
25 sierpnia br. w Bliżycach rolnicy z Gminy Skoki świętowali doroczne Święto Plonów- Dożynki 2007. 
Towarzyszyli im gospodarz Gminy- Burmistrz Tadeusz Kłos i Przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa 
oraz radni Rady Miejskiej i licznie przybyli mieszkańcy i działkowicze. (poznaniacy, dla których uroczy-
stości dożynkowe były nie tylko niecodziennym wydarzeniem, ale także dla wielu wspomnieniem z czasów 
dzieciństwa i młodości).

Jest to darmowy publiczny dostęp do Internetu drogą radiową. Celem projektu jest rozpo-
wszechnienie dostępu do stron www, e-administracja, e-bankowość.  Każdy z mieszkańców 
może podłączyć się do sieci bez dodatkowych opłat. Teoretyczny zasięg anteny, w zależności 
od odbiornika i występujących przeszkód typu: drzewa, budynki, wynosi 1,5 km od Urzędu. 
Na budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ulicy Ciastowicza 11 została zamontowana antena, 
dzięki której jest propagowany sygnał bezprzewodowej sieci WIFI o nazwie UMIGS_DARMO-
WA_WIFI. Dostępne łącze to 2 Mbit/s. Antena jest w stanie obsłużyć około 30 użytkowników 
(maksymalnie 50) w danej chwili. Szczegółowe informacje na stronie www.gmina-skoki.pl.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa informatycznego Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
zrealizował projekt bezprzewodowej sieci WIFI.

STReFa DaRMoWeGo InTeRneTU W SKoKach

Czytaj na str. 6-7
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WaKacJe W BaRDoWIcK !
W dniach od 23 lipca do 4 sierpnia 2007 roku 25 osobowa grupa 

dzieci i młodzieży z terenu gminy Skoki wraz z opiekunami spędzała 
czas na obozie letnim w zaprzyjaźnionej gminie partnerskiej Bar-
dowick .

W programie obozu nie zabrakło atrakcji, do których zaliczyć na-
leży przede wszystkim całodzienny pobyt w parku rozrywki „Heide 
– Park”, zwiedzanie wielkiego portu w Hamburgu, wieczorny koncert 
czarodziejskich fontann w Hamburgu oraz wizyta w parku dzikich 
zwierząt „Schwarze Berge”. Zmienna i niekiedy deszczowa pogoda nie 
pozwoliła na długie spędzanie czasu nad wodą na terenach odkrytych 
kompleksów rekreacyjnych, ale zwolennicy kąpieli nie mieli powodów 
do niezadowolenia. Wypady do „Salu”- pozwoliły na kąpiele w mocno 
zasolonej wodzie, wydobywanej z podziemnych źródeł znajdujących się 
w Lüneburgu. Czas szybko upływał na zwiedzaniu ciekawych zabytków 
znajdujących się w okolicy oraz licznych grach sportowych rozgrywa-
nych na dwóch salach gimnastycznych. Mile wspominać będziemy spo-
tkania z miejscową młodzieżą, która często odwiedzała nas w budynku 
Hauptschule w Bardowick – czyli w miejscu naszego zakwaterowania. 
Międzynarodowy mecz siatkówki zakończył się zwycięstwem „strony 
polskiej” co spowodowało, że późniejsze mecze rozgrywane były w 
mieszanych międzynarodowych składach. Te spotkania sportowe stały 
się okazją do zawierania nowych znajomości i przyjaźni. Wiele emocji 
wywołały wspólne wieczory karaoke, które pozwoliły na odkrycie wielu 
talentów wokalnych zarówno wśród polskiej jak i niemieckiej młodzie-
ży. Te wspólne spotkania zawsze kończyły się kręgiem nawiązującym 
do tradycji skautingu.

Podczas pobytu w Bardowick grupa polska spotkała się z niezwy-
kle serdecznym przyjęciem zarówno ze strony władz gminy jak i jej 
mieszkańców. Przykładem niezwykłej troski była postawa Maika 
– przedstawiciela wydziału do spraw młodzieży gminy Bardowick, który 
nie tylko pomagał nam w dokonywaniu rezerwacji biletów wstępu, ale 
także zjawiał się wraz z młodzieżą niemiecką by wspólnie spędzać z 
nami czas. Jak co roku podczas wakacyjnego pobytu grupy polskich 
dzieci w gminie Bardowick spotkaliśmy się z życzliwością i sympatią jej 
mieszkańców. Niezawodny pan Martin Rudolf jak zawsze oprowadził 
nas po przepięknej katedrze i zaprosił  na wspaniałe lody. On również 
wraz grupą swoich znajomych przygotował dla nas niespodziankę w po-
staci wspaniałej pożegnalnej kolacji gdzie wśród przysmaków w postaci 
owoców, lodów i sałatek nie zabrakło pysznych grillowanych kiełbasek 
i mięsa. Smakowało ono wybornie ponieważ sprowadzone było na ten 
cel specjalnie ze skockiego sklepu mięsnego pana Bystrego. Z wielką 
sympatią wspominać będziemy troskę jaką okazali nam podczas pobytu 
państwo: Martin Rudolf i jego żona, Irena i Piotr Sowikowie, Helma 
i Volker Trappowie oraz Jurgen i Monika Werneke. Mam nadzieję, 
że wrażenia z tegorocznego pobytu na obozie w Bardowick pozostaną 
dla jego uczestników  miłym wspomnieniem.

Wiesława Surdyk-Fertsch

SPRoSToWanIe
Do lipcowego numeru Wiadomości Skockich dołączony został nie-

dawno wydany przez Urząd Miasta i Gminy w Skokach Plan Miasta 
Skoki. Na planie tym w części informacyjnej błędnie podano nazwę 
Zespołu Gabinetów Lekarza Rodzinnego i Lekarzy Specjalistów 
„HIPOKRATES” ul. Wągrowiecka 4a, tel.: 061 892 51 91. 

Za zaistniały błąd bardzo przepraszamy.
Karolina Stefaniak

KoMUnIKaT
Urząd Miasta i Gminy w Skokach przypomina o obowiązku wymiany 

„książeczkowych” dowodów osobistych. Dowody osobiste wydane przed 
dniem 01.01.2001r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2007r.

Do wniosku należy dołączyć: dwie aktualne fotografie z całkowicie 
odsłoniętym lewym uchem, dowód uiszczenia opłaty 30zł (opłaty 
można  dokonać w kasie Urzędu), odpis skrócony aktu urodzenia (w 
przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński) lub odpis  
skrócony  aktu  małżeństwa z adnotacją o używanym nazwisku.

Osoby, których akt został sporządzony przez USC w Skokach nie 
mają obowiązku dostarczenia odpisu.

II Gala PRoDUKTóW 
ReGIonalnych 

TRaDycyJnych I loKalnych
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy 

Skoki oraz wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia drugiej już 
edycji GALI która odbędzie się 30 września 2007 w hali widowiskowo-
sportowej w Skokach. 

O szczegółach powiadomią Państwo plakaty które niebawem zawisną 
na terenie gminy.

Zapraszamy także osoby, firmy i instytucje chcące zaprezentować 
siebie i swoje wyroby o kontakt z Urzędem, pokój nr 1.

Karolina Stefaniak

64 WyŚcIG ToUR De PoloGne 
PRZeZ SKoKI 

Po raz drugi przez teren naszej gminy w dniu 12 września 2007r. 
przejadą kolarze w międzynarodowym 64 wyścigu Tour de Pologne. 
Podobne jak w roku ubiegłym nasza gmina będzie gościła kolarzy w 
IV etapie, tym razem z Chojnic do Poznania, etap będzie liczył 242,3 
km, a Skoki leżą na 176 km trasy. 

Trasa rajdu będzie wiodła przez centrum miasta, peleton jest spo-
dziewany u nas około godz. 14:30-15:05.

W związku z zabezpieczeniem trasy i czasowym wyłączeniu z ruchu 
ulic informujemy o utrudnieniach, zamknięte zostanie dla ruchu koło-
wego centrum miasta Skoki tj: Plac Powstańców Wlkp, Plac Strażacki 
oraz ulice: Wągrowiecka,  Jana Pawła II i Kościelna i Poznańska w 
godzinach ok. 14:00 – 15:30.

Podobnie jak w roku ubiegłym liczymy na doping kolarzy i przepra-
szamy za utrudnienia.

Karolina Stefaniak

SPoTKanIe SKocKIch haRceRZy
1 VIII 1907 brytyjski generał Robert Baben Powell rozpoczął pierw-

szy obóz dla skautów. Wydarzenie to przyjęto jako datę powstania 
światowego ruchu skautowego. Bardzo szybko przyjął się on na zie-
miach polskich i jest powszechnie znany jako harcerstwo. 

W setną rocznicę pierwszego obozu skauci i harcerze z całego świata 
odnowili swoje przyrzeczenie. Nie inaczej było w Skokach. Wieczorem 
w Antoniewie spotkali się przedstawiciele harcerskiej braci niegdyś 
czynnie działający na terenie naszej miejscowości. Były wspomnienia, 
śpiewy i wspólna zabawa przy ognisku. Zgromadzeni Wypowiedzieli też 
rotę przyrzeczenia: Mam szczerą wolę całym życiem służyć Bogu i Polsce, 
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Zebrani postanowili kontynuować spotkania w ramach zawiązanego 
Kręgu Starszyzny. Niestety wakacyjny czas nie pozwolił na dotarcie 
do wszystkich, którzy nosili na piersi harcerski krzyż, stąd apel dla 
wszystkich, którzy pragną włączyć się w działalność Kręgu o kontakt 
z autorem niniejszego artykułu.  Wszystkim, jako przesłanie niech 
bliskie staną się słowa jednej z harcerskich piosenek:

„Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź w potrzebie
Podaj swą pomocną dłoń tym co liczą na ciebie.
Zmieniaj świat, zawsze bądź sprawiedliwy i odważny.
Śmiało zwalczaj wszelkie zło, niech twym bratem będzie każdy”.

cZUWaJ! 
andrzej Surdyk hm.
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Podano do publicznej wiadomości wykaz:
• Lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w budynku 

przy ul. Rogozińskiej 10 w Skokach. Lokale mieszkalne: nr 3 o pow. 
użytkowej 35,26m2; nr 4 o pow. użytkowej 36,01m2; nr 5 o pow. użyt-
kowej 40,42 m2 -  przeznaczone są do sprzedaży w przetargu ustnym 
ograniczonym dla mieszkańców Gminy Skoki.

• Działki gminnej nr 1081/2 o pow. 0,3026 ha położonej w Skokach 
w rejonie ulicy Polnej.

