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Dokończenie na str. 10

Dożynki Gminy Skoki
potrzanowo 2011!

Gospodarzami tegorocznych Dożynek były 
sołectwa Potrzanowo i Budziszewice, a w roli 
Starostów Dożynkowych wystąpili prowa-
dzący wraz ze współmałżonkami rodzinne 
gospodarstwa rolne: pani Małgorzata Li-
chota z Budziszewic i pan Michał Bochyński 
z Potrzanowa. 

W korowodzie dożynkowym oprócz Sta-
rostów widzieliśmy też delegacje wieńcowe 
z 19 sołectw, młodzież w strojach ludowych, 
poczty sztandarowe oraz przedstawicieli Sa-
morządu Gminy z Burmistrzem i Przewodni-
czącym Rady na czele a także przedstawicieli 
władz powiatowych i instytucji pracujących na 
rzecz rolnictwa i mieszkańców Gminy. 

Skocką tradycją stało się już, że korowód 
dożynkowy prowadzi Mirosław Hamera, 
były prezes Zarządu Miejsko-Gminnego 
OSP Skoki, który pozostając mieszkańcem 
Gminy Kiszkowo, zawsze chętnie uczestni-
czy w naszych uroczystościach. Nie inaczej 
było i 27 sierpnia br. Tuż za panem Mirkiem 

Barwny korowód dożynkowy uformowany przy Świetlicy Wiejskiej i podążający na boisko sportowe w 
Potrzanowie, rozpoczął w sobotę 27 sierpnia 2011r. tegoroczne Gminne Święto Plonów. 

podążały działające przy Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu Kapela Ludowa i Zespół 
Folklorystyczny „Wielkopolanie”, które mu-
zyką i przyśpiewkami uświetniały przemarsz. 

Po dotarciu Korowodu Dożynkowego 
na pięknie przystrojone boisko sportowe 
delegacje sołectw Potrzanowo, Kakulin, 
Budziszewice, Grzybowo, Lechlin, Łosiniec, 
Chociszewo, Rejowiec, Kuszewo, Stawiany, 
Brzeźno, Bliżyce, Sławica, Roszkowo, Rosz-
kówko, Lechlinek, Pomorzanki, Jabłkowo 
i Pawłowo Skockie złożyły wieńce dożynkowe 
u stóp polowego ołtarza, a następnie uczest-
nicy korowodu wraz z osobami docierającymi 
bezpośrednio na miejsce uroczystości wzięli 
udział we mszy świętej. Mszę w intencji 
rolników połączoną z dziękczynieniem za 
tegoroczne płody ziemi i pracy rąk ludzkich 
odprawił proboszcz skockiej parafii, ksiądz 
dziekan Karol Kaczor.

W trakcie mszy młodzież złożyła dary 

ołtarza, a celebrant poświęcił wieńce i chleb 
symbolizujące tegoroczne zbiory, który 
po części eucharystycznej, przy muzyce 
i przyśpiewkach Zespołu „Wielkopolanie” 
Starostowie Dożynkowi wraz z tradycyjnymi 
życzeniami przekazali na ręce Burmistrza 
Tadeusza Kłosa. Teraz też Burmistrz przy-
stąpił do ceremonii dzielenia się chlebem 
z uczestnikami uroczystości, w czym dzielnie 
wspierali Go Starostowie i młodzież. 

Z kolei Burmistrz oraz przedstawiciele 
władz i instytucji: Zofia Szalczyk – Zastępca 
Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Warszawie, Tomasz Kranc 
- Wicestarosta Wągrowiecki i Krzysztof 
Poszwa - radny Rady Miejskiej w Wągrowcu 
wyrazili słowa podziękowania rolnikom za 
ich prace na roli i życzyli im sukcesów w go-
spodarowaniu w kolejnych latach. 

