prozdrowotne korzyści z opieki nad zwierzętami, uprawy ro-
ślin i spacerów w naturalnym krajobrazie są znane od dawna. 
Stosowane są na terenach niektórych europejskich i skandy-
nawskich wsi, w których funkcjonują gospodarstwa rolne łą-
czące pracę lub terapię w rolnictwie z usługami społecznymi. 
Poniżej opisujemy trzy przykłady gospodarstw opiekuńczych, 
w których właściciele organizują zajęcia dla wybranej grupy 
podopiecznych.

Gospodarstwa opiekuńcze pełnią rolę bezpiecznego miejsca, 
które przyjmuje podopiecznych i wspiera ich w wykonywaniu co-
dziennych czynności, rozwoju zainteresowań przy jednoczesnej 
społecznej akceptacji.

Fossum Per Simen w Norwegii

Gospodarstwo Fossum Per Simen, położone na terenie nor-
weskiej wioski w gminie Nesbru, świadczy usługi opiekuńcze dla 
dzieci z problemami wychowawczymi. Podopieczni w ciągu dnia 
spędzają czas przy zwierzętach: świniach, owcach, kurach, przy 
roślinach: w warzywniku, małej szklarni, na rabacie lub w warsz-
tacie stolarskim. Podczas każdego spotkania podopieczni z asy-
stentem przygotowują posiłki oraz wychodzą na minimum dwu-
godzinne spacery. 

Mała szklarnia w gospodarstwie Fossum Per Simen 
 fot. Marta Cywińska 

Ludzie
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Nowa funkcja społeczna 
gospodarstw rolnych

Gospodarstwo opiekuńcze – to forma gospodarowania 
polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad 
osobami potrzebującymi wsparcia. Najważniejszą cechą 
charakterystyczną tych gospodarstw jest wykorzystanie 
potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań 
przede wszystkim o charakterze opiekuńczym, terapeutycz-
nym i integracyjnym. 

W takim ujęciu można traktować gospodarstwo opiekuńcze 
jako formę wsparcia w zakresie opieki i integracji społecznej, 
realizowanej w ramach gospodarstwa prowadzącego działalność 
rolniczą. Społeczeństwo w Polsce jest społeczeństwem starze-
jącym się, wzrasta ilość osób starszych. Dane Ministerstwa Ro-
dziny i Polityki Społecznej za 2020 rok mówią, że ponad 25 proc. 
społeczeństwa stanowią osoby powyżej 60. roku życia. Tego typu 
zmiany demograficzne wymuszają podejmowanie odpowiednich 
działań w celu zapewnienia świadczenia usług terapeutyczno-
opiekuńczych i rehabilitacyjnych dla seniorów. 

Zmiany społeczne dotykają również środowisko wiejskie, 
gdzie zmniejsza się liczba rodzin wielopokoleniowych, następuje 
migracja młodego pokolenia, za pracą do miast czy też za granicę, 
przez to zwiększa się liczba samotnych seniorów na terenach 
wiejskich. 

W celu złagodzenia powstałych problemów proponuje się in-
nowacyjne rozwiązanie polegające na tworzeniu gospodarstw 
opiekuńczych na terenach wiejskich, w związku z tym realizowany 
jest w Polsce projekt GROWID, który na celu rozpropagowanie idei 
tworzenia takich gospodarstw. W ramach tego projektu między 
innymi zostały zorganizowane wyjazdy studyjne nt: „Zagraniczne 
dobre praktyki w zakresie łączenia rolnictwa i działalności 
opiekuńczej”. Podczas wyjazdu studyjnego zaprezentowane zos-
tały przykłady organizowania i funkcjonowania gospodarstw 
opiekuńczych – wizyty w gospodarstwach realizujących różne 
programy opieki (realizacja działań aktywizujących, opieka dzien-
na, całodobowa oraz przebywanie i zajęcia na farmach, terapie 
ze zwierzętami, usługi opiekuńcze połączone z działalnością 
rolniczą).