• Nieruchomości położonych w Sławicy ( działka nr 145 o pow. 0,0379 
ha, działka nr 146 o pow. 0,0389 ha), przeznaczonych do sprzedaży w 
trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

ogłoszono przetargi:
• Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę 

nawierzchni drogi gminnej w Potrzanowie - ul. Włókna I etap - pod-
budowa. W ramach zadania zaplanowano wykonanie podbudowy 
ul. Włókna na długości 1799 mb (szerokość 5,5 m). Do przetargu 
przystąpiło 6 firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Zakład 
Usługowo Handlowy BUD-HANEX, Kórnik, cena oferty 372 546,70 
zł. Planowany termin wykonania zadania – do 1 października br. 

• Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę 
nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Potrzanowie, ul. 
Smolarki – I etap podbudowa. Projekt współfinansowany z FOGR 
– kwota dofinansowania 100 000 zł. Zadanie obejmuje ułożenie 1750 
mb podbudowy (4 m szer.). Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła 
firma Zakład Usługowo Handlowy BUD-HANEX, Kórnik, cena 
oferty 215 600,32 zł. 

• Ogłoszono przetarg nieograniczony na remont drogi w Rościnnie, 
tj. ułożenie dywanika asfaltowego wraz z chodnikiem o długości 340 
mb na istniejącej nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem z 
recyklingu. Przetarg zaplanowano na 5.09.2007 r. 

• Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej 
stanowiącej działkę nr 198 o pow. 0,2049 ha, położoną w Skokach 
przy ulicy Wągrowieckiej. W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki teren przeznaczony 
jest pod zainwestowanie jednostek osadniczych – cena wywoławcza do 
przetargu 76 824,00 zł. Przetarg zaplanowano na 14 września br.

Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawach:
• Zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola na 

rok szkolny 2007/2008;
• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2007;
• Terminów przeprowadzenia w roku 2007 kontroli w zakresie prze-

strzegania przez podległe i nadzorowane jednostki sektora finansów 
publicznych realizacji procedur w zakresie celonowości zaciągania 
zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;

• Zatwierdzenia cen „loco las” na sprzedaż drewna małowymia-
rowego i średniowymiarowego pozyskanego w 2007 roku z lasów i 
zadrzewień należących do gminy Skoki;

• Powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postę-
powania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego;

• Organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy na czas 
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;

• Organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy 
w Skokach w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia 
działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w 
czasie wojny;

• Rezygnacji z prawa pierwokupu działek: nr 406 położonej w Sko-

w okresie od 25 czerwca do 24 sierpnia 2007 roku

kach przy ulicy Osiedlowej nr 19; nr 1366 położonej w Skokach przy 
ul. Akacjowej nr 31; nr 417 położonej w Sławicy;

• Umorzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnopraw-
nym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami);

Należność z tytułu czynszu mieszkalnego w kwocie 1049,39 zł umo-
rzono w związku z wydaniem postanowienia przez komornika;

• Podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Miasta i 
Gminy Skoki za II kwartał 2007 roku;

• Rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze 
cywilnoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 8 
poz. 60 ze zmianami);

W związku z trudną sytuacją finansową najemcy komunalnego lo-
kalu mieszkalnego, na wniosek zainteresowanego, rozłożono powstałe 
zadłużenie na 22 miesięczne raty;

• Ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy 
finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jed-
nolitego stroju;

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej można składać w siedzibie 
placówki oświatowej do 15 września 2007 roku.

Sprawy bieżące
• Zakończono prace odtworzenia nawierzchni Placu Powstańców 

Wlkp. w Skokach – etap I.  W ramach zadania ułożono 861 m2 na-
wierzchni z kostki granitowej. 

• Zakończono budowę nawierzchni ulic Słowackiego i części Mic-
kiewicza w Skokach oraz budowę drogi gminnej w Łosińcu.

• Trwają prace projektowe dotyczące budowy sieci wodociągowej 
na odcinku Skoki-Antoniewo oraz do rozproszonych gospodarstw w 
Bliżycach i Wysokiej.

• Sporządzono dokumentację na doprowadzenie wody do działek 
budowlanych w ciągu ulicy Poprzecznej w Skokach. 

• Trwa procedura zmiany studium i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 
Gminy Skoki do 31 sierpnia br. przyjmowane są wnioski właścicieli 
dotyczące zmiany przeznaczenia poszczególnych działek.

• Na wniosek mieszkańców, na drodze gminnej w Potrzanowie, 
ustawiono znak ograniczenia prędkości do 40 km/h.

• Przesłano wniosek do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Poznaniu 
o wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych na ulicy Poznańskiej 
(w okolicach wjazdu na targowisko).

• Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych. 
Wykoszono pobocza dróg,  wykonano wycinkę krzewów wzdłuż gmin-
nych dróg dojazdowych do pól w Raczkowie, Łosińcu i Potrzanowie.

• Rozpoczęto prace związane z wytyczeniem rowerowego szlaku 
cysterskiego na trasie Poznań Wągrowiec. W ramach zadania reali-
zowanego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka w poro-
zumieniu ze Stowarzyszeniem Jednostek Samorządu Terytorialnego 
„Komunikacja” zaplanowano wytyczenie trasy szlaku, ustawienie 
tablic informacyjnych, wyznaczenie miejsc postojowych oraz wydanie 
przewodników po szlaku.

• Trwają kontrole z zakresu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Skoki – kontrole przeprowadzono m.in. w Skokach, 
Raczkowie, Sławicy, Jagniewicach.

• Rozpoczęto prace porządkowe na terenie cmentarza w Potrza-
nowie.

• Wykonano prace pielęgnacyjne na terenie upraw leśnych w Sko-
kach i Rościnnie.

• Trwają prace związane z budową placu zabaw dla dzieci przy 
skrzyżowaniu ulic Poprzecznej i Podgórnej. Zakres dotychczas wyko-
nanych prac to: uprzątnięcie terenu, założenie trawników, wyznaczenie 
alejek spacerowych oraz placu pod urządzenia zabawowe, budowa 
piaskownicy, montaż części zestawu zabawowego dla dzieci. W najbliż-
szym czasie przewidziano doposażenie placu w pozostałe urządzenia 
zabawowe oraz infrastrukturę parkową (ławeczki, kosze), następnie 
wykonanie nasadzeń zieleni.
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X SeSJa RaDy MIeJSKIeJ
3 sierpnia br. odbyła się X, zwołana w trybie nadzwyczajnym sesja 

Rady Miejskiej Gminy Skoki. Sesji, w której udział wzięło 13-stu 
radnych przewodniczył Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza obrad 
pełniła elwira Maćkowiak.

Sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym, a wiązała się z otrzy-
maniem przez Burmistrza Miasta i Gminy w dniu 30 lipca br. pisma 
z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o podanie przez Gminę wy-
kazu inwestycji, na które Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie 
ze środków unijnych. W związku z powyższym zaszła pilna potrzeba 
urealnienia zapisu w załączniku do uchwały budżetowej dot. Wielo-
letniego Planu Inwestycyjnego. 

W rezultacie obrad Rada podjęła: 
„Uchwałę nr X/70/2007 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2007”.
Podjęta uchwała została opublikowana w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy - na stronie internetowej Gminy pod adresem http://
www.skoki.nowoczesnagmina.pl lub http://www.gmina-skoki.pl 

Wraz z protokołem z sesji Rady znajduje się też do wglądu w 
Urzędzie Miasta i Gminy u inspektora ds. Rady i jej organów (pokój 
nr 8).

e.lubawy

MŁoDZIeŻoWe FoRUM 
W SKoKach !

Od ponad roku na stronach skockiego forum dyskusyjnego młodzież 
zabiera głos w różnych kwestiach dotyczących życia w mieście i gminie, 
funkcjonowania samorządu, przyszłości i perspektyw rozwoju gminy. 
Lektura wpisów stała się przyczyną narodzin pomysłu zorganizowania 
otwartego spotkania młodzieży z władzami gminy. Mam nadzieję, że 
stanie się ono okazją do przedstawienia pomysłów, wymiany poglądów 
czy też wreszcie dokonania oceny i przedstawienia uwag.

Jeśli nie wstydzicie się prezentować własnego zdania, chcecie by 
działania samorządu zmierzały tez do realizacji Waszych potrzeb, by 
ważne decyzje uwzględniały tez Wasze oczekiwania - przyjdźcie na 
spotkanie!

Odbędzie się ono dnia 27września o godz. 18:00 w Sali Biblioteki 
Publicznej w Skokach .

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki
Wiesława Surdyk - Fertsch

OGŁOSZENIE !
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, że zamierza sprze-

dać działkę gminną położoną w Skokach w rejonie ulicy Polnej 
(przy torze linii kolejowej Poznań – Wągrowiec). 

Działka jest oznaczona numerem 1081/2 i stanowi powierzch-
nię 3026 m2. Cena wywoławcza do przetargu ustalona została 
na 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych).

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nierucho-
mości wymienionej  w wykazie na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 
pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tj. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r.) i zainteresowane są 
kupnem  tej nieruchomości,  winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni 
- licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek 
w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki.

Ogłoszenie pełnej treści zamieszczone zostało w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej nieru-
chomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 
– tel. 061- 8925-815. 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
                                                                        Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 98/2007  
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki  z dnia 27 sierpnia  2007r.

W y k a z
nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia położonej  w Lechlinie zabudowanej 
budynkiem szkoły w budowie –  dz. nr 164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400 ha.

Uwaga: 
1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 
1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami winny  złożyć wniosek o 
nabycie tej nieruchomości w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach.
   Termin na złożenie wniosku wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Skokach.
2. Sprzedaż nieruchomości obciążona jest 22% podatkiem VAT. 