Teraz też, Burmistrz w imieniu własnym 
oraz Samorządu wsi Potrzanowo, za osobiste 
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Miłym akcentem Dożynek Powiatowych 
stało się też wyróżnienie Nagrodą Herbu 
Powiatu Wągrowieckiego naszego mieszkań-
ca – rolnika z Brzeźna Wojciecha Gruchały. 

Pan Wojciech Gruchała prowadzi wraz 
z żona Ewą ponad sześćdziesięciohektarowe 
rodzinne gospodarstwo rolne położone we wsi 
Brzeźno. Oprócz tradycyjnych upraw roślin-
nych i hodowli trzody chlewnej jego największe 
zainteresowanie to pszczelarstwo. 

Efektem tego zamiłowania są nie tylko 
różnego rodzaju miody, ale również inne pro-
dukty zebrane i przetworzone przez pszczoły 
- wosk, kit, pyłek. 

Pan Wojciech od wielu lat aktywnie działa 
w Związku Pszczelarskim. W chwili obecnej 
zamiłowanie do pszczelarstwa przejął syn To-
masz, który „prezesuje” organizacji branżowej 
w Murowanej Goślinie. 

Gratulując panu Wojciechowi tego wy-
różnienia dziękujemy Mu równocześnie za 
propagowanie tej „słodkiej”, ale niezwykle 
trudnej sztuki. Życzymy, aby pasję tą udało się 
połączyć z sukcesem ekonomicznym, który po-

wojciech Gruchała wyróżniony 
nagrodą Herbu powiatu wągrowieckiego

powIatowE ŚwIĘto pLonÓw w wapnIE

Uznany w trakcie Dożynek Gminnych w Potrzanowie w dniu 27 sierpnia przez przedstawicieli wszystkich delegacji wieńcowych 
„za najpiękniejszy” wieniec Sołectwa Kakulin niesiony przez: Urszulę Przybysz, Lidię Szymkowiak, Arkadiusza Słomińskiego i 
Włodzimierza Przybysza reprezentował w niedzielę, 28 sierpnia 2011r. Gminę Skoki na Powiatowym Święcie Plonów w Wapnie 
i otrzymał wyróżnienie oraz puchar pamiątkowy. 

zwoli na zwiększenie liczby pszczelich rodzin. 
Tylko wtedy będziemy mogli liczyć, że dobry 
naturalny polski miód obroni nasz rynek przed 

zalewem tanimi produktami miodopodobnymi 
ze świata.

Edmund Lubawy
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na Ziemi: 
Stachowiak Jakub ur.19.06.
Słomińska Viktoria ur.20.06.
Bochyński Aleksander ur.30.06.
Liberska Anna ur. 01.07.
Urbanowicz Krystian ur.17.07.
Borkowski Martyn ur.20.07.
Foiński Szymon ur.22.07.
Janus Ryszard ur.01.08
Przybysz Stanisław ur.10.08

Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”, 
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w 
dorosłym życiu.

Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Pasternak Michał i Sękowska Karolina
Kruk Łukasz i Szymkowiak Monika
Przybysz Sebastian i Klawikowska Kinga
Wiertel Grzegorz i Chojnacka Alina
Klimas Marcin i Kulińska Dagmara
Juś Przemysław i Rybarczyk Dagmara
Daniluk Przemysław i Smykowska Natalia
Łuczak Artur i Gruszka Dorota
Przykucki Hugon i Deminiak Anna
Kamiński Mikołaj i Ołdziejewska Paulina
Ząbek Hubert i Szóstak Karolina
Wiza Włodzimierz i Kozieras Wanda
Wiśniewski Bartłomiej i Jarzembowska Małgorzata
Janowski Krzysztof i Greser Nina
Skowyra Kazimierz i Birecka-Kielma Małgorzata
Maciejowski Krzysztof i Łucka Marzena
Kruczek Marcin i Mielcarek Agnieszka
Hepner Marcin i Nowak Anna Maria
Kobus Mariusz i Tomczak Monika
Pietrzak Marek i Michalczyk Anna
Perała Krystian i Mantaj Anna
Białek Robert i Gracz Monika

Słomiński Sebastian i Merek Kinga
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia, oraz 
wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół. 

Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi 
znaleźli:

Walczak Jacek r.1960  -  Pawłowo Skockie zm.14.07.
Szymaniak Franciszka r. 1918 – Łosiniec zm. 27.07.
Węglarz Jerzy  r. 1954 – Potrzanowo zm. 06.08.
Wilmanowicz Bronisław r. 1944 – Antoniewo zm. 18.08
Cugeher Marianna r.1922 – Skoki zm. 26.08
Bejma Jadwiga r.1922 – Łosinie zm. 29.08

Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pamięć 
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Sko-
ki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pra-
cownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd Mia-
sta i Gminy,  62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00.  Skład i łamanie 
komputerowe:  Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk: Zakład 
Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.

SproStowanie
W lipcowym wydanie „Wiadomości Skockich” w naszej „Kro-

nice Rodzinnej” w rubryce poświęconej nowożeńcom omyłkowo 
zamieściliśmy dane dot. pana Tomasza Owczarzaka i pani Grażyny 
Dąbrowskiej. 

Za zaistniałą pomyłkę panią Grażynę i pana Tomasza oraz czytel-
ników serdecznie przepraszamy.

wSpoMnienie
Śp. Ks. Bronisława Sobkowiaka

W czerwcowym wydaniu „Wiadomości Skockich” opublikowali-
śmy artykuły pt. „Ostatnie pożegnanie ks. Bronisława Sobkowiaka” 
oraz „Wspomnienie” – słowa wygłoszone w kościele przez ks. Rafała 
Chmielewicza. 

W uzupełnieniu w/w publikacji informujemy - o czym nie wiedzieli-
śmy w chwili oddawania numeru do druku -, że autorką tego „Wspo-
mnienia” jest pani Iwona Migasiewicz, a autorem publikowanych zdjęć 
jest pan Maciej Migasiewicz. 

Informujemy też, że śp. ks. Bronisław był aktywnym współpracowni-
kiem naszej Redakcji, a jego artykuły o tematyce historycznej i wspo-
mnieniowej, które polecamy naszym czytelnikom, publikowaliśmy 
w następujących wydaniach naszego czasopisma: 
- sierpień 2007: „Z kart historii – Pierwsze godziny okupacji hitlerowskiej 

w Skokach”; 
- grudzień 2007: „Ksiądz Zakrzewski – pierwszy Biskup ze Skoków”;
- styczeń 2008: „Z kart historii – Jan Smektała – przedwojenny Burmistrz 

Skoków”. Uzupełnienie do artykułu pana Krzysztofa Jachny;
- czerwiec 2008: „Z kart historii – Pogrzeby czasów wojny”;
- grudzień 2008: „Wyzwolenie Skoków spod zaboru pruskiego (niemiec-

kiego) w 1918r.
Redakcja

Szanowny wyborco!
Pamiętaj, Twój głos też się liczy i może zadecydować o wynikach 

wyborów, o składzie przyszłego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Dlatego, udaj się w dniu 9 października 2011r. do lokalu Ob-
wodowej Komisji Wyborczej i zagłosuj na wybranego przez siebie 
kandydata na posła do Sejmu i na kandydata na senatora do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
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L.p.
Oznaczenie nieruchomo-
ści wg ewidencji gruntów, 
numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości Warunki zabudowy
Wartość 

nierucho-
mości w zł

Cena 
zbycia 

z podat-
kiem VAT 

w zł

Uwagi:

1 2 3 4 5 6 7
1. D z i a ł k a  n r  6 4 / 3 0 

o pow. 0,1553 ha K.W nr 
P01B/00048378/8 SR Wą-
growiec.

