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Wstęp
Niniejszy  Plan  Odnowy Miejscowości  został  opracowany dla  działania  „Odnowa

i Rozwój Wsi” co wynikało  z wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020  oś  3.  W ramach  tego  działania,  dofinansowaniem objęte  zostaną  projekty

z zakresu:

 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów publicznych pełniących

funkcje kulturalnych, w szczególności świetlic i domów kultury

 budowy,  przebudowy  lub  remontu  obiektów  sportowych,  ścieżek  rowerowych,

szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji służących do użytku publicznego.

 zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji

społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów

 związane  z  kształtowaniem  centrów  wsi  jako  obszarów  przestrzeni  publicznej,

w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów, parkingów, chodników lub

oświetlenia ulicznego

 urządzenia  i  porządkowania  terenów   zielonych,  parków  lub  innych  miejsc

wypoczynku

 budowy, przebudowy lub remontu małej infrastruktury turystycznej

 zagospodarowania zbiorników i  cieków wodnych na rzecz rekreacji  lub poprawy

estetyki miejscowości

 rewitalizacji  budynków  zabytkowych  odnawiania  lub  konserwacji  lokalnych

pomników historycznych i miejsc pamięci

 zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji

budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne 

 budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów przeznaczonych na cele

promocji  lokalnych  produktów  i  usług,  w  szczególności  pawilonów,  punktów

wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn

 odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w zabytkowych obiektach architektury

sakralnej wpisanych do rejestru zabytków

 wyburzenia  i  rozbiórki  zdewastowanych budynków i  budowli  publicznych w celu

uporządkowania terenu w miejscowości. 

Plan  odnowy  miejscowości  powstał,  aby  stworzyć  koncepcję  i  wizję  rozwoju

miejscowości.  Przyczyni  się  to  do  poprawy  warunków  życia  i  pracy  mieszkańców.



Opracowanie i uchwalenie takiego planu jest niezbędnym warunkiem przy ubieganiu się

o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2016-2020.

Plan  Odnowy  Miejscowości  Skoków  przyjęty  na  zebraniu  wiejskim  sołectwa  Skoków

Uchwalą  Nr  1/2016  Zebrania  Wiejskiego  Sołectwa  Skoków z  dnia  14  marca  2016  r.,

zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Borku  Wlkp.  NR XXII/ 123 /2016 z dnia 17 marca

2016r.  Jest  podstawą  ubiegania  się  o  dofinansowanie  projektów  ze  środków  Unii

Europejskiej, środków krajowych z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Plan Odnowy

Miejscowości Skoków jest dokumentem otwartym. W zależności od potrzeb społecznych

oraz możliwości finansowych będzie mógł być weryfikowany i aktualizowany. 

Pan Odnowy Miejscowości jest spójny z następującymi dokumentami: Strategią 

Rozwoju Gminy Borek Wlkp., Strategią Rozwoju Powiatu Gostyńskiego, Strategią 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego – Wielkopolska 2020.

1. Podstawa prawna przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości.
Plan Odnowy Miejscowości jest niezbędnym załącznikiem przy składaniu wniosku

przez Gminę Borek Wlkp. o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-

2020. Opracowanie planu oparto na następujących przepisach prawa:

 Art. 18 ust. 2 pkt. 6  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2015 r. poz. 1515 z póżn. zm.) 

 Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie  szczegółowych

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i

rozwój wsi” objętego Programem Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U Nr

38 poz. 220 z późn.zm.)

2. Zarys historii

W przeszłości na terenie należącym dziś do sołectwa masowo żyły "skoki" - zające,

stąd nazwa wsi, która powstała prawdopodobnie w końcu XIII wieku. W 1394r. Skoków był

osadą rycerską, posiadał młyn wodny na Pogonie, karczmę sołtysa na 2 łanach i 9 kmieci.

W 1432r. po spaleniu miasta Zdzież, chłopów przeniesiono stamtąd do Skokowa. Na   po-

czątku XVI wieku sołectwo zostało wykupione, stało się folwarkiem pańszczyźnianym. W

połowie XVII  wieku majątek  objęli  filipini  zdziescy,  potem Skoków wszedł  do ekonomii



zdzieskiej, a w 1834r. nabył go Karol Graeve. Baron w 1838r. uwłaszczył chłopów i prze-

niósł ich do Skokowa Małego, który zaczęto nazywać Skokówkiem.