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY   SKOKI    
ul. Ciastowicza  11, 62 – 085  Skoki, tel. [061] 8925-801,fax [061] 8925-803

OGŁASZA   WYKAZ
Nieruchomości   gminnych, stanowiące  działki  letniskowe  

położone  w  Sławicy,  przeznaczone do  sprzedaży w  drodze bezprzetargowej 
na  rzecz  dzierżawców:

1. działka letniskowa nr 145 o pow. 0,0379 ha 
zapisana w KW Nr 46849 Sądu Rejonowego  w  Wągrowcu 
wartość   brutto  17.346,00,-zł
2.  działka  letniskowa  nr  146   o   pow.   0,0389 ha   
zapisana  w KW  Nr  46848   Sądu   Rejonowego   w   Wągrowcu
wartość  brutto  17.785,00,-zł
    Burmistrz  Miasta  i  Gminy
      Tadeusz   Kłos

BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  SKOKI
ul. Ciastowicza  11  ,  62 – 085  Skoki, tel. [ 061 ] 8 925-801 , fax [061] 8 925-803

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
na  zbycie  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  jako  działka  nr  198 
 o  pow.  0,2049 ha  położoną  w  Skokach  przy  ulicy  Wągrowieckiej, 

zapisaną  w  KW   Nr  50006  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy w  Wągrowcu  
stanowi  własność  gminy   Skoki.   Księga  wieczysta  nie  wykazuje obciążeń

1.Cena  nieruchomości  i  wadium
a] cena wywoławcza do przetargu brutto                                   76.824,00,-zł
b] wadium                                                                                     8.000,00,-zł
2. Termin i miejsce wpłaty wadium. Wadium należy wpłacić w gotówce w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 10 września 2007 roku /poniedziałek/ godz.15,oo bezpośrednio 
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 5A
3.Termin i miejsce przetargu. Przetarg odbędzie się w dniu 14 września 2007 roku / piątek 
/  o  godz. 13,oo  w  siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 11
4.Warunki udziału w przetargu. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 
prawne , które wpłacą  wyżej wymienione wadium w ustalonej wysokości – gotówką w 
kasie Urzędu w wyznaczonym terminie , tj. Do dnia 10 września 2007 roku / poniedziałek 
] godz. 15,oo
5. UWAGI:  Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i  
Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w  Skokach pokój  nr 2 tel. 061 8925 814  lub  815
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OGŁOSZENIE  O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
ogłasza przetarg ustny ograniczony 

na sprzedaż lokali mieszkalnych (prace wykończeniowe we własnym zakresie) położonych w budynku 
przy ul. Rogozińskiej 10 w Skokach oznaczonych jako:
1. lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 35,26 m2  składający się z pokoju, kuchni, łazienki, koryta-
rza i przedsionka. Udział w gruncie – działka nr 894/5 o pow. 1521 m2 ujawniona w  KW 49.506 SR 
Wągrowiec i częściach wspólnych budynku wynosi: 3526/18836 = 18,7%.
2. lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 36,01 m2  składający się z pokoju, kuchni, łazienki i  korytarza. 
Udział w gruncie – działka nr 894/5 o pow. 1521 m2 ujawniona w KW 49.506 SR  Wągrowiec i częściach 
wspólnych budynku wynosi: 3601/18836 = 19,1%.
3. lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 40,42 m2  składający się z dwóch pokoi, kuchni,  łazienki i 
korytarza. Udział w gruncie – działka nr 894/5 o pow. 1521 m2 ujawniona w KW  49.506 SR Wągrowiec 
i częściach wspólnych budynku wynosi: 4042/18836 = 21,4%.
I. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości lokalowych wynosi:  
1. lokalu mieszkalnego nr 3                                       43.378,00 zł (brutto)
2. lokalu mieszkalnego nr 4                                       44.100,00 zł (brutto)
3. lokalu mieszkalnego nr 5                                       50.253,00 zł (brutto) 
II. Wysokość wadium
1. lokal mieszkalny nr 3                                                         4400,00 zł
2. lokal mieszkalny nr 4                                                         4500,00 zł
3. lokal mieszkalny nr 5                                                         5100,00 zł
III. Uzasadnienie wyboru formy przetargu
Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych ograniczony został do osób będących mieszkańcami Miasta 
i Gminy Skoki, które spełniają następujące warunki: 
1. zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Skoki, co najmniej 2 lata tj. zameldowane są na pobyt stały 
lub tymczasowy lub faktycznie zamieszkujące bez zameldowania, posiadające ostatnie zameldowanie 
na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Skoki,
2. nie są właścicielami bądź współwłaścicielami budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
3. najemcy komunalnych lokali mieszkalnych pod warunkiem złożenia oświadczenia o rozwiązaniu 
umowy najmu po nabyciu lokalu.
Ograniczenie przetargu uzasadnia się trudną sytuacją mieszkaniową i wynikającą z tego potrzebą 
poprawy warunków mieszkaniowych osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Skoki  
IV.  Dokumenty wymagane od oferentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków uczestnictwa 
w  przetargu i termin ich złożenia
W celu potwierdzenia warunków uczestnictwa w przetargu oferenci winni złożyć w sekretariacie Urzędu 
Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 13 w nieprzekraczalnym  terminie do godz. 15oo  w dniu 08 
października 2007r. (poniedziałek) niżej wymienione dokumenty:
1. zaświadczenie wydane przez Urząd Miasta i Gminy w Skokach (Ewidencja Ludności) o zameldo-
waniu na pobyt stały lub tymczasowy na terenie gminy Skoki – wymagany minimalny okres 2 lata 
licząc do dnia przetargu.
2. oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną z art. 233 par. 1 Kodeksu Karnego za fałszywe 
składanie zeznań, że oferent nie jest właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub 
mieszkania. (druk oświadczenia do pobrania na pokoju nr 2).
3. najemcy mieszkania komunalnego – oświadczenie o złożeniu rezygnacji z mieszkania  komunal-
nego po nabyciu mieszkania będącego przedmiotem przetargu (druk oświadczenia do pobrania na 
pokoju nr 2)
V.  Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości lokalowe zapisane są w księdze  wieczystej  K.W Nr 
49.506 SR prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu. W/wym. księga nie wykazuje obciążeń.
VI. Opis nieruchomości lokalowych
Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży położone są w budynku po byłym Zakładzie Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Rogozińskiej 10 w Skokach. W wymienionym budynku znajduje 
się ogółem 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni  użytkowej 188,36 m2. Dla potrzeb sprzedaży 
mieszkań wydzielono geodezyjnie działkę związaną z budynkiem Nr 894/5 o pow. 1521 m2 .
VII. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - pokój na parterze lub na 
konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 81  1020 3903 0000 1502 0011 8935 z odpowiednim 
wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło  na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  najpóźniej do 
dnia 08 października 2007r (poniedziałek).
VIII. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu
Komisja przetargowa po sprawdzeniu, czy oferenci spełniają warunki przetargowe (wymagane doku-
menty + wpłata wadium) kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w przetargu podana zostanie do publicznej wiadomości w dniu 10 października 2007r. 
(środa) poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach     
IX. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w dniu 12 października 2007r. (piątek) 
w sali posiedzeń
1. o godz. 10.00 - lokal mieszkalny nr 5 o pow. użyt. 40,42 m2,
2. o godz. 11.00  - lokal mieszkalny nr 4 o pow. użyt. 36,01 m2 
3. o godz. 12.00 - lokal mieszkalny nr 3 o pow. użyt. 35,26 m2                 
X. Informacja o  skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży 
wpłacone wadium ulega przepadkowi.                                                        
XI. Uwagi:
a)  w przetargu mogą brać udział osoby, które zakwalifikowane zostaną przez Komisję przetargową 
do uczestnictwa w przetargu,
b) oględzin przedmiotu sprzedaży będzie można dokonać po uprzednim telefonicznym  uzgodnieniu 
terminu,
c) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie 
podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania 
przetargu.
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w  Urzędzie 
Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 815.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w części miasta Skoki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską Gminy Skoki uchwały nr XI/61/2007 z dnia 12.07.2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
części miasta Skoki:

1) na obszarze działki o nr ewid.: 33/3 położonej w Skokach o powierzchni 0,7229 ha,                      
z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) na obszarze działek nr 163/2 i 163/3 położonych w Skokach o łącznej powierzchni 
0,7449 ha,  z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w zabu-
dowie niskiej  do 4 kondygnacji włącznie z funkcją usługowo-handlową i gastronomiczną.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skoki,   w godzinach 

urzędowania, w terminie do dnia 21.09.2007r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.    
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

Tadeusz Kłos

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki                                                                              
                                                                          Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 97/20067 Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
z dnia 27 sierpnia 2007r.

W y k a z 
nieruchomości gruntowych w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo 

przeznaczonych do zbycia                                    

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 
    pkt. 1 i pkt.  2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 
    Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603) mogą złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach
    w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
2) sprzedaż nieruchomości gruntowych obciążona jest 22 % podatkiem VAT od towarów i usług.
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Nazywam się Elżbieta Ciećmierowska i pra-
cuję jako terapeuta uzależnień w Przychodni 
Odwykowej w Poznaniu , przy ulicy Małeckiego 
11, oraz w Zakładzie Leczenia Uzależnień 
w Charcicach. Zajmuję się pomaganiem 
ludziom uzależnionym od alkoholu oraz ich 
rodzinom.

Co to jest alkoholizm? – to choroba, której 
główną cechą jest utrata kontroli nad raz roz-
poczętym piciem, a sam alkohol w jakiejkol-
wiek postaci jest środkiem chemicznym zmie-
niającym świadomość i nastrój człowieka.

Ponieważ człowiek dotknięty tą chorobą nie 
żyje w próżni, to równie mocno dotyka ona lu-
dzi którymi się otacza. Najbardziej tych, którzy 
są uczuciowo z nim związani.

Sam alkoholik jest uzależniony od alkoholu 
ale jego bliscy zaczynają koncentrować się na 
nim i jego zachowaniach i to nazywamy współ-
uzależnieniem .

Czy to znaczy, że rodzina także choruje ? 
Przed laty uważano, że tak, obecnie jednak 
określa się współuzależnienie, jako zaburzone 
zachowania, które mogą ulec zmianie, pod 
warunkiem, że uzyska się tego świadomość i 
zacznie się pracować nad sobą.

Zanim jednak o sposobach tej pracy, zatrzy-
majmy się na chwilę nad tymi zaburzonymi 
zachowaniami. Naturalnym zachowaniem 
człowieka, którego bliski ma problem, jest 
chęć pomocy. Tak dzieje się i w tej sytuacji, 
gdy alkoholik zaczyna ponosić pierwsze konse-
kwencje picia i pojawiają się kłopoty, a pomoc 
w załatwieniu tych problemów dla pijącego 
jest sygnałem , że zawsze ktoś mu pomoże i 
jakoś będzie. Nie ponosi bolesnych skutków 
picia i w ten sposób zrzuca na otoczenie co-
raz więcej tych problemów, nie biorąc za nie 
odpowiedzialności. Za to otoczenie bierze je 
coraz  bardziej na siebie

-żeby się nic nie stało 
-żeby nie stracił pracy
-żeby się nikt nie dowiedział 
-żeby był spokój w domu itd.
Rodzina doświadcza głównie:
-wstydu
-bezradności
-niepewności
-lęku
-strachu
-poczucia winy
-braku bezpieczeństwa.
Oraz złości i agresji.
Próbują nad tym wszystkim zapanować  i 

przystosować się do tej nienormalnej sytu-
acji.