Dla terenu, na którym położona jest 
działka opracowany został „Miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Skoki” zatwier-
dzony  Uchwałą Nr XXXVI/245/09 
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 
27.10.2009r. Wymieniony plan usta-
la warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, dla którego został 
opracowany  w zakresie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy usługowej oraz zabu-
dowy usługowo-mieszkaniowej. 
Działka przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną.  

Warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych:  
1/wys. zabudowy – dwie kondy-
gnacje w tym poddasze użytkowe, 
2/ maksymalna wysokość bu-
dynku do kalenicy –  8,50 m  , 
3/dachy strome-dwu lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia od 200 
do 450, pokrycie z dachówki lub 
materiałów dachówko-podobnych,  
4 /  m o ż l i w o ś ć  b u d o -
wy  garaży  wolnos to jących , 
5/odległość linii zabudowy od 
l i n i i  r o z g r a n i c z a j ą c e j  6 m , 
6/ zakaz lokalizacji obiektów budow-
lanych w pasie 12 m od granicy lasu, 
7) maksymalna powierzchnia za-
budowy działki – 25%

63.700,00 78.351,00 Sprzedaż 
n i e r u -
chomości 
w drodze 
przetargu 
us tnego 
nieogra-
niczone-
go

2. D z i a ł k a  n r  6 4 / 3 1 
o pow. 0,1013 ha K.W 
n r  P 0 1 B / 0 0 0 4 8 3 7 8 / 8 
SR Wągrowiec

j.w. j.w 41.600,00 51.168,00 j.w.

3. D z i a ł k a  n r  6 4 / 3 3 
o  p o w .  0 , 1 0 0 1  h a  
K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 41.100,00 50.553,00 j.w.

4. D z i a ł k a  n r  6 4 / 3 4 
o  p o w .  0 , 0 9 9 8  h a 
K.W nr P01B/000/48378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 41.000,00 50.430,00 j.w.

5. D z i a ł k a  n r  6 4 / 3 5
o  p o w .  0 , 1 0 0 8  h a 
K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 41.400,00 50.922,00 j.w.

6. D z i a ł k a  n r  6 4 / 3 6
o  p o w .  0 , 0 9 1 9  h a 
K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 37.700,00 46.371,00 j.w.

KOMUNIKAT!
Zarządzeniem nr 93/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podał do publicznej wiadomości wykaz działek prze-

znaczonych do sprzedaży. 
Ogłoszenie przetargów na sprzedaż działek planowane jest około 11 września 2011 r. 
Przetargi odbędą się około 15 października 2011 r. 
Ogłoszenie o przetargach wywieszone zostanie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach oraz zamieszczone w Biule-

tynie Informacji Publicznej (BIP) www.skoki.nowoczesnagmina.pl, a także w miejscu obecnego ogłoszenia na stronie www.gmina-skoki.pl 
w zakładce: działki gminne na sprzedaż. Ponadto ogłoszenie ukaże się w prasie o zasięgu wojewódzkim.

Zainteresowanych odsyłamy do śledzenia podanych stron internetowych.

WYKAZ
nieruchomości gruntowych 
położonych w Sławie Wlkp.-

obręb geodezyjny Szczodrochowo 
przeznaczonych do sprzedaży 

pod budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne i usługowe
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7. D z i a ł k a  n r  6 4 / 3 7
o  p o w .  0 , 1 0 1 9  h a 
K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 41.800,00 51.414,00 j.w.

8. D z i a ł k a  n r  6 4 / 3 8
o pow. 0,1032 ha K.W 
n r  P 0 1 B / 0 0 0 4 8 3 7 8 / 8 
 SR Wągrowiec

j.w. j.w 42.400,00 52.152,00 j.w.

9. D z i a ł k a  n r  6 4 / 3 9
o  p o w .  0 , 1 0 0 3  h a  
K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 41.200,00 50.676,00 j.w.

10. D z i a ł k a  n r  6 4 / 4 0
o  p o w .  0 , 1 0 0 9  h a 
K.W nr P01B/000/48378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 41.400,00 50.922,00 j.w.