Poniżej artykuł, który powstał w oparciu o wizyty studyjne 
w Norwegii, Holandii i Włoszech nt. „Zagraniczne dobre praktyki 
w zakresie łączenia rolnictwa i działalności opiekuńczej” i ukazał 
się w „Poradniku Gospodarskim” wydawanym przez Wielko-
polski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W artykule 
można zapoznać się z modelami funkcjonowania gospodarstw 
opiekuńczych w innych krajach. Obecnie trwają prace Zespołów 
międzyresortowych do spraw wdrażania modelu gospodarstwa 
opiekuńczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ministra właściwego ds. 
gospodarki, ministra właściwego ds. rodziny i zabezpieczenia 
społecznego, ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, 
ministra właściwego ds. finansów, KRUS, PFRON i innych. 
W ramach prac tego Zespołu powstaje polski model gospodarstwa 
opiekuńczego, a w opracowanym Krajowym Planie Strategicznym 
dla Wspólnej Polityki Rolnej dla Unii Europejskiej na lata 
2023 - 2027 planowane są środki do wsparcia gospodarstw 
opiekuńczych.

                                                                     Beata Mączyńska  - WODR w Poznaniu



darstw świadczących opiekę, edukację oraz sprzedaż produktów 
rolnych, dzięki pomocy z holenderskiego rządu świadczonej od 
2000 roku. Misją Boerderij’t Paradijs („Rajska Farma”) jest zacho-
wanie równowagi między ludźmi a światem przyrody. Właścicie-
le są pasjonatami rolnictwa ekologicznego. W 2006 roku, po kon-
sultacji z doradcą podjęli decyzję o likwidacji hodowli zwierząt, 
a budynki inwentarskie zmodernizowali i przystosowali na po-
trzeby działalności opiekuńczej. Obecnie działalność gospodar-
stwa opiera się na trzech filarach: agroturystyce, rolnictwie i opiece. 

Ogród i budynek do zajęć w gospodarstwie Tezon  
fot. Dorota Migocka 

W ramach działalności agroturystycznej „Rajska farma” udo-
stępnia przestrzeń do spotkań. Właściciele prowadzą działal-
ność rolniczą na 28 ha. Uprawiają kukurydzę, pszenicę, około 40 
odmian warzyw i owoców w gruncie i pod osłonami, niewielką 
powierzchnię stanowią łąki. Zajmują się również hodowlą zwie-
rząt: kur rasy Dekalp – dziewięć tysięcy sztuk oraz koni, królików, 
kóz, świń rasy Pietrain i krów rasy Friese Roodbonte. W gospo-
darstwie zatrudnionych jest 25 pracowników, w tym 14 na pełen 
etat. Do opieki nad osobami z niepełnosprawnością zostali przy-
dzieleni pracownicy posiadający kierunkowe wykształcenie oraz 
wolontariusze, którzy najczęściej pełnią rolę kierowców przy-
wożących lub odwożący podopiecznych. W  ciągu dnia w gospo-
darstwie opiekuńczym przebywa do 30 podopiecznych, a w ciągu 
tygodnia do 150. Uczestniczący w zajęciach podopieczni odnaj-
dują swoją tożsamość, czują się tam jak u siebie. Codzienny rytm 
zajęć w gospodarstwie, uwarunkowany zmieniającymi się pora-
mi roku daje poczucie bezpieczeństwa, przynależności społecz-
nej, a przestrzeń na farmie umożliwia dużą ilość ruchu, również 
w formie zabawy. Działania profilaktyczne w Boerderij’t Paradijs 
są skierowane do seniorów, osób z chorobami lub zaburzeniami 
psychicznymi oraz do dzieci z ADHD i autystycznych, którzy nie 
mają możliwości uczestniczyć w pełni życia społecznego. Plan za-
jęć jest dostosowany do możliwości fizycznych i intelektualnych 
podopiecznych. 