Członkowie rodziny nie widzą, że powoli 
rezygnują z własnego życia, zainteresowań, 
znajomych i skupiają się na swoim pijącym 
alkoholiku. Nie dostrzegają  także tego, że to, 
czy on będzie pił, czy też nie, jest zależne tylko 
od niego samego, a nie od nich. Wniosek nasu-
wa się sam: - najlepszą pomocą w tej chorobie 

jest – brak pomocy, czyli pozwolenie na bycie 
dorosłym i ponoszenie konsekwencji swoich 
działań przez samego alkoholika. Wiem, jak 
trudno jest to zaakceptować, że nie mamy 
wpływu na życie bliskiego  człowieka widząc 
jeszcze, jego samozagładę i niszczący wpływ 
na innych. Jeżeli jednak chory nie uważa się za 
chorego  a tym samym nie przyjmuje pomocy 
należy tej pomocy poszukać dla siebie! Inaczej 
każdy z członków tej rodziny, zacznie borykać 
się z problemami zdrowotnymi np. silnymi 
nerwicami, dolegliwościami fizycznymi oraz 
poczuciem samotności w społeczeństwie w 
którym  nie będzie umiał sobie znaleźć miejsca. 
Dzieje się tak dlatego, że żyją  w nieustannym 
trwającym często latami ciężkim stresie i czują  
się napiętnowani faktem , że ktoś z ich bliskich 
jest uzależniony. Mając poczucie inności, 
odgradzają się od świata  pojawia się syndrom 
– zamkniętych okien i drzwi – za którymi często 
dzieją się rzeczy straszne, także przemoc.

Członków rodziny obowiązuje  zasada:
- nie widzieć - nie mówić - nie czuć
Ma to pomóc w udawaniu przez lata, że to 

wszystko co dzieje się w ich domu jest niere-
alne. Aby kiedyś mogło się to zmienić , któryś 
z członków rodziny, musi przerwać  zmowę 
milczenia i wyjść na zewnątrz , prosząc o po-
moc dla siebie. Ta pomoc to kontakt z ludźmi, 
którzy z racji zawodu zajmują się tym, oraz spo-
tkanie z innymi doświadczonymi przez losu.

Alkoholicy mają swoje grupy  AA  i terapię. 
Rodziny mają swój Al – Anon  oraz terapię 
profesjonalną  dla nich przeznaczoną. Niestety 
nadal spotykamy  się  że stwierdzeniami , że 
to alkoholik  ma się zmienić, bo rodzina nie 
piła i nie musi.

Trudno komuś kto cierpiał latami i znosił 
niejedno zaakceptować fakt, że nie wszystko co 
robił, było dobre i także popełniał błędy. Dla-
tego również, gdy ktoś przestaje pić i zaczyna 
się zmieniać dochodzi nieraz do konfrontacji 
z partnerem, który wyobrażał sobie inaczej, 
wspólne życie na trzeźwo. W tych sytuacjach 
potrzebna  jest profesjonalna pomoc.

Grupy samopomocowe i terapeutyczne dają 
także siłę i nadzieję tym, których bliscy nadal 
piją i może nigdy nie przestaną.

Jednak grupą, która ponosi największe 
szkody emocjonalne i najbardziej cierpi w 
rodzinach alkoholowych, są dzieci, które, 
aby przetrwać ten koszmar, wchodzą w różne 
role. Niestety nie zdają sobie  z tego sprawy i 
wchodzą z nimi w życie dorosłe, co skutkuje 
różnymi problemami.

To jednak temat na inną opowieść.
Zapraszam więc tych z państwa, którzy 

odnaleźli w tym tekście własne doświadczenia 
życiowe, do kontaktu ze mną i członkami grupy 
rodzinnej, która spotyka się co drugi  piątek o 
godzinie 17.00 w Punkcie  - Konsultacyjnym  
na Placu Powstańców Wielkopolskich

elżbieta ciećmierowska 

Z PRoBleMeM alKoholoWyM 
MoŻna WyGRaĆ

celne STRZaŁy 
„WeŁny”

Skocka „Wełna” nie zwalnia tempa. W 
trzech meczach inaugurujących nowy sezon 
2007/2008 ekipa Borówki zdobyła nie tylko 
komplet punktów, ale także zaaplikowała 
rywalom aż 19 bramek, tracąc 5. 

Po rocznej absencji skoczanie wrócili do 
okręgówki i wręcz „demolują” rywali.

Marian Markowski z pilskiego „Sportu” 
pisze, że „…zespół Andrzeja Borówki do-
kopał przeciwnikom- to się nazywa wejście 
smoka!”

Trener scementował zespół, który zaczął 
grać zespołowo. Przełożyło się to na wyniki, 
które są wręcz rewelacyjne. „Skoczanie stali 
się postrachem w lidze i od razu urośli do roli 
predententa do awansu…”, pisze Władysław 
Purczyński w „Głosie Wągrowieckim”. Oby 
tylko w tym zamiarze wytrwali do końca rundy 
jesiennej, a potem wiosennej.

A oto wyniki meczów strzelcy i tabela:
1) „Wełna” Skoki – „Noteć” Czarnków 
     7 : 3      (3:1)
2)„Wełna” Skoki – GLKS Wysoka 
     8 : 1 (3:1)
3)„Sparta” Złotów – „Wełna” Skoki 
    1: 4     (1:2)

Strzelcy- zdobywcy bramek dla „Wełny”:
- Bortnicki Przemysław -   5
- Ślósarczyk Marcin  -   5
- Meller Grzegorz -   3
- Szczepaniak Andrzej  -   3
- Ślósarczyk Jakub  -   2
- Nosel Artur  -   1

TaBela
PIlSKa lIGa oKRĘGoWa

1. WEŁNA Skoki 3    9     19:5
2. Drawa Krzyż   3    9       7:0
3. UNIA Lechpol Wapno 3    7 8:3
4. Polonia Jastrowie  3    6 6:3
5. Fortuna Wieleń 3    6       4:2
6. Pogoń Łobżenica  3    6       2:3
7. ZAMEK Gołańcz  3    5       5:4
8. GLKS Wysoka  3    4       5:11
9.Zjednoczeni Kaczory     3    3       3:4
10. Unia Ujście   3    3       4:6
11. Noteć Rosko  3    3       3:6
12. Stella Białośliwie  3    3       2:6
13. Sparta Złotów  3    2       2:5
14. Radwan Lubasz  3    1       2:4
15. Noteć Czarnków  3    1       5:10
16. Włókniarz Okonek  3    0       0:5

co nas czeka - Juniorzy  Seniorzy
26.08. – „Wełna” Skoki  – „Noteć” Rosko     

– 12:00  i 14:30
  1.09. – „Unia” Wapno  -  „Wełna” Skoki      

– 14:45 i 17:00
  9.09. – „Wełna” Skoki  – „Fortuna” Wieleń 

– 12:00  i 14:30
15.09. – „Drawa” Krzyż – „Wełna” Skoki      

– 14:00 i 16:30 
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Spełniły się marzenia mieszkańców ulicy 
Słowackiego oraz części ulic Mickiewicza i 
Zamkowej, którzy po ponad ćwierćwieczu 
od zamieszkania w swych nieruchomościach 
doczekali się nawierzchni asfaltowej.

Z budżetu Gminy, kosztem 313.445,21 zł 
położono krawężniki, wykonano podbudowę 
i ułożono nawierzchnię asfaltową na długości 
282,5 m na ulicy Słowackiego i Mickiewicza. 
Równocześnie, w rezultacie porozumienia 
Burmistrza ze Starostwem Powiatowym w 
Wągrowcu – zarządcą ulicy Zamkowej, ze 
środków budżetu powiatu wykonane zostały 
krawężniki, podbudowa i nawierzchnia na 80 
mb ulicy Zamkowej.

Oba wyżej wymienione zadania wykonała 
firma Roboty Ziemne i Melioracyjne Ryszard 
Dowchan z Dopiewa. – zwycięzca przetargu 
na realizację 3 prac drogowych na terenie 
Miasta I Gminy Skoki.

Ta sama firma, na podstawie tego samego 
przetargu wykonała też: 

- Nawierzchnię asfaltową (na istniejącej 
podbudowie) na drodze gminnej w Łosińcu na 
długości 2.170m za kwotę 328.115,70 zł.

- Podbudowę z równoczesnym ułożeniem 
krawężników w części zabudowanej, na ulicy 
Polnej w Skokach na długości 714 m. W naj-
bliższych dniach na powierzchni tej ułożona 
zostanie nawierzchnia asfaltowa. Całkowity 
koszt realizowanych prac wyniesie kwotę 
496.378,07 zł.

Zakończono też przebudowę części na-
wierzchni Placu Powstańców Wielkopol-
skich w Skokach (po prawej stronie jadąc 
w kierunku od Wągrowca do Poznania). 
Zerwano nawierzchnię asfaltową oraz zuży-
tą nawierzchnię betonową i zabezpieczono 
znajdujący się pod nimi kamień brukowy 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym ZSee (Dz. U. nr 180 poz. 
1495), oraz Ustawą z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. nr 236 poz. 2008 z 
2005r.) Urząd Miasta i Gminy w Skokach 
podaje do wiadomości prawa i obowiązki 
konsumentów odnośnie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 

Każdy konsument:
· Zobowiązany jest oddawać zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny 
zbierającemu taki sprzęt. 

· Konsument nie może wyrzucać 
zużytego sprzętu łącznie z innymi 
odpadami. 

· Za pozostawienie tego typu sprzętu 
w miejscu do tego nie przeznaczonym 
(np. wyrzucenie do śmietnika, wy-
stawienie przed blok czy porzucenie 
w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 
5000 zł. 

· od 1 lipca 2006 r. konsument ma 
prawo do nieodpłatnego oddania swo-
jego zużytego sprzętu elektrycznego 
lub elektronicznego w sklepie, który 
przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie 
większej niż sprzedawany nowy sprzęt 
na zasadzie "1 za 1”, czyli lodówka 
za lodówkę, telewizor za telewizor, 
suszarka do włosów za suszarkę, 
świetlówka za świetlówkę itp. 

· Konsument ma prawo nieodpłat-
nie oddać zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny w punkcie zbierania. 

Informujemy, iż najbliższy punkt 
zbierania ZSee prowadzi firma Re-
MonDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. 
oddział Wągrowiec, z siedzibą przy 
ul. Skockiej 13 a.

Punkt zbierania ma obowiązek 
przyjmować bezpłatnie zużyty sprzęt 
pochodzący z gospodarstw domo-
wych.

Karolina Stefaniak

i ułożono nową estetyczną nawierzchnię z 
kostki brukowej. Prace te na podstawie wy-
granego przetargu, w którym uczestniczyło 4 
oferentów, na powierzchni 860 m2 za kwotę 
229.551,36zł wykonała firma BRUK-BUD z 
Wągrowca.

W trosce o zabezpieczenie przejezdności 
dróg wykonano też równanie i wałowanie 
nawierzchni gruntowych dróg gminnych  na 
długości 67,25kmi oraz ścinkę poboczy  na 
długości 3,9 km  za kwotę  65.124,82zł, przez 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Bu-
dowlano Drogowych z Poznania (wykonawca 
wybrany w przetargu, na który wpłynęły 4 
oferty).