Pod koniec XIX wieku wieś, podobnie jak wiele okolicznych miejscowości, przeżywało tra-

gedię cholery. Zmarło wtedy wiele osób. Ku ich pamięci postawiono w Skokowie Górnym

krzyż. Dramatyczne były też losy mieszkańców Skokowa w czasie drugiej wojny świato-

wej. Jeszcze w grudniu 1939r. hitlerowcy podjęli decyzje o wywłaszczeniu wsi. Ci, którzy

nie chcieli opuścić swoich gospodarstw, przepłacili to życiem. Maria Adamska została ścię-

ta gilotyną w Gostyniu, Stanisław Adamski rozstrzelany na rynku w Gostyniu. Michała Szy-

murka Niemcy zastrzelili we własnym obejściu, Józef Andrzejczak zginął w obozie koncen-

tracyjnym, a Wojciech Pachurka został rozstrzelany już na Lubelszczyźnie za przechowy-

wanie Żydów.

Dzisiejszy Skoków dzieli się na Górny i starszy Dolny (zasiedlony przez chłopów ze spalo-

nego Zdzieża). 

Wieś jest nowoczesna i zadbana przez samych mieszkańców. Dobrze utrzymane są walo-

ry krajobrazu, mieszkańcy dobrze się znają, a środowisko naturalne nie jest zanieczysz-

czone.

 



3. Charakterystyka miejscowości

3.1. Położenie i przynależność administracyjna

Wieś  Skoków  położona  jest  w  południowej  części  Niziny  Wielkopolskiej,

w województwie wielkopolskim, w powiecie gostyńskim, w odległości 20 km na północny –

wschód od Gostynia i 19 km na południowy zachód od Jarocina. Ma powierzchnię 224 ha

i jest jednym z 22 sołectw w gminie Borek Wielkopolski. Położenie Skokowa w Gminie

Borek Wielkopolski przedstawia Rysunek nr 1.1

Rysunek 1.1. Położenie wsi Skoków w Gminie Borek Wielkopolski



3.2. Liczba ludności

Skoków na koniec lutego 2016 roku liczył 271 mieszkańców, którzy zamieszkują 64 domy.

Wiek Kobiety Mężczyźni Razem

< 18 lat 42 45 87

18-60 61 54 115

60 lat < 37 32 69

Z  powyższych  danych  wynika,  że  większość  osób  zamieszkujących  Skoków  jest

w przedziale 18-60 lat. Są to więc osoby w wieku produkcyjnym, uczestniczące na rynku

pracy.

4. Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego

4.1. Środowisko przyrodnicze

Rzeźba  terenu  jest  zróżnicowana,  dominują  rozległe  i  monotonne  powierzchnie

wysoczyznowe, których urozmaiceniem są doliny płynącej na północ rzeki Pogona.

W Skokowie przeważają gleby średniej wartości rolniczej (III i IV kl.)



Klimat podobnie jak w całej Wielkopolsce odznacza się dużą zmiennością stanu pogody

i bardzo małą ilością opadów. 

4.2. Infrastruktura społeczna

W  sołectwie  Skoków  nie  ma  żadnych  placówek  oświatowych,  dlatego  dzieci

i młodzież uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w w Borku Wlkp.

i Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp., a także do Przedszkola

Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie. Dzieci mają zapewniony przez Gminę dojazd

do tych placówek. 

We wsi działają organizacje społeczne, które zrzeszają społeczność lokalną. Ochotnicza

Straż  Pożarna zrzesza głównie  młodych ludzi,  którzy aktywnie uczestniczą w różnego

rodzaju imprezach w gminie Borek Wlkp., od służb porządkowych, poprzez uczestnictwo w

zawodach  sportowo  -  pożarniczych  aż  po  uczestnictwo  w  Pielgrzymkach  Służb

Mundurowych. 

W Skokowie powstała drużyna sportowa, która reprezentuje wieś na zewnątrz, podczas

np. dożynek gminnych, czy turniejów organizowanych przez inne sołectwa. Drużyna do

treningów korzysta z boiska wybudowanego przez lokalną społeczność. 

Kolejną organizacją społeczną jest Koło Gospodyń Wiejskich założone w lutym 1948 roku,

w  którym  działają  22  członkinie.  Dawniej  panie  z  KGW  organizowały  kursy  szycia,

pieczenia, gotowania. Dziś organizowane są spotkania dla pań z okazji dnia kobiet, swoje

stoisko  z  domowymi  wypiekami  i  przetworami  prezentują  podczas  gminnych  imprez,

aktywnie uczestnicząc w ich współorganizacji. 



Źródło: Kronika Wsi Skoków

4.3. Obiekty i tereny

Świetlica wiejska – pierwotna nazwa świetlicy to „Dom Strażaka”.  Jesienią 1971

roku mieszkańcy Skokowa powołali Komitet Budowy Domu Strażaka. Rozpoczęto budowę

i  już  w  listopadzie  1972  roku  odbyło  się  uroczyste  otwarcie  domu.  Wszystkie  prace

związane z budową wykonane były przez mieszkańców w czynie społecznym.