Podobne do gospodarstwa Boerderij’t Paradijs założenia są 
realizowane w Polsce w kilku ośrodkach: Domach Pomocy Spo-
łecznej dla seniorów, Oddziałach Psychiatrycznych dla osób  
z chorobami lub zaburzeniami psychicznymi, przedszkolach in-
tegracyjnych lub terapeutycznych dla dzieci z autyzmem lub ze-
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Wspólne przygotowywanie śniadania oraz spędzanie czasu 
przy stole pełni ważną funkcję integracyjną. Spacery wpływają 
na utrzymanie lub wzmocnienie kondycji oraz przyzwyczajają do 
funkcjonowania w zmiennych warunkach atmosferycznych. W za-
jęciach uczestniczy sześcioro dzieci, w tym na osobę prowadzącą 
przypada dwoje lub troje dzieci. Taka organizacja pracy wpływa na 
komfort podopiecznych oraz umożliwia indywidualne dostosowa-
nie zajęć. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu i trwają sześć 
godzin. Czas pracy właścicieli wynosi siedem godzin. W dodatko-
wej godzinie uwzględniany jest czas na planowanie i przygotowa-
nie do zajęć oraz transport podopiecznych. Plan umożliwia wła-
ścicielom pracę dwa dni w  tygodniu wyłącznie w gospodarstwie 
rolnym. Właścicielka gospodarstwa jest z wykształcenia nauczy-
cielką przedmiotów artystycznych, a właściciel posiada kwalifika-
cje stolarskie. Zawód nauczycielki miał wpływ na przygotowanie 
oferty zajęć dla dzieci i młodzieży z problemami wychowawczy-
mi, a zawód stolarza na utworzenie pracowni stolarskiej, w której 
odbywają się zajęcia. Każdy nowy podopieczny przechodzi okres 
próbny, podczas którego właściciele mogą dopasować odpowied-
nią formę aktywności. Zwierzęta są utrzymywane na potrzeby 
gospodarstwa opiekuńczego i wymagają opieki dzieci sprawnych 
ruchowo. Spadek liczby zwierząt jest obserwowany także w go-
spodarstwach w Polsce. W efekcie wsie, w których nie ma kur, ani 
bydła, tracą wiejski charakter. Ze względu na małą powierzchnię 
upraw, właściciele niezbędny do pracy sprzęt wypożyczają z  są-
siednich gospodarstw. Ze względu na duże odległości między do-
mami w Norwegii transport młodszych podopiecznych również 
zapewniają właściciele gospodarstwa. Wyjątkiem są grupy szkol-
ne, które przyjeżdżają busem zapewnionym przez szkołę. 

W Polsce transport osób z obszarów wiejskich na codzienne 
zajęcia jest zapewniany przez instytucje, rodzinę lub opiekunów. 
Najczęściej korzystają z niego dzieci i młodzież w wieku szkol-
nym, a rzadziej seniorzy, którzy chcą dojechać do miasta. Minu-
sem busów publicznych na wsiach jest brak wejścia dla osób poru-
szających się na wózkach oraz rozkład jazdy ograniczony do zajęć 
przewożonej grupy. Wyjątkiem jest bus, który dojeżdża do szkoły 
specjalnej zlokalizowanej w najbliższym mieście i zapewnia miej-
sca dla uczestników z niepełnosprawnościami. 

Prowadzenie zielonej terapii dla dzieci z problemami wycho-
wawczymi, w gospodarstwie Fossum Per Simen spotkało się ze 
zrozumieniem sąsiadów. W Polsce, szczególnie w małych miej-
scowościach, czas potrzebny na uświadomienie potrzeb i etyki za-
chowań wobec osób starszych lub z niepełnosprawnościami jest 
dłuższy. Brak transferu wiedzy o niepełnosprawności, chorobach 
i zaburzeniach przyczynia się do stosowania lekceważących okre-
śleń, w tym: „sprawny inaczej”, „osoba niesamodzielna”, „debil”, 
„staruch” oraz powoduje odsuwanie tych osób od wykonywania 
czynności, co prowadzi do wykluczenia społecznego. 

Poszukiwania dodatkowego dochodu w Fossum Per Simen zo-
stały spowodowane nierentownością uprawy zbóż. Właściciele 
oprócz usług opiekuńczych, sprzedają produkty rolne we wła-
snym sklepie oraz wynajmują salę, która przynosi im największy 
zysk. Pomysł założenia gospodarstwa opiekuńczego jest możliwy 
do zrealizowania, również w Polsce. Jest szczególnie wart uwa-
gi wśród rolników i rolniczek, właścicieli i właścicielek agrotury-
styk oraz zagród edukacyjnych, którzy i które również ze względu 
na nieopłacalność produkcji lub sezonowość usług poszukują no-
wych źródeł dochodu. 