W budżecie Gminy na rok bieżący planowa-
ne są też prace inwestycyjne na następujących 
drogach gminnych:

- Wykonanie podbudowy na długości 1799 
mb na ulicy Włókna w Potrzanowie.

- Wykonanie podbudowy na ulicy Smolarki 
w Potrzanowie.

- Remont drogi gminnej w Rościnnie po-
legający na budowie ciągu jezdno –pieszego 
(jezdnia asfaltowa i chodnik z kostki betono-
wej ) na długości ok. 350 m przy strażnicy.

Planowana jest też realizacja zadań inwe-
stycyjnych w zakresie budowy sieci wodocią-
gowej:

- W ciągu zabudowy ulicy Poprzecznej w 
Skokach na długości ok. 150 m.

- Na trasie Skoki – Antoniewo Zakład 
(w przypadku otrzymaniu pozwolenia na 
budowę).

Wszystkie w/w zadania znajdują się na 
etapie przygotowawczym – w trakcie prze-
targów lub końcowego etapu sporządzania 
dokumentacji.

e. lubawy

co ZRoBIĆ 
Ze ZUŻyTyM 

SPRZĘTeM 
eleKTRycZnyM 

I eleKTRonIcZnyM

noWe naWIeRZchnIe 
I noWe SIecI WoDocIĄGoWe

TRaMPKaRZe MŁoDSI I STaRSI
1.09.2007r. rusza okręgowa liga trampkarzy młodszych i starszych okręgu pilskiego.
Terminarz: Od tego sezonu trenerem trampkarzy młodszych został – Mateusz Dominiak. 

Natomiast trenerem trampkarzy starszych nadal jest Radosław Kujawa. W trakcie przygotowań 
do nowego sezonu 2007/08 trampkarze starsi rozegrali dwa sparingi. Pierwszy z drużyną „Ka-
rolinka” Poznań, który wygrała „Wełna” Skoki 3:1, natomiast drugi sparing również wygrała 
nasza drużyna 3:2 z drużyną „Warty” Poznań.
       Radosław Kujawa

lIGa oKRĘGoWa
TeRMInaRZ RoZGRyWeK TRaMPKaRZy 

MŁoDSZych I STaRSZych
Data Godz. Gospodarz  Goście   Mł. ST
01.09.07 11.00/12.30 Lubuszanin-Trzcianka Wełna Skoki    :  :
08.09.07 11.00/12.30 Wełna Skoki  Leśnik Margonin    :  :
15.09.07 11.00/12.30 Wełna Skoki  Polonia Jastrowie    :  :
23.09.07 11.00/12.30 Sparta Złotów  Wełna Skoki    :  :
29.09.07 11.00/12.30 Wełna Skoki  Polonia Chodzież    :  :
06.10.07 11.00/12.30 Zjednoczeni Kaczory  Wełna Skoki    :  : 
13.10.07 11.00/12.30 Wełna Skoki  Zamek Gołańcz    :  :
20.10.07 11.00/12.30 Pogoń Łobżenica  Wełna Skoki    :  :
27.10.07 11.00/12.30 Wełna Skoki  Sokół Szamocin    :  :
04.11.07 11.00/12.30 Noteć Czarnków  Wełna Skoki    :  :
10.11.07 11.00/12.30 Wełna Skoki  TP Piła       :  :
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Szczególnymi gośćmi uroczystości byli 
Senator Rzeczypospolitej  Janusz Kubiak, 
przedstawiciele wojewódzkich i powiatowych  
władz administracyjnych i organizacji rolni-
czych, w tym Starosta Michał Piechocki oraz 
Przewodniczący Rady Powiatowej Krzysztof 
Migasiewicz.

Uroczystości rozpoczął korowód dożyn-
kowy prowadzony przez Prezesa Zarządu 
Gminnego OSP Mirosława hamere, w 
którym oprócz Starostów Dożynek : hanny 
Sudoł i Feliksa Kaczmarka oraz delegacji 
wieńcowych przemaszerowały poczty sztan-
darowe, zespoły artystyczne wraz Chórem 
„harfa” i kapelą Romana Witka oraz uczest-
nicy uroczystości. 

Dożynki to też podziękowanie Bogu, 
przez ludzi rolniczego trudu za uzyskane 
plony. Toteż, po przemieszczeniu się koro-
wodu na boisko sportowe i  złożeniu  wieńcy 
przez delegacje wsi i wieńca Gminy, który 
to wieniec, w niedziele 26 sierpnia br. re-
prezentował naszą Gminę na Powiatowym 
Święcie Plonów  w Gołańczy, rozpoczęła się 
msza św. dziękczynna, połączona z intencją 
o pomyślność dla rolników, sprawowana 
przez proboszcza parafii Raczkowo-Jabłko-
wo księdza Marka Stajkowskiego, który w 
trakcie kazania wygłosił wzruszające słowa 
o poszanowaniu wyników pracy, nie tylko 
rolnika, ale i każdego człowieka oraz o sza-
cunku dla ludzi pracy.

W trakcie mszy św. nastąpiło poświęcenie 
wieńcy dożynkowych i chleba symbolizu-
jącego tegoroczne zbiory, który następnie 
Starostowie Dożynek przekazali na ręce Bur-
mistrza wraz z życzeniami by chleb ten dzielił 
mądrze i sprawiedliwie. Uroczystą oprawę 
nabożeństwa zapewniły Grupa Artystyczna 
„Skoczki” i kapela pana Romana Witka.

Teraz nastąpiło dzielenie się przez Bur-
mistrza i Starostów Dożynek chlebem z 
uczestnikami uroczystości, a następnie miały 
miejsce wystąpienia i życzenia przedstawi-
cieli władz i organizacji rolniczych, którzy 
dziękowali rolnikom za ich codzienny trud i 
życzyli im satysfakcji z wyników tej pracy.

Uroczystości dożynkowe stały się też oka-
zją do wyróżnienia społeczności wiejskich 
wykazujących niezwykłe zaangażowanie na 
rzecz swych środowisk. Nagrody „Złotego 
Kłosa” otrzymali: za działalność kulturalno- 
sportową Rada Sołecka wsi Budziszewice, 
a za działalność społeczno-kulturalną Koło 
Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie.

Po uroczystościach oficjalnych nadszedł 
czas na zabawę, a więc na część artystyczną, w 
której wystąpili: Grupa Artystyczna „Skocz-
ki” oraz „Walentynki”- zespół reprezentują-
cy dzieci ze szkół Fundacji „Pomoc Dzieciom 
Wiejskim” w Bliżycach, oraz na Turniej Wsi. 
W Turnieju zmagały się reprezentacje 12 wsi, 
a więc: Bliżyc, Budziszewic, Glinna, Kaku-
lina, Kuszewa, Lechlina i Łosińca, a także 
Pawłowa Skockiego, Potrzanowa, Rejowca 
i Rościnna oraz Szczodrochowa.

Niezwykle widowiskowe konkurencje: 
dojenie sztucznej krowy, rzut balotem słomy, 
rzut gąbką przez ścianę, ujeżdżanie byka na 
„rodeo” oraz quiz „czy znasz swoją wieś?” 
wywołały wiele emocji zarówno wśród za-
wodników jak i ogromne zainteresowanie 
połączone ze szczerym dopingiem i aplau-
zem publicznośći. 

Stąd też trudne zadanie mieli, zarówno 
sędzia Turnieju Krzysztof Uciński, jak i 
komisja sędziowska w składzie: Blanka Gaź-
dziak, Mirosław hamera oraz Michał Rosik, 
która już wcześniej ogłosiła wynik konkursu 
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Tytuł 
ten zdobył wieniec wykonany i zaprezento-
wany przez mieszkańców Lechlina.

Zwycięstwo w Turnieju wywalczyło so-
łectwo Budziszewice. Tym samym do Bu-
dziszewic wkrótce zawita urządzenie Placu 
Zabaw Dla Dzieci. Drugie miejsce zajęła 
reprezentacja Potrzanowa, a trzecie drużyna 
z Lechlina. Oni też, wraz z pozostałymi re-
prezentacjami otrzymali nagrody rzeczowe.

Na zakończenie części artystycznej zgro-
madzeni podziwiali występ wokalisty Krzysz-
tofa Koniarka, którego z Gminą Skoki łączą 
lata spędzonego tu dzieciństwa oraz duet 
śląski „Baba z chopym”, czyli biesiada do-
żynkowa na 102. 

Tegoroczne Gminne Święto Plonów za-
kończyła zabawa taneczna, na której do tańca 
przygrywał zaspół „Denver”.

Wszyscy uczestnicy dożynek mogli skorzy-
stać z wiejskich przysmaków, była więc kawa i 
placek i liczne napoje chłodzące oraz tradycyj-
ny bigos i żurek, a także kiełbaska, kaszanka, 
salceson i pasztet z nieodłącznym chlebem ze 
smalcem i kwaszonym ogórkiem.

Uroczystość przygotowali mieszkańcy wsi 
Bliżyce przy pomocy pracowników Biblioteki 
Publicznej w Skokach, pod kierownictwem 
dyrektora Elżbiety Skrzypczak, która też była 
jej głównym reżyserem.
 edmund lubawy
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ŚPIeWaJ I TańcZ Ze SKocZKaMI
Śpiewasz w domu, przed lustrem, marzysz o karierze piosenkarki 

(piosenkarza)?A może po prostu potrafisz śpiewać? Jeśli dodatkowo 
tańczysz, zapraszamy do nas. W grupie artystycznej „Skoczki” rozwi-
niesz swoje umiejętności wokalne i taneczne. 

Zapewniamy próby przynajmniej raz w tygodniu, pod okiem do-
świadczonych instruktorów, przyjazną atmosferę, wspólne wyjazdy i 
występy na scenach Wielkopolski, Polski, a także za granicą. 

Zostań Gwiazdą Skoczków.
Zapisy dzieci i młodzieży przyjmujemy do dnia 15 września 2007: 

osobiście w Bibliotece Miasta i Gminy Skoki oraz pod numerem tel. 
0618925199, 0618925822. ZAPRASZAMY

KURS Tańca ToWaRZySKIeGo 
Kurs tańca towarzyskiego w Bibliotece prowadzony od kilku mie-

sięcy przez instruktor Szkoły Tańca z Poznania będzie kontynuowany 
od września 2007 roku. 

Zapraszamy chętne pary. Zapisy do 10 września osobiście w Bi-
bliotece Miasta i Gminy Skoki oraz pod numerem tel. 0618925199, 
0618925822. 