11. D z i a ł k a  n r  6 4 / 4 1
o  p o w .  0 , 1 0 2 0  h a 
K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 41.900,00 51.537,00 j.w.

12. D z i a ł k a  n r  6 4 / 4 2
o  p o w .  0 , 1 0 2 0  h a 
K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 41.900,00 51.537,00 j.w.

13. D z i a ł k a  n r  6 4 / 4 3
o  p o w .  0 , 1 0 0 8  h a 
K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 41.400,00 50.922,00 j.w.

 14. D z i a ł k a  n r  6 4 / 4 5
o  p o w .  0 , 1 2 2 1  h a 
K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 46.400,00 57.072,00 j.w.

 15. D z i a ł k a  n r  6 4 / 4 6
o  p o w .  0 , 0 9 8 1  h a 
K.W nr P01B/000/48378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 37.300,00 45.879,00 j.w.

 16. D z i a ł k a  n r  6 4 / 4 7
o  p o w .  0 , 1 1 0 8  h a 
K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 42.150,00 51.845,00 j.w.

 17. D z i a ł k a  n r  6 4 / 4 8
o  p o w .  0 , 0 9 9 4  h a 
K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 37.800,00 46.494,00 j.w.

18. D z i a ł k a  n r  6 4 / 4 9
o  p o w .  0 , 0 9 8 1  h a 
K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 37.300,00 45.879,00 j.w.

19. D z i a ł k a  n r  6 4 / 5 0
o  p o w .  0 , 0 9 3 5  h a 
K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 35.600,00 43.788,00 j.w.

 20. D z i a ł k a  n r  6 4 / 5 1
o  p o w .  0 , 1 0 0 2  h a 
K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 38.100,00 46.863,00 j.w.

21. D z i a ł k a  n r  6 4 / 5 2
o  p o w .  0 , 1 0 9 9  h a 
K.W nr P01B/00048378/8  
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 41.800,00 51.414,00 j.w.

22. D z i a ł k a  n r  6 4 / 5 3
o  p o w .  0 , 0 8 6 9  h a 
K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 33.100,00 40.713,00 j.w.

 23. D z i a ł k a  n r  6 4 / 5 4
o  p o w .  0 , 1 1 5 8  h a 
K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 44.050,00 54.182,00 j.w.

24. D z i a ł k a  n r  6 4 / 5 5
o  p o w .  0 , 1 0 6 3  h a 
K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 40.400,00 49.692,00 j.w.

25. D z i a ł k a  n r  6 4 / 5 6
o  p o w .  0 , 0 8 9 5  h a 
K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 34.050,00 41.882,00 j.w.
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 26.

D z i a ł k a  n r  6 4 / 5 8
o  p o w .  0 , 2 1 7 1  h a 
K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec.

Dla terenu, na którym położona 
jest działka opracowany  został 
„Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy 
Skoki” zatwierdzony  Uchwałą  
Nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej 
Gminy Skoki z dnia 27.10.2009r 
Wymieniony plan ustala warunki 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu, dla którego został opra-
cowany  w zakresie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy usługowej oraz zabu-
dowy usługowo-mieszkaniowej. 
Działka przeznaczona jest pod 
zabudowę usługową. 

W a r u n k i  z a b u d o w y 
i  z a g o s p o d a r o w a n i a  t e r e -
nu dla zabudowy usługowej: 
1/ lokalizacja zabudowy obiek-
tów usług różnych oraz  nie-
u c i ą ż l i w e g o  r z e m i o s ł a . 
Jako nieuciążliwe rzemiosło na-
leży rozumieć drobną wytwór-
czość, dla której na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu 
ochrony środowiska nie będzie 
wymagane sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko, 
2/  forma zabudowy: wolno-
stojąca, do trzech kondygna-
cji, dowolna geometria dachu, 
3/ nakaz lokalizacji miejsc po-
stojowych zgodnie z normaty-
wem okreś lonym w planie , 
4 /  maksymalna  powierzch-
nia zabudowy na działce - 40% 
5 / m a k s y m a l n a  w y s o -
k o ś ć  z a b u d o w y :  1 2  m , 
6 /  m a k s y m a l n a  i l o ś ć  k o n -
d y g n a c j i :  3  k o n d y g n a c j e , 
7/ minimalna szerokość pasa infra-
struktury: 8m,

74.000,00 91.020,00 j.w.