Boerderij’t Paradijs w Holandii
Gospodarstwo opiekuńcze położone w miejscowości Barne-

veld w regionie Geldria powstało jako jedno z około 1 300 gospo-



ciowej lub w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych. Tezon realizuje 
projekty, dzięki którym podopieczni mają możliwość zostać objęci 
programem skoncentrowanym na terapii zajęciowej, przygotowu-
jącym do pracy i oferującym pomoc w znalezieniu zatrudnienia. 
W obecnym projekcie uczestniczy piętnaście osób, w tym cztery 
są zatrudnione w gospodarstwie, a jedenaście bierze udział w te-
rapii zajęciowej. Zatrudnieni otrzymują wynagrodzenie za pracę 
przy uprawie i sprzedaży warzyw na targu, jednak jest ono niższe 
niż dla pracownika w normie. 

Projekty realizowane w gospodarstwie Tezon są alternatywą 
dla pozostania w domu i osiągnięcia statusu osoby wykluczonej 
przez społeczeństwo. Niektóre z przyjętych osób w przeszłości 
podejmowały pracę w miejscowych zakładach pracy, jednak ze 
względu na warunki pracy i niepełnosprawność nie radziły sobie 
z zadaniami i niemile wspominają atmosferę w pracy. Tezon umoż-
liwia podopiecznym pracę lub terapię w przyjaznej atmosferze, 
a robiący zakupy na stoisku z warzywami sąsiedzi okazują im jed-
nocześnie akceptację.

W Polsce osoby z niepełnosprawnością również są zatrudnia-
ne w ramach projektów. Przykładem był projekt „Nowa Szansa” 
realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 przez ZAZ – Zakład Aktywno-
ści Zawodowej w Słupcy i w Pile – skierowany do osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. „Nową szansę” 
mogły otrzymać osoby z umiarkowaną lub znaczną niepełno-
sprawnością, bierne zawodowo, a także osoby z ich otoczenia. Po-
legała ona na wsparciu psychologicznym, treningach kompetencji 
i umiejętności społecznych, uzyskaniu kwalifikacji zawodowych 
do podjęcia zatrudnienia w działach gastronomii, pralni, szwalni 
lub montażu. Niestety projekt nie dotyczył pracy w rolnictwie.

Organizacja cyklicznych spotkań na obszarach wiejskich umoż-
liwia osobom wykluczonym przez niepełnosprawność, wiek, cho-
robę lub zaburzenie powrót do społeczności. Znaczne odległości 
oraz rzadko funkcjonująca komunikacja utrudniają spotkania ze 
znajomymi, zrobienie zakupów w  sklepie lub przyjście na umó-
wioną wizytę. Dostosowanie zajęć do indywidualnych potrzeb 
i zapewnienie transportu wpływa pozytywnie na samopoczucie, 
a w przypadku seniorów opóźnia również rozwój demencji. Pro-
wadzenie gospodarstw opiekuńczych na terenach wiejskich 
otwiera możliwość rozwoju zawodowego oraz dywersyfikacji do-
chodów gospodarstw rolnych.

Marta Cywińska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Beata Mączyńska
PZDR nr 5

*„Artykuł powstał w oparciu o wizyty studyjne do Norwegii, 
Holandii i Włoszech nt. „Zagraniczne dobre praktyki w zakresie 
łączenia rolnictwa i działalności opiekuńczej” w ramach projek-
tu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów 
wiejskich wobec wyzwań demograficznych” finansowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego 
programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i go-
spodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków 
„GOSPOSTRATEG”.

Ludzie
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społem nadpobudliwości ruchowej. Wyspecjalizowane ośrodki 
są położone w miastach lub w okolicy większych miast, dlatego 
tylko w niektórych z ośrodków są stosowane metody agroterapii. 
W holenderskim gospodarstwie, podopieczni w ramach planu mo-
gą uprawiać rośliny, dbać o czystość i dobrostan zwierząt, przy-
gotowywać przetwory i rękodzieło oraz sprzedawać produkty 
w sklepach należącym do gospodarstwa. 