WeeKenD Z celTaMI
Czwartego i piątego sierpnia na boisku w Jabłkowie, pod hasłem 

„Celtowie na ziemiach polskich”, odbył się festyn archeologiczny. 
Pierwszego dnia, goście, którzy przybyli do Jabłkowa mogli zobaczyć, w 
jaki sposób dawniej tkano tkaniny, pieczono podpłomyki, wyrabiano z 
gliny garnki lub strzelano z łuku. Natomiast w niedzielę, chętni, wśród 
których nie brakowało także dorosłych, mogli sami spróbować swych 
sił w wykonywaniu zanika-jących rzemiosł.

Popularyzacja celtyckiej kultury i dawnego rzemiosła nie była jednak 
celem nadrzędnym organizatorów imprezy. Dyrekcja szkoły pragnęła 
również poprzez zabawę połączoną z nauką zintegrować środowisko 
szkolne oraz lokalne. Sądząc po frekwencji i zadowolonych minach 
uczestników, cel ten udało się osiągnąć. Na festynie bawili się zarówno 
dorośli jak i dzieci. Podczas dwudniowych zabaw i pokazów, każdy 
mógł znaleźć dla siebie coś odpowiedniego. Wiele emocji wzbudziły 
potyczki rodzinne, w których rywalizowały ze sobą zespoły złożone 
z uczniów i rodziców danej szkoły. Zawodnicy musieli wykazać się 
sprawnością fizyczną, a także  zjeść na czas kisiel lub ulepić garnek z 
gliny. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali nagrody. Jednak  naj-
więcej wrażeń dostarczył występ grupy teatralno-cyrkowej „Maskon” 
z Pakości. W sobotę, późnym wieczorem, artyści zaprezentowali fire 
show, czyli żonglowanie ogniem. W niedzielę zaś zebrali oklaski za 
pokaz chodzenia na szczudłach, żonglerkę maczugami czy jazdę na 
cyrkowym rowerku. W zachwyt wprawiły dzieci warsztaty, podczas 
których pod czujnym okiem artystów, same mogły wykonać niektóre 
z cyrkowych sztuczek. 

W czasie spotkania nie mogło oczywiście zabraknąć dobrej muzyki 
oraz tańca. Gości zabawiał między innymi zespół „Szczęśliwi Cyganie” 
z Poznania, a umiejętności taneczne prezentowały „Walentynki” z 
Bliżyc. Natomiast w sobotę wieczorem, przy dźwiękach zespołu „Piotr 
i Zbyszek”, wszyscy uczestnicy bawili się wspólnie na biesiadzie piwnej.  
Podczas trwania całego festynu można było kupić herbatę, lody lub 
ciasto upieczone przez rodziców. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
smakołyków przeznaczone zostaną na rzecz szkoły.

 l. Błachowiak

noWy KRól ŻnIWny W SKoKach!
Myślą przewodnią ostatnich dni była tradycja strzelecka, począwszy 

od udziału strzelców w Powstaniu Wielkopolskim, przez historyczne 
zwycięstwo w czasie bitwy warszawskiej 1920 r., upamiętnienie bo-
haterstwa uczestników wojny obronnej 1939 r., oddanie honorów 
powstańcom Warszawy , az po przypomnienie wolnościowego zrywu 
narodu polskiego w sierpniu 1980 r.

Dla upamiętnienia czynu strzelców w wojnie polsko-bolszewickiej 
ruch kurkowy w Polsce ustanowił sierpniowe królewskie turnieje żniw-
ne, w Skokach organizowane od połowy lat 20. XX wieku. Tegoroczne 
uroczystości strzeleckie rozpoczęły się w piątek, 17 sierpnia, założe-
niem królewskich tarczy na budynku króla 2006 Mariana Deminiaka 
oraz modlitwa przy krzyżu upamiętniającym mieszkańców Skoków 
wyznania ewangelickiego, którzy przez wieki zamieszkiwali to miasto, 
a od 1826 r. współtworzyli skockie bractwo kurkowe. Modlitwę Pańską 
- Vater unser - odmówili w języku niemieckim członkowie delegacji 
z Schutzengilde von Bardowick, którzy w sile 11 braci przybyli w tym 
roku do Skoków.

Sobotę rozpoczęło nadanie honorowych tytułów pani Stanisławie Ko-
walskiej, synowej króla kurkowego Władysława Kowalskiego oraz bratu 
Martinowi Rudolfowi - za szczególne dary ofiarowane naszemu bractwu.

Niemieccy goście uczestniczyli też w uroczystości przed tablicą pa-
miątkową, poświęconą powstańcom wielkopolskim spoczywającym na 
cmentarzu parafialnym. Bracia kurkowi w towarzystwie członków Koła 
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, pocztów sztanda-
rowych i wielu mieszkańców naszego miasta, przy dźwiękach hymnu 
narodowego oddali honory obrońcom Ojczyzny z Ziemi Skockiej 
- wszyscy odmówili też modlitwę za zmarłych, poprowadzoną przez 
ks. wikarego Leszka Sakowskiego.

Klamrą spinającą symboliczną część żniwnego turnieju strzeleckiego 
był współny udział w uroczystej mszy św. Przy tej okazji przesyłamy 
serdeczne podziękowania wszystkim pocztom sztandarowym oraz 
mieszkańcom Skoków, którzy tego dnia nam towarzyszyli.

Po południu, na strzelnicy w Popowie Kościelnym, odbyły się zawody, 
które wyłoniły nowego  żniwnego króla kurkowego - został nim brat 
Michał Rosik, a jego rycerzami bracia Franciszek Andebur i Stefan 
Kubiak. W pozostałych kategoriach strzeleckich zwyciężyli: w turnieju 
do tarczy darczyńców - Eugeniusz Kędziora, w strzelaniu do zapadek 
panów - Zbigniew Smoliński, w zapadkach pań - Anna Jachna, w 
zapadkach młodzieży - Tomasz Przykucki. Kura strącił brat Ernst 
Peter Maack z Bardowick, dla którego była to 11. wizyta na zawodach 
strzeleckich w Skokach.

Większość imprez kurkowych odbywa się poza strzelnicami, a i w 
czasie roku częściej jesteśmy w gościnie, niż u siebie. Bractwa użyczają 
sobie obiektów, na które przybywają strzelcy z całego regionu. Tak było 
i tym razem, kiedy mogliśmy zorganizować turniej w porozumieniu 
z zaprzyjaźnionym bractwem z Mieściska, a uczestnikami zawodów 
byli bracia z kilkunastu innych miast. Skockie bractwo kurkowe przy-
gotowuje się do zorganizowania nowoczesnej strzelnicy na terenie 
udostępnionym przez miasto przy ul.Parkowej, w czym korzystamy z 
uprzejmości i życzliwości pana burmistrza i całej Rady Miasta.

Wieczór zakończył raut królewski, który odbył się w pięknie ude-
korowanej sali ustępującego króla żniwnego. Podsumowując żniwne 
uroczystości Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach warto po-
wiadomić Szanownych Czytelników, że przygotowania do nich toczyły 
się w trwającej od kilku miesięcy modernizacji całego Bractwa, której 
częścią jest rozbudowa siedziby przy ul.Wągrowieckiej, poszerzanie 
składu członkowskiego / nowi bracia stanowią ponad 60 % aktualnego 
składu członkowskiego/, powrót do przedwojennych regulaminów 
mundurowych, utrwalanie braterskiej współpracy ze strzelcami z 
Bardowick, przykładanie szczególnej wagi do okazywania szcunku 
tradycji patriotycznej narodowej i, szczególnie, lokalnej. Jesteśmy 
otwarci na Skoki i pragniemy służyć naszemu miastu. Energia, zapał 
i zaangażowanie sprawiła, że imprezy zorganizowane między 17 a 19 
sierpnia należały na największych w ostatnim dziesięcioleciu, o czym 
powiadamia, piszący te słowa,
     Krzysztof Jachna
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PoMoc FInanSoWa 
Ze ŚRoDKóWFUnDUSZU  

ochRony GRUnTóW Rolnych 
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa uprzejmie informuje, 

że Urząd Marszałkowskiego w Poznaniu realizując zadania wynikające 
z przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. nr 16, poz.78) o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych – przyjmuje zgłoszenia obiektów 
przewidywanych do realizacji w roku 2008.

 Obiekty te mogą być dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. 

Osoby zainteresowane winny złożyć stosowny wniosek (wraz za-
łącznikami określonymi ściśle poniżej) w Urzędzie Miasta i Gminy w 
Skokach, w terminie do 15 października 2007 r.  

WNIOSKI O POMOC FINANSOWĄ MOGĄ DOTYCZYĆ :
-  budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
-  budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji   

(uwaga: powierzchnia  zbiornika lub zbiorników  posiadanych prze 
inwestora nie może   przekraczać  30 ha, obiekt powinien posiadać  
aktualne pozwolenie wodno- prawne), 

-  zadrzewianiu i zalesianiu gruntów rolnych w celu zapobiegania 
erozji i stepowieniu,

-   na inne  zadania wymienionych w ustawie nie dotyczące naszej 
Gminy . 

DO WNIOSKU O DOFINANSOWANI NALEŻY DOŁĄ-
CZYĆ:

1. Kopię mapy ewidencyjnej gruntów, poświadczoną przez właściwą 
jednostkę prowadzącą operat, na której należy określić lokalizację 
realizacji projektowanych prac ( do uzyskania w dziale Ewidencji 
gruntów Starostwa Powiatowego w Wągrowcu ),

2. Wypis z operatu ewidencji gruntów  nieruchomości, na której ma 
być realizowane przedsięwzięcie,  poświadczony przez właściwą jed-
nostkę prowadzącą operat ewidencji gruntów( do uzyskania w dziale 
Ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Wągrowcu ),

3. Skrócony odpis księgi wieczystej ( Wydział V Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Wągrowcu). 

Wszystkie zgłoszone zadania  winny bezwzględnie uzyskać opinię 
Rady Miejskiej Gminy Skoki, potwierdzającą celowość realizacji za-
dania i efektywność projektowanych przedsięwzięć. 

Uwaga: wnioski niekompletne oraz złożone po wyznaczonym ter-
minie  nie będą rozpatrywane. 

Do planu mogą być zgłaszane obiekty niezależnie od tytułu własności 

gruntów, na których się znajdują. Wnioskodawca – użytkownik tych 
gruntów winien dołączyć do wniosku aktualną umowę dzierżawy. 

Dzierżawca gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa winien 
dołączyć zgodę Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, 
a gruntu będące w użytkowaniu spółdzielni produkcyjnych, w tym 
grunty wkładowe – zgodę zarządu spółdzielni na dokonanie prac 
inwestycyjnych.