Źródło: Kronika wsi Skoków 

Obecnie przy budynku świetlicy wiejskiej znajduje się  plac zabaw, budowany w 2009 roku,

na  który  pozyskano  środki  z  programu  „Działaj  lokalnie”.  Część  urządzeń  jest  już  do

naprawy lub wymiana, a poza tym wymaga uzupełnienia w kolejne elementy.

Przy  placu  zabaw w  2015  roku  miejscowa  młodzież  wraz  z  sołtysem  i  radą  sołecką

zbudowała  boisko  do  siatkówki  plażowej,  pozyskując  potrzebne  materiały  i  piasek

z prywatnych środków. 

Młodzież podczas gry na wybudowanym przez siebie boisku



Źródło: Kronika wsi Skoków 

Źródło: Kronika wsi Skoków 



4.4. Infrastruktura techniczna

Sieć wodociągowa

Wieś jest  całkowicie  zwodociągowana.  26 lutego 1993 roku zakończono budowę sieci

wodociągowej.

Sieć gazociągowa

W  dniu  15  maj  1991  roku  dokonano  odbioru  gazociągu  i  wtedy  też  podłączono

mieszkańców do sieci.

Źródło:  Kronika  wsi  Skoków.  Mieszkańcy  podczas  uroczystego  odbioru  sieci

gazociągowej

Gospodarka odpadami 

 Zbiórkę odpadów prowadzi firma Eko-Skórtex z Pogorzeli. 



Sieć energetyczna

Wieś jest całkowicie zelektryfikowana. Dystrybucją energii zajmuje się firma Enea S.A. W

2003 roku zbudowano trzeci transformator co poprawiło zasilenie w całej wsi. 

Sieć teleinformatyczna

Mieszkańcy mają dostęp do wszystkich operatorów telefonii  komórkowej,  wieś jest  też

stelefonizowana. W 2015 roku Skoków został objęty projektem unijnym, który umożliwił

mieszkańcom podłączenie do sieci światłowodowej.

4.5. Gospodarka

Skoków jest miejscowością typowo rolniczą – funkcjonują tu 23 gospodarstwa rolne.

Głownie  uprawia  się  zboża  typu  pszenica,  pszenżyto,  kukurydza  i  buraki  cukrowe,

hodowla bydła mlecznego i mięsnego oraz trzody chlewnej.

Mieszkańcy  wsi  utrzymują  się  głównie  z  rolnictwa.  Osoby,  które  pracują  zawodowo

szukają atrakcyjnych miejsc pracy w Gostyniu, Jarocinie, Koźminie Wlkp. czy Krotoszynie.

Młodzi ludzie, po studiach wyjeżdżają też poza granice kraju.



5. Analiza SWOT – ocena mocnych i słabych stron 
miejscowości

Mocne strony Słabe strony

 Głęboko zakorzenione tradycje rolnicze  Niskie dochody mieszkańców

 Stosunkowo dobre warunki glebowe do 
rozwoju rolnictwa

 Słabo opłacalne rolnictwo

 Dobrze rozwinięte sieci: elektryczna, 
wodociągowa i telefonii stacjonarnej

 Zniszczony chodnik nie nadający się do 
użytku

 Wysokie walory krajobrazowe, czyste 
otoczenie i środowisko naturalne

 Nieutwardzone drogi gruntowe 
utrudniające dojazd do gospodarstw 
rolnych i na pola 

 Korzystne i atrakcyjne sąsiedztwo – blisko 
Borku Wlkp.

 Świetlica??? ( wyposażenie, stara 
instalacja ??)

  Brak atrakcyjnego zagospodarowania 
przestrzeni publicznej Skokowa

Szanse Zagrożenia

 Możliwość uzyskania wsparcia ze środków
unijnych

 Zła sytuacja rolnictwa, rozdrobnienie 
gospodarstw rolnych

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  Brak ożywienia gospodarczego, 
skutkujące nowymi miejscami pracy i 
rozwoju lokalnym

 Zwiększenie aktywności społecznej 
mieszkańców

 Niski przyrost naturalny

 Modernizacja infrastruktury technicznej 
miejscowości



 Odpływ młodych ludzi

Dopisać w słabych stronach to co się chce zmienić

6. Wizja i cele strategiczne

6.1. Wizja

Wizja rozwoju wsi to wyobrażony stan przyszły, jaki nastąpi po pomyślnym zrealizowaniu

podstawowych planów i kierunków strategicznych. Tworząc wizję wsi, mieszkańcy biorący



udział w konsultacjach starali się określić cechy charakteryzujące Skoków. Powstał obraz

ich miejsca zamieszkania, który oddaje w pełni oczekiwania co do jakości życia.

„Skoków – to wieś nowoczesna, przebojowa z tradycjami, w której ludzie są godni

życia na europejskim poziomie.”