Na decyzję właścicieli Boerderij’t Paradijs o utworzeniu go-
spodarstwa opiekuńczego wpłynął dynamicznie zmieniający się 
rynek. Jednym z czynników decydujących o prowadzeniu usług 
społecznych są cechy osobowości niezbędne do pracy z  drugim 
człowiekiem, takie jak empatia, cierpliwość i  otwartość. Kolej-
nym jest przestrzeń, w której mogą być prowadzone zajęcia dla 
podopiecznych. Z powyższymi wyzwaniami poradziło sobie kil-
kanaście gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim, 
które w ramach projektów „Zielona opieka 2016-2018” i „Opie-
ka w zagrodzie 2018-2020” utworzyły gospodarstwa opiekuń-
cze dla seniorów. W domach każdego z gospodarstw znajdują 
się przystosowane pomieszczenia. Niektóre z nich mają także 
ogrody, lokalizację w pobliżu lasu sprzyjającą odpoczynkowi, lub 
zwierzęta, przy których pomagają seniorzy. Gospodarstwa opie-
kuńcze dla gospodarstw rolnych i agroturystycznych stały się źró-
dłem dodatkowego dochodu, a dla seniorów – miejscem spotkań 
i różnorodnych zajęć, jako alternatywa dla samotnego pobytu 
w domu i skupieniu na pogarszającym się stanie zdrowia.   

Tezon we Włoszech

Ogródek przy restauracji i budynki w Boerderij t Paradijs 

Bezpłatne świadczenie usług opiekuńczych dla osób wyklu-
czonych z rynku pracy jest popularne w gospodarstwach rolnych 
we Włoszech. System w tym kraju w pewnym stopniu narzuca 
przyjmowanie najczęściej: dzieci z „wyzwaniami” wychowawczy-
mi, osób wykluczonych z rynku pracy i osób z zaburzeniami psy-
chicznymi. W wyniku likwidacji systemu szpitali psychiatrycznych 
i wdrożenia reformy powstały alternatywne ośrodki. Jednym 
z nich jest gospodarstwo społeczne TEZON („Wielki dach”), któ-
re przyjmuje mieszkające w okolicy osoby z niepełnosprawnością 
umysłową. O przydziale do gospodarstwa decyduje psycholog 
lub psychiatra, a asystenci ustalają plan zadań dla podopiecznych 
na podstawie ich obserwacji – taki podział zadań jest stosowany 
w Polsce, między innymi w placówkach Warsztatów Terapii Zaję-
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Wśród strażaków

Uszkodzony samochód w wyniku dachowania. Fot. OSP Skoki

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia strażacy zostali za-
dysponowani do dachowania pojazdu osobowego przy wjeździe 
do Skoków od strony Poznania. Na miejscu zastali samochód, któ-
ry uczestniczył w kolizji. Kierującemu pojazdem nic na szczęście 
się nie stało. Na miejscu zdarzenia obecna była także policja.

Wykorzystując zimową aurę w połowie miesiąca zorganizowa-
ne zostały także ćwiczenia wodno-lodowe przez druhów skockiej 
OSP. Odbywające się cyklicznie w okresie zimowym ćwiczenia, 
zawsze wtedy, kiedy taka możliwość istnieje, umożliwiły szlifo-
wanie technik dojścia i ewakuacji poszkodowanych w warunkach 
zlodzonego akwenu. Oby te umiejętności nie musiały się przydać 
w rzeczywistych działaniach, choć dotychczasowe doświadczenia 
mówią niestety co innego.

Dh Dariusz Jahnz

Nasza aktywność w 2022 roku
Koniec roku to najlepszy czas, by podsumować, chociażby 

syntetycznie, ilość i rodzaj prowadzonych działań ratowni-
czych przez strażaków OSP w Skokach.

Do wyjazdów skocką straż dyżurni Stanowiska Kierowania Ko-
mendy Powiatowej w Wągrowcu dysponowali dwustukrotnie. Po-
żary o różnym charakterze stanowiły 17,5 proc. wszystkich wy-
jazdów (35 zdarzeń). Alarmy fałszywe zaś 6 proc. (12 zdarzeń). 
Najwięcej wyjazdów było do tzw. miejscowych zagrożeń 76,5 
proc. (153 zdarzenia), które zostały podzielone na kilka kategorii 
ze względu na ich charakter oraz uszeregowane zgodnie z ilością 
w jakiej zaistniały (w nawiasie ilość procentowa danych wyjazdów 
w stosunku do ogółu).

Usuwanie skutków silnych wiatrów – 86 (43%), usuwanie 
gniazd owadów błonkoskrzydłych – 23 (11,5%), wypadki drogo-
we albo kolizje – 16 (8%), niesklasyfikowane – 11 (5,5%), plamy 
oleju – 6 (3%), pomoc PRM – 5 (2,5%), nagłe zatrzymania krążenia 
– 3 (1,5%), zabezpieczenie lądowania i startu LPR – 2 (1%), pom-
powania wody – 1 (0,5%).