Zgłoszone zadania  dotyczące budowy lub renowacji zbiorników 
wodnych służące małej retencji  muszą  mieć opracowany operat 
wodno – prawny wraz z posiadać ostateczną decyzją pozwolenia na 
budowę obiektu. Minimalna powierzchnia zbiornika wynosi 0,50 ha.  
Zainteresowany winien również  złożyć oświadczenie o posiadaniu nie 
więcej niż 30 ha  tego typu zbiorników. 

STAWKI DOFINANSOWANIA  PRAC  ZWIĄZANYCH  Z  
OCHRONĄ, REKULTYWACJĄ  I  POPRAWĄ  JAKOŚCI  GRUN-
TÓW  ROLNYCH

Obowiązujące przy opracowaniu uszczegółowienia wydatków 
rocznego planu finansowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
w roku 2008 na terenie Województwa Wielkopolskiego ( stawki tej 
samej wysokości obowiązywały w 2007 r. )

 1.  Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 
jezdni min. 4,0 m: 

a) z dotychczasowej drogi  gruntowej - droga o nawierzchni bitumicz-
nej lub z kostki brukowej – kwota dofinansowania: 105 000zł/km, 

b) z dotychczasowej drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego 
lub brukowca kamiennego – droga o nawierzchni bitumicznej lub z 
kostki brukowej – kwota dofinansowania:  50 000zł/km, 

c) z dotychczasowej drogi gruntowej – droga o nawierzchni z kruszy-
wa kamiennego lub brukowca kamiennego – kwota dofinansowania: 
50 000zł/km, 

Uwaga: Dofinansowanie do dróg o szerokości jezdni  mniejszej  niż  
4,0 m jest proporcjonalnie mniejsze.

2. Budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji 
o powierzchni min 0,50 ha, dla inwestorów posiadających nie więcej 
niż 30 ha tego typu zbiorników.

a)  budowa zbiorników małej retencji ( stawów )  - do 15 000 zł/ha
b) renowacja zbiorników małej retencji  - do   9 000 zł/ha
(przy  maksymalnym  dofinansowanie 30 000 zł dla budowy i 18 000 

zł dla renowacji ).
3. Zalesianie i zadrzewianie gruntów rolnych, w celu przeciwdzia-

łania erozji i stepowieniu – do 4 000 zł/ha.
Szczegółowe informacje w tej sprawie  uzyskać można w Referacie 

Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  Urzędu -  pokój nr 2  tel. 061 
– 8925-815.

Biblioteka Miasta i Gminy w Skokach
Serdecznie zaprasza  Panie do udziału w projekcie na temat:
nowe kwalifikacje – praca, przedsiębiorczość dla bezrobotnych 

kobiet (nKK)
nKK to projekt skierowany do kobiet, które:
· ukończyły 30 rok życia,
· posiadają min średnie wykształcenie,
· są bezrobotne lub planują zmienić miejsce pracy. 
Uczestnictwo w nKK umożliwia: 
· bezpłatny udział w 12- dniowym szkoleniu na temat: jak zakładać 

i prowadzić własną działalność gospodarczą, 
· uzyskanie bezzwrotnego grantu w wysokości do 11.500 zł na roz-

poczęcie własnej działalności gospodarczej,
· bezpłatne doradztwo dla tych , którzy zdecydują się założyć własną 

działalność gospodarczą.
Projekt jest realizowany przez Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Han-

dlową w Poznaniu oraz współfinansowany ze Środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Szkolenie odbędzie się w Skokach, w Bibliotece. Warunkiem ko-
niecznym do realizacji projektu jest udział w nim minimum 25 osób. 

Zapisy przyjmujemy w Bibliotece, osobiście, pod numerem telefo-
nu: 618925822, 8925199 lub drogą elektroniczną bibliotekaskoki@
neostrada.pl, do 15 września 2007.

oŚRoDeK SZKolenIoWy 
„SZKolenIoWIec” W SKoKach

zaprasza do nauki w szkołach zaocznych
Trwa nabór i zapisy na nowy rok szkolny do następujących klas:
- Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w zawodach: handlowiec – sprzedawca oraz rolnik – nauka 
trwa trzy lata,

- Szkoła Policealna – technik administracji, technik bhp - szkoła 
dwuletnia,

- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych po szkole podstawowej, 
gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej - dwu lub trzyletnie.

Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym, dwa razy w mie-
siącu (sobota, niedziela). Szkoła mieści się w Gimnazjum w Skokach, 
ul. Rogozińska 1

Zgłoszenia przyjmują oraz bliższych informacji udzielają:
p. Maria Kapusta, tel.(0-61) 8-925-441;
p. Wiesław Nowak, tel. (0-61) 8-124-154; tel. kom. 0-607-620-645.
Pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym odbędą się  22.09.2007r. 

o godz. 800.
Nie trać czasu i pieniędzy na dojazdy – ucz się w Skokach.

ZaPRaSZaMy
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ŻnIWa 2007
Tegoroczne prace żniwne na terenie gminy Skoki są zakończone. Można 

pokusić się o ich ocenę – już wiemy, że plony okazały się dużo niższe niż ocze-
kiwano. Mniejsze są plony zbóż ozimych – szczególnie żyta i pszenżyta. 

Średnie plony zbóż w naszej gminie to około 3 tony z ha, a w wielu go-
spodarstwach nawet niższe. Wyższe plony uzyskano tam gdzie było dobre 
nawożenie i staranna ochrona roślin – zwalczano chwasty i choroby zbóż.

Mimo tego, że tegoroczna wiosna nie była tak sucha jak w roku 2006 
to zbiory zbóż są niskie. Ma to duży wpływ na aktualny poziom cen skupu 
zbóż z tegorocznych zbiorów. Obecnie (na dzień 22 sierpnia) ceny na 
poziomie :  żyto na mąkę = 600 – 630 zł/tona, pszenica na mąkę = 680 
– 715 zł/tona, jęczmień na kasze = 540 – 560 zł/tona, owies na płatki = 
550 – 570 zł/tona.

Z uwagi na to, że zbiory zbóż w całej Europie są niższe niż w ostatnich 
latach ceny skupu zbóż w Polsce raczej jeszcze wzrosną. Jest to korzystne dla 
gospodarstw, które mają nadwyżki zboża na sprzedaż, ale martwi to piekarzy 
(cena mąki) i konsumentów chleba, którego cena też wzrośnie.

Wyższe ceny skupu zbóż będą zachętą dla rolników do ich dalszej uprawy. 
Można spodziewać się wysokich cen sprzedaży zboża siewnego. Dla zapew-
nienia wysokich plonów warto jednak ponosić koszty wymiany nawet części 
dobrego materiału siewnego. Są coraz to nowsze odmiany zbóż.

ceny TUcZnIKóW
Po chwilowym (w lipcu) spadku cen na tuczniki od sierpnia ich cena skupu 

wzrasta i wynosi obecnie około 4,05 - 4,10 zł/kg plus VAT. Jest to oznaką 
tego, że pogłowie trzody chlewnej się obniżyło i nic nie zapowiada tego, aby 
szybko miało wzrosnąć, a poziom cen skupu tuczników miał się obniżyć. Czy 
tak będzie zobaczymy – ceny w Polsce są zmienne i mogą zaskakiwać. 

Inne WIaDoMoŚcI.
Od 1 września rolnicy mogą składać wnioski o dopłatę do paliwa (oleju 

napędowego). Dotyczy to paliwa zakupionego na faktury VAT w okresie 
marzec – sierpień 2007 roku. Faktury z września itd. ważne w marcu 
2008.

Rolnicy mogą czynić starania o uzyskanie rolniczych inwestycyjnych 
kredytów preferencyjnych, które oprocentowane są na 1,78 – 3,56 % 
rocznie.

Agencja Rynku Rolnego będzie udzielać nadal dopłaty do kwalifikowa-
nego materiału siewnego zbóż – dlatego ważne jest, aby rolnicy dokonujący 
kupna zboża siewnego przechowywali rachunki (faktury) do wniosków na 
2008 r. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 20 sierpnia 2007 roku 
zakończyła przyjmowanie od rolników wniosków o renty strukturalne na ten 
rok. Planowane jest przyjmowanie nowych wniosków w 2008 roku. 

Wnioski o dofinansowanie inwestycji rolniczych z „Unijnych środków” 
PROW 2007-2013 nadal nie są jeszcze przyjmowane. 

Wystawa Maszyn Rolniczych AGROSHOW w Bednarach k. Kiszko-
wa jest w dniach 21-23 września br. Zachęcam do jej obejrzenia - wstęp 
bezpłatny.

Stanisław  Kida

PRoGRaMy RolnoŚRoDoWI-
SKoWe na laTa 2007-2013

Realizacja programu rolnośrodowiskowego ma przyczynić się do 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i zachowania różnorod-
ności biologicznej na tych terenach. Głównym założeniem programu 
jest promowanie produkcji rolnej opartej ma metodach zgodnych z 
wymogami ochrony środowiska i przyrody. 

cele działania:
Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szcze-

gólności: 
1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk 

użytkowanych rolniczo oraz zachowanie różnorodności biologicznej 
na obszarach wiejskich; 

2) promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania; 
3) odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód; 
4) ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i 

lokalnych odmian roślin uprawnych. 
opis działania:
Działanie obejmuje 9 pakietów rolnośrodowiskowych. W ramach 

każdego pakietu znajdują się warianty rolnośrodowiskowe, które 
zawierają zestawy zadań, wykraczających poza obowiązujące podsta-
wowe wymagania, i które nie pokrywają się z innymi instrumentami 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). 

lista dostępnych pakietów rolnośrodowiskowych:
W ramach programu rolnośrodowiskowego będą realizowane na-

stępujące pakiety śrolnośrodowiskowe : 
Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone – płatność 360 zł/ha
Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne - płatność od 220 zł – 1800 zł/ha
Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone – płatność 500 zł/ha
Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrod-

niczych poza obszarami Natura 2000  płatność – 500zł – 1200 zł/ha
Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrod-

niczych na obszarach Natura 2000 – płatność 550zł – 1390zł/ha
Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w 

rolnictwie Warianty: produkcja towarowa lokalnych odmian roślin 
– płatność 570zł/ha,

produkcja nasienna lokalnych odm. roślin płatność 800 zł/ha,
produkcja nasienna na zlecenie banku genów płatność 4700zł/ha,
sady tradycyjne płatność 2100zł/ha
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt 

w rolnictwie – 550zł – 1390zł/ha
Pakiet 8. Ochrona gleb i wód – płatność 330 – 420 zł/ha
Pakiet 9. Strefy buforowe – płatność 44zł/100mb – 110zł/100mb

Pakiety rolnośrodowiskowe będą realizowane przez beneficjenta 
zgodnie z postanowieniami zawartymi w planie działalności rolno-
środowiskowej. W gospodarstwie rolnym można realizować dowolną 
liczbę pakietów, a płatności rolnośrodowiskowe wynikające z realizacji 
różnych pakietów będą sumowane na danej powierzchni. W danym 
gospodarstwie rolnym nie można realizować jednocześnie pakietu rol-
nictwo ekologiczne i pakietu rolnictwo zrównoważone.  Dodatkowo 
beneficjent pakietu rolnictwo ekologiczne nie może łączyć tego pakietu 
z pakietem ochrona gleb i wód. Pozostałe pakiety rolnośrodowiskowe 
mogą być łączone w gospodarstwie rolnym. Pakiet ekstensywne trwałe 
użytki zielone, pakiet ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk 
przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 oraz pakiet ochrona 
zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach 
Natura 2000 nie może być realizowany na tej samej powierzchni. 