6.2. Cele strategiczne

Cel strategiczny I   

„Wzrost  atrakcyjności  miejscowości  poprzez  właściwe  zagospodarowanie  przestrzeni

publicznej”.

Cel  służyć  będzie  zaspokojeniu  potrzeb  społecznych,  kulturowych  jak  i  rekreacyjnych

mieszkańców wsi. To wszystko umożliwią następujące zadania:

1. Budowa sceny przy świetlicy wiejskiej

2. Budowa siłowni zewnętrznej

Cel strategiczny II   

„Wzrost bezpieczeństwa na wsi, modernizacja infrastruktury technicznej”.

Bezpieczeństwo jest  sprawą nadrzędną,  powyższy cel  ma służyć jego poprawie,  co w

bardzo dużym stopniu wpłynie na lepszą jakość życia mieszkańców. Niezbędne zadania

do osiągnięcia powyższego celu:

1. Budowa drogi dojazdowej do gospodarstw domowych i do pól

2. Renowacja chodnika

3. Budowa chodnika – dojście do świetlicy wiejskiej

Określone cele strategiczne wiążą się z realizacją zadań wspierających rozwój obszarów

wiejskich,  są  podstawą  do  tworzenia  warunków prowadzących  do  poprawy warunków

pracy w rolnictwie, ponadto zapewniają stałą poprawę warunków życia i bezpieczeństwa

mieszkańców.  W dalszej  części  przedstawiono plan działania dla  każdego z obszarów

życia społeczno – gospodarczego.

Umieszczone zadania zaplanowano na lata 2016 – 2020 i będą realizowane w ramach

dostępnych  środków.  Wskazane  przedsięwzięcia  inwestycyjne  nie  posiadają  jeszcze

dokumentacji  technicznej.  Sporządzana  będzie  systematycznie,  w  miarę  możliwości  i

pozyskiwanych środków finansowych.



6.3. Harmonogram planowanych przedsięwzięć i szacunkowy koszt

Lp. Nazwa zadania Okres
realizacji

Zakres zadania Cel, oczekiwania Wartość
szacunko
wa

Źródła
finansowania

1 Budowa sceny 2016-2020 Budowa sceny Poprawa
estetyki  wsi,
wzrost
atrakcyjności

30.000,00 Środki własne,
budżet  gminy,
środki
zewnętrzne

2 Budowa  siłowni
zewnętrznej

2016-2020 Budowa siłowni Zaspokojenie
potrzeb
społecznych,
propagowanie
zdrowego  stylu
życia,  poprawa
sprawności
fizycznej

12.000,00 Środki własne,
budżet  gminy,
środki
zewnętrzne

3 Budowa  drogi
dojazdowej  do
gospodarstw
rolnych i do pól

2016-2020 Budowa drogi Poprawa
warunków  życia
mieszkańców,
poprawa  stanu
bezpieczeństwa,
wzrost
atrakcyjności
miejscowości,
zaspokojenie
potrzeb
społecznych

Środki własne,
budżet  gminy,
środki
zewnętrzne

4 Renowacja
chodnika

2016-2020 Rozebranie
starego  chodnika,
uzupełnienie
nawierzchni
piaskiem i budowa
nowego chodnika

Poprawa
warunków  życia
mieszkańców,
poprawa  stanu
bezpieczeństwa,
zaspokojenie
potrzeb
społecznych

65.000,00 Środki własne,
budżet  gminy,
środki
zewnętrzne

5 Budowa
chodnika 

2016-2020 Budowa  chodnika
–  dojście  do
świetlicy wiejskiej 

Poprawa  stanu
bezpieczeństwa,
poprawa
warunków życia,
poprawa
warunków  życia
mieszkańców

12.000,00 Środki własne,
budżet  gminy,
środki
zewnętrzne

7. System wdrażania i monitoringu



Za wdrażanie planu odpowiedzialny będzie Sołtys, Rada Sołecka, Grupa Odnowy Wsi,

oraz inne osoby zainteresowane rozwojem miejscowości.  W trakcie realizacji  kolejnych

zadań oraz możliwej zmiany warunków społeczno - gospodarczych, a także pojawienia się

nowych  możliwości  finansowania,  Plan  Odnowy  Skokowa  będzie  aktualizowany  z

możliwością zmiany hierarchii zadań. W celu upowszechniania informacji na temat planu

odnowy,  realizowanych  działań  i  osiągniętych  rezultatów  prowadzone  będą  działania

promocyjno – informacyjne za pośrednictwem strony internetowej Gminy Borek Wlkp. pod

adresem:  www.borekwlkp.pl,  za  pośrednictwem  strony  internetowej  wsi  Skoków  pod

adresem:  www.skokow.powiatgostyn.pl  oraz  w  sposób  zwyczajowo  przyjęty  (tablica

ogłoszeń, informacje na spotkaniach, informacje przekazywane przez sołtysów, itp.).
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