Sumując liczbę skockich strażaków biorących udział we wszyst-
kich zdarzeniach w 2022 roku uzyskujemy wartość 1 240, co śred-
nio na wyjazd stanowi 6,2 osoby. Warty podkreślenia jest fakt, 
że średni czas wyjazdu do zdarzeń nie przekroczył 4 minut.

Łączny czas wyjazdów wyniósł ponad 173 godziny. Luty był tym 
okresem, gdzie zdarzenia trwały łącznie najdłużej – prawie 43 go-
dziny, zaś najbardziej łaskawy był październik – niecałe 3 godziny. 
Pod względem ilości wyjazdów w jednym miesiącu rekordowy był 
luty – 50 zdarzeń, najmniej było w listopadzie – zaledwie 3. Pod 
tym względem te dwa miesiące przewodzą także w największej 
i najmniejszej ilości miejscowych zagrożeń – odpowiednio 48 i 3. 
Najwięcej pożarów zdarzyło się w sierpniu – 8, z kolei w listopa-
dzie do takich zdarzeń w ogóle nie doszło.

By podnosić Państwa bezpieczeństwo nieustannie ćwiczymy, 
dbając przy tym o nasze bezpieczeństwo i odpowiedni poziom 
podczas działań ratowniczych. Ćwiczenia z reguły mają charak-
ter warsztatów, a odbywają się w terenie lub w remizie. Tam też 
z najwyższą sumiennością dbamy o powierzone mienie organizując 
okresowo dni gospodarcze, podczas których sprawdzamy sprzęt 
i przygotowujemy go do działań. Myślę, że mieszkańcy miasta 
i gminy Skoki mogą spać spokojnie. My czuwamy. Spokojnego 
2023 roku!

Dh Dariusz Jahnz

Grudzień pod znakiem  
działania

Bilans zdarzeń z ostatniego miesiąca roku zamknięty został 
w siedmiu wyjazdach alarmowych – trzech pożarach i czte-
rech innych miejscowych zagrożeniach. Poza nimi, ze wzglę-
du na sprzyjające warunki pogodowe, zorganizowane zostały 
także ćwiczenia wodno-lodowe na Jeziorze Budziszewskim.

W drugi weekend miesiąca jeden z mieszkańców budynku wie-
lorodzinnego w Skokach, zaniepokojony wyczuwalnym zapa-
chem gazu, zgłosił zdarzenie do służb ratunkowych. Na miejsce 
niezwłocznie dojechały zastępy straży pożarnej ze Skoków i Wą-
growca. Po sprawdzeniu pomieszczeń budynku zagrożenia nie po-
twierdzono. Na miejsce dojechało także pogotowie gazowe, które 
przy użyciu bardziej czułych detektorów również nie potwierdzi-
ło zagrożenia.

Kolejne trzy zdarzenia to pożary w budynkach jednorodzinnych 
w Skokach wywołane przez zalegającą sadzę w przewodach komi-
nowych. To bardzo niebezpieczne zjawisko, które może powodo-
wać nie tylko utratę dobytku, ale także życia. Nieszczelność ko-
minów, które mogły popękać np. przez zbytnie nagrzanie, może 
powodować uwolnienie do mieszkań śmiertelnie groźnego tlenku 
węgla. Niebezpieczeństwo związane jest przede wszystkim z bra-
kiem wyczuwania tego gazu przez ludzkie zmysły. Bagatelizowa-
nie tego faktu może zakończyć się tragicznie.

Na kilka dni przed świętami właśnie do tego typu zdarzenia zo-
stały zadysponowane zastępy straży pożarnej. Już wchodząc na 
klatkę schodową budynku wielorodzinnego detektor wielogazo-
wy wskazywał obecność tlenku węgla. Wchodząc do pierwszego 
z mieszkań zagrożenie było jeszcze większe, więc przypuszczenie, 
że źródło zagrożenia znajduje się w tej części mieszkalnej, póź-
niej potwierdziło się. Niezwłocznie podjęto decyzję o ewakuacji 
wszystkich osób przebywających w budynku. Na szczęście nikt nie 
uskarżał się na dolegliwości zdrowotne. Mieszkania przewietrzo-
no i zalecono kontakt w kominiarzem, który miał dokonać spraw-
dzenia przewodów kominowych budynku. Czujność mieszkań-
ców godna pochwały. Jednak, gdyby do zdarzenia doszło w porze 
nocnej, to zdarzenie mogłoby mieć tragiczny skutek. W żadnym 
z mieszkań nie było czujników tlenku węgla, a posiadanie tego ty-
pu – stosunkowo niedrogiego – urządzenia z pewnością zwiększy-
łoby bezpieczeństwo wszystkich przebywających w budynku.
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Czysta Gmina