Do tej pory niektóre pakiety można było tylko realizować w strefach 
priorytetowych. Obecnie w PROW 2007-2013 rezygnuje się z wcześniej 
wytyczonych stref i wszystkie pakiety będą możliwe do realizacji na 
terenie całego kraju.

Wnioski dotyczące płatności rolnośrodowiskowej będą przyjmowane 
w Biurach Powiatowych ARiMR na wiosnę w 2008 roku. W momencie 
składania wniosku RS należy posiadać sporządzony plan rolnośrodo-
wiskowy przy udziale uprawnionego doradcy. 

Na terenie powiatu Wągrowieckiego jest obecnie dwóch dorad-
ców z uprawnieniami. Zbigniew Tomczak tel.(067) 2613 611 i Beata 
Mączyńska tel.(061) 4278 001(pracownicy WODR). Ze względu na 
to, że opracowanie planu rolnośrodowiskowego jest w przypadku re-
alizacji niektórych pakietów czasochłonne nie radzę rolnikom czekać 
z podjęciem decyzji o przystąpieniu do realizacji tego działania do 
ostatniej chwili.  

 Doradca rolnośrodowiskowy – Beata Mączyńska
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8 września 1939 r. 
Pierwsze godziny okupacji 
hitlerowskiej w Skokach

Z kart historii

Piątek, 8 września o godz. ósmej rano 
budzimy się z ojcem. Słońce świeci w okna, 
będzie ciepło jak przez całe lato. Minęła 
pierwsza noc przespana w domu po powro-
cie z ucieczki nakazanej przez Burmistrza 
Skoków Jana Smektałe. Ucieczki z obawy 
przed możliwym wejściem wojsk niemiec-
kich, bo przecież od 1 września trwa wojna 
z Niemcami. Mieliśmy uciekać na Konin, 
Koło, Kutno. Doszliśmy do Kamieńca koło 
Gniezna . Dalej już trudno było iść, całe 
drogi zapchane były uciekinierami, a polskie 
wojsko przed nami paliło stogi ze zbożem 
i wysadzało mosty. Mój ojciec widząc to 
wszystko postanowił wrócić do domu. 
Do nas dołączyło się młode małżeństwo, 
państwo Stefania i Wojciech Lubawy. Pani 
Stefania była już w bardzo zaawansowanej 
ciąży, ledwo mogła iść. Za dwa miesiące 
urodził się syn Edmund. W  czwartek, 7 
września po południu wróciliśmy do naszych 
domów . W Skokach spotkaliśmy bardzo 
mało ludzi, to ci którzy wcale nie uciekali. 
Dopalał się niemiecki młyn i spichlerz przy 
ul. Dworcowej, podpalone na rozkaz Wójta 
Skoków Wsi Edmunda Maćkowiaka.

Piątek, 8 września godz. 8:30 potężna 
detonacja dochodzi do nas od strony Potrza-
nowa. Wszyscy , którzy jesteśmy na Piaskach 
około 20 osób biegniemy koło szkoły pytając 
jeden drugiego „co to się stało?”. Dwaj 
bracia Kubaccy mieszkający przy drodze 
do Potrzanowa mówili, że jacyś ludzie jadą 
od Potrzanowa na rowerach. Po chwili na 
wysokości dzisiejszego gimnazjum ukazała 
się grupa ludzi na rowerach. W słońcu świe-
ciły się hełmy i bagnety na karabinach. Na 
ten widok wszyscy uciekliśmy do domów. 
Do Skoków wkroczyli niemieccy żołnierze. 
Gdy przyjechali na skrzyżowanie dróg przy 
szkole rozjechali się, jedni na ul. Poznańską, 
drudzy na ul. Rościńską . My z ul. Wodnej 
i Piaskowej zebraliśmy się w domu pani 
Emilii Lasek, czekając ze strachem na to co 
będzie  dalej. Po chwili przychodzą niemiec-
cy żołnierze z bronią w rękach i  każą się 
zebrać wszystkim na początku ul. Wodnej. 
Było nas tam może 20 osób z ulic Wodnej, 
Piaskowej i Kościelnej. 

Żołnierze nas otoczyli i czekamy. Po 
chwili z domu stolarza Leona Szalowa 
(Wodna 1) wychodzi młody oficer i głośno 
nakazuje żołnierzom, oczywiście po nie-

miecku „wszystkich Polaków zabić”. Wszy-
scy trochę po niemiecku rozumieli, zaczął 
się płacz i ściskanie na pożegnanie. Zaraz 
jednak za tym młodym oficerem wyszedł 
szybkim krokiem oficer w średnim wieku i 
podszedł do mego ojca i stawił mu pytanie 
po niemiecku „czy służył w wojsku w czasie 
wojny”? (pierwszej światowej ). Ojciec mu 
odpowiedział, że tak. No to on w jakiej kom-
panii? Ojciec podaje nazwę tej jednostki. 
On pyta o nazwisko dowódcy kompanii. 
Ojciec odpowiedział hauptmann (kapitan) 
Johan von Stein. Wtedy on podnosi rękę 
do góry i mówi: „to my z jednej kompani”. 
Wyjmuje papierosy i częstuje ojca. Mówi, że 
ich kapitan jeszcze żyje i mieszka w Berlinie, 
że się spotykają.

Muszę dodać, że mój ojciec był ordy-
nansem i sekretarzem tego kapitana- von 
Steina. Chciał on bowiem mieć sekretarza , 
który umiał i po niemiecku i po polsku czy-
tać i pisać, a to dlatego że nie wszyscy Polacy 
, którzy w czasie pierwszej wojny światowej 
musieli służyć  w niemieckim wojsku taką 
umiejętność posiadali. Ojciec musiał więc 
polskie i niemieckie rodziny powiadomić 
gdy mąż, czy ojciec lub syn zaginął bądź 
został ranny.

Nieraz też za żołnierzy nie potrafiących 
pisać i czytać  pisał listy do ich rodzin. Ten 
kapitan z 1939 r., będąc młodym oficerem 
często musiał bywać u dowódcy kompanii i 
tam się spotykał z jego ordynansem. Widać 
dobrze go zapamiętał. . Musiał on mieć do-
brą pamięć wzrokową, że po 22 latach, przez 
okno poznał nie będącego w mundurze  i o 
22 lata starszego pana, mego ojca.

Teraz kazał iść nam wszystkim do domu, 
ojcu się położyć, a matce powiedział, że jeśli 
jakiś żołnierz by przyszedł, to ma mówić, że 
mąż jest chory, a kapitan kazał mu leżeć. 
Mnie też mówił żebym nie biegał na ulicy, 
żeby mi się nic nie stało.

Ludzie, którzy z nami stali i czekali na 
śmierć, a teraz zwolnieni do domów dzięko-
wali ojcu i mówili, że on ich uratował. Ale, 
to nie ojciec ich uratował, to tylko przypa-
dek, a może i opieka Boża to sprawiła, że ten 
kapitan tam i w tej chwili był i ojca poznał 
jako kolegę z czasów wojny, na której przez 
dwa lata wspólnie służyli.

Muszę teraz wrócić do głośnej detonacji o 
godz. 8:30 rano. Niemieccy żołnierze,  a na-

wet kapitan jechali na rowerach, ale jechał 
też samochód osobowy, w którym znajdowa-
ło się trzech wyższych stopniem od kapitana 
oficerów wraz z kierowcą. Ten samochód 
wpadał na minę, którą na drodze podłożyli 
polscy żołnierze przez opuszczeniem Sko-
ków i okolicy. W wyniku jej wybuchu wszy-
scy znajdujący się w samochodzie zginęli. 
Było to na wysokości domu pana Brząkały. 
Rozeźleni Niemcy wjeżdżając do Skoków 
postanowili zabić wszystkich napotkanych 
na Piaskach Polaków, a jednak stało się 
inaczej. Dzięki Bogu i Matce Najświętszej 
– 8 września to Święto Narodzenia Matki 
Bożej. Gdyby tak się stało, jak rozkazał 
żołnierzom ten młody porucznik, to już 68 
lat bym nie żył i nie pisał tego co się wtedy 
wydarzyło. 

Z Piasków żołnierze przez rzekę poszli na 
rynek, gdzie również zebrali zamieszkałych 
tam Polaków. Ale tam byli też miejscowi 
Niemcy, którzy nie pozwolili zastrzelić dr 
Mariana Foerstera. Zastrzelili natomiast 
w ogrodzie dawnej apteki Jana Krzywo-
sądzkiego. Zastrzelili też jedynego Żyda, 
który jeszcze przed 1939 r. mieszkał w 
Skokach Maksa Łoszyńskiego. Zastrzelili 
go na żydowskim cmentarzu, za torami po 
prawej stronie ul. Antoniewskiej. Natomiast 
przy ul. Wągrowieckiej zastrzelili ojca i 
kilkunastoletniego syna Jana i Stanisława 
Łakotów.

Pierwszym jednak, który zginął w Skokach 
był starszy człowiek, Antoni Mania miesz-
kający w pobliży cmentarza, który na widok 
niemieckiego żołnierza zaczął uciekać, a ten 
zastrzelił go na polu. 

Taki był pierwszy dzień okupacji hitle-
rowskiej w Skokach, która rozpoczęła się 8 
września 1939 r. o godz. 9-tej rano, a trwała 
do godz. 17-tej, 23 stycznia 1945, tj. łącznie 
1965 dni co daje 5 lat, 4 m-ce, 16 dni i 8 godz. 
(wliczając lata przestępne 1940 i 1944).

Wszystko co napisałem to z własnego 
przeżycia i z własnej pamięci. 

Inni ludzie mogą mieć swoje własne prze-
życia z tego pamiętnego dnia – 8 września 
1939 r. 

Ksiądz Bronisław Sobkowiak        
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SKOCKI KALEJDOSKOP

Wizyta Braci Kurkowych na skockim cmentarzu. Nowy Król Kurkowy Michał Rosik (w środku).

Obóz młodzieżowy w Bardowick. Celtowie zawitali do Jabłkowa.

Spotkanie skockich harcerzy.

Turniej wiejskiej ligi piłki nożnej.