Gospodarka odpadami komunalnymi 
W 2022 roku właściciele nieruchomości z Gminy Skoki przekazali do zagospodarowania 3 401,84 ton odpadów.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiły 2 121,72 ton, co oznacza 62,37 proc. wszystkich odpadów. Wśród odpadów 

segregowanych opakowania z papieru i tektury stanowiły 121,94 tony (3,58 proc). Opakowania z tworzyw sztucznych ważyły łącznie 347,8 
tony i stanowiły 10,22 proc. ogólnego tonażu. Do worków na 
odpady segregowane (zielone) trafiło 301,52 ton opakowań ze 
szkła (opakowania ze szkła 8,86 proc.) Odpady ulegające biode-
gradacji ważyły łącznie 508,86 ton i stanowiły 14,96 proc. prze-
kazanych odpadów.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Skoki w 2022 
roku wynosił 3 760 059,99 zł. W 2021 roku koszt wyniósł 3 148 
103,38 zł.

Odbiór odpadów realizowała firma P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” 
S.C. Michalska & M. Jarzembowski, ul. Rogozińska 12, 62-085 
Skoki. Pełne zestawienie, wraz z bilansem poszczególnych mie-
sięcy 2022 roku, znajdziecie Państwo na stronie internetowej: 
gmina-skoki.pl

Agata Ruta

Projekt „Gmina na Ptak” zrealizowany
W lipcu ubiegłego roku Gmina Skoki uzyskała z budżetu Województwa Wielkopolskiego dotację na realizację zadania pn. „Gmina na 

Ptak”. W ramach programu pn: „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” Gmina Skoki pozyskała 19 564,00 zł.

Na terenie gminy pojawiły się elementy edukacyjne. Fot. A. Frankowska 

Pod koniec ubiegłego roku, przy świetlicy wiejskiej w Rościnnie, w rejonie placu zabaw w Sławie Wielkopolskiej oraz w obrębie boiska spor-
towego w Potrzanowie, powstały enklawy przyjazne ptakom i owadom, pełniące jednocześnie funkcje: edukacyjną i wypoczynkową.

Na nowo powstałe oazy składają się drzewa miododajne (lipy) i pachnące latem kaliny. W każdym miejscu zamontowano tablicę informa-
cyjną zawierającą wybrane ciekawostki z życia ptaków i owadów. Zapewniono miejsce schronienia dla owadów, dając im możliwość budowy 
gniazd w sporych rozmiarów „hotelach”. Pomyślano również o ptakach montując poidła na wodę (nieocenione w upalne dni) oraz dozowniki 
do ich karmienia w okresie zimowym.

Wyrażamy nadzieję, że oprócz propagowania znaczenia ptaków i owadów w życiu człowieka, stworzyliśmy miejsca dające możliwość spę-
dzania czasu wolnego w kontakcie z przyrodą, rozwoju hobby ornitologicznego czy fotografii przyrodniczej.

Dotacja udzielona z budżetu Województwa Wielkopolskiego, stanowiąca 80 proc. kosztów realizacji zadania, umożliwiła powstanie na te-
renie gminy Skoki kolejnych interesujących miejsc wartych odwiedzenia.

Aleksandra Frankowska 
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100 świerków w zamian za elektrośmieci
Dużym powodzeniem cieszyła się akcja wymiany elektrośmieci za wigilijne świerki, którą to akcję zainicjował Urząd Miasta i Gminy 

w Skokach.  

Pracownicy urzędu: Agata Ruta, Tomasz Smacha oraz Zdzisław Maj, pracownik PSZOK-u mieli 17 grudnia pełne ręce roboty i spisali się „na 
medal”. Pierwsi chętni do wymiany elektrośmieci pojawili się na długo przed godziną 8. Trzeba przyznać, że było w czym wybierać. Mniejszy 
wybór mieli ci mieszkańcy gminy, którzy przyjechali ok. godz. 10, ponieważ na placu o tej porze zostało już tylko kilkanaście sztuk. Ale i te ostat-
nie sztuki prezentowały się wspaniale. Do przygotowanych kontenerów trafiały i duże sprzęty, i małe. Mieszkańcy przywozili: lodówki, pralki, 
kuchnie, zamrażarki, odkurzacze, kosiarki, telewizory, monitory, elektronarzędzia, czajniki, mikrofalówki, laptopy, komputery, żelazka i wiele 
innego elektrosprzętu. Zasada była tak, że trzeba było dostarczyć kompletną jedną sztukę dużego gabarytowo sprzętu lub trzy sztuki mniejsze-
go. Prawo wybrania sobie drzewka mieli mieszkańcy miasta i gminy, którzy są w ewidencji osób deklarujących zdawanie odpadów. Jak trzeba 
było to Agata Ruta z kolegami pomagała przyciąć gałęzie z dołu i zapakować na przyczepkę lub do samochodu. Radny Andrzej Surdyk, który 
mieszka niedaleko, przywiózł zużyty sprzęt na… taczce. Z okazji skorzystał także radny Marek Grzegorzewski. Ludzie chętnie pozowali do zdjęć 
z wybranym drzewkiem, składali sobie życzenia. Jednym słowem – było gwarnie i radośnie. 

- Cieszę się, że akcja wypaliła, bo zużyty sprzęt trafił tam, gdzie powinien. Zdarza się, że ludzie wyrzucają takie rzeczy do odpadów komunal-
nych, a przecież nie tam jego miejsce - mówi Agata Ruta, podinspektor ds. ochrony środowiska UMiG Skoki.

Święta minęły, choinki spełniły swoją rolę, warto więc przypomnieć, że urząd miasta i gminy zadbał także o odbiór świerków po świętach. Re-
ferat Ochrony Środowiska zawiadomił już mieszkańców o terminach odbioru żywych choinek.

Pełny kontener dużych elektrośmieci „Drobnica”

Tekst i fot. F. Szklennik

Agata Ruta pomagała wypełnić oświadczenia Nad akcją czuwali pracownicy urzędu i PSZOK-u



KALENDARZ WYBRANYCH 
IMPREZ KULTURALNYCH 

i REKREACYJNO - 
SPORTOWYCH 2023* 

28 styczna - 10 marsz Nordic Walking dla WOŚP  

25 marca - 16 Rozpoczęcie sezonu turystycznego w Puszczy Zielonce

- 2 Spływ Kajakowy rzeką Małą Wełną 26 marca 

- 10 Rajd Rowerowy w Nieznane 1 kwietnia 

 - Wielkanocny Turniej Piłki Siatkowej 1 kwietnia

 - 3 Spływ Kajakowy rzeką Małą Wełną 16 kwietnia

- 6 Skoki Cross Duathlon 23 kwietnia 

- 5 Festiwal Nordic Walking z Doliną Wełny6 maja 

7 maja - 8 Kryterium Leśne Gogol MTB Maraton 

- 8 Rowerowy Rajd Bibliotekarza 13 maja 

 - 16 Rodzinny Rajd Rowerowy na Dzień Dziecka z TĘCZĄ  27 maja

- 9 Rajd Rowerowy na Orientację28 maja 

 - 2 Fitnessowe Rozpoczęcie Lata 23 czerwca

- Spływ Kajakowy Szlakiem Potrzanowskich Jezior 25 czerwca 

- 4 Tęczowy Rajd Rowerowy 1 lipca 

- 9 Rajd Rowerowy Skocka 1002 lipca 

- 2 Turniej Piłki Plażowej 30 lipca 

- 7 Rajd Rowerowy Dzień bez Samochodu 2 września 

 - 6 Bieg Podkowy & 5 Biegi Dzieci3 września

 - 6 Półmaraton Wągrowiec - Skoki  22 października

- 3 Czerwonacko - Skocki Nocny Rajd Rowerowy18 listopada 

 - 15 Gala Rzeczy Ciekawych  26 listopada

- 4 Nocny Rajd Rowerowy 2 grudnia 

 - 7 Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej 3 grudnia
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Szczegółowe informacje w odpowiednim czasie:
www.gmina-skoki.pl 

ww.facebook.com/GminaSkoki/ 