27. D z i a ł k a  n r  6 4 / 5 9
o  p o w .  0 , 2 1 8 6  h a 
K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 74.500,00 91.635,00 j.w.

28.

D z i a ł k a  n r  6 4 / 6 5
o  p o w .  0 , 3 1 7 2  h a 
K.W nr P01B/00048378/8 
SR Wągrowiec.

Dla terenu, na którym położona 
jest działka opracowany został 
„Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy 
Skoki” zatwierdzony Uchwałą  
Nr XXXVI/245/09 Rady Miejskiej 
Gminy Skoki z dnia 27.10.2009r. 
Wymieniony plan ustala warunki 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu, dla którego został opra-
cowany  w zakresie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy usługowej oraz zabu-
dowy usługowo-mieszkaniowej. 
Działka przeznaczona jest pod 
zabudowę usługowo-mieszkaniową. 

Warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu dla zabudo-
wy usługowo-mieszkaniowej: 
1/ lokalizacja zabudowy obiektów 
usług różnych oraz  nieuciąż-
liwego rzemiosła z dopuszcze-
niem funkcji uzupełniającej – 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
Jako nieuciążliwe rzemiosło na-
leży rozumieć drobną wytwór-
czość, dla której na podstawie 
przepisów odrębnych z zakresu 
ochrony środowiska nie będzie 
wymagane sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko, 
2/maksymalna wielkość funk-
cji uzupełniającej-mieszkanio-
wej: 30% powierzchni użyt-
kowej  budynku usługowego 
3/  forma zabudowy: wolno-
stojąca, do trzech kondygna-
cji, dowolna geometria dachu, 
4/ nakaz lokalizacji miejsc po-
stojowych zgodnie z normaty-
wem okreś lonym w planie , 
5/ maksymalna powierzchnia 
zabudowy na działce - 40%, 
6 / m a k s y m a l n a  w y s o -
k o ś ć  z a b u d o w y :  1 2  m , 
7 /  m a k s y m a l n a  i l o ś ć  k o n -
d y g n a c j i :  3  k o n d y g n a c j e , 
8/ minimalna szerokość pasa infra-
struktury: 8m,

108.000,00 132.840,00 j.w.

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 102 z 2010r. poz. 651 ze zmianami ) mogą 
złożyć  wniosek w Urzędzie Miasta  i Gminy w Skokach w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,

2) wykaz wywieszono na okres 3 tygodni licząc od dnia 28 lipca 2011r. do dnia 18 sierpnia 2011r. na tablicy ogłoszeniowej 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 oraz opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta 
i Gminy w Skokach http://skoki.nowoczesnagmina.pl oraz http://www.gmina-skoki.pl/

3) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  -  tel. 061 
8925-814 lub 815.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki 

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

II-przetargi ustne nieograniczone 
na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

położonych w Potrzanowie 
w rejonie ul. Szkolnej 

Przetargi odbędą się  w dniu 23 września 2011r. w godz. od 900 do 1330

L.p.

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
ewidencji gruntów, 

numer KW

Opis nieruchomości,  
przeznaczenie, warunki zabudowy

Cena wywo-
ławcza w zł 

(brutto)

Termin wpłaty 
wadium 

i wysokość 
Wadium w zł

Miejsce 
i termin 

przetargu

1 2 3 4 5 6

 1.     Działka nr  762/8
o pow .  0,0974  ha
w  P o t r z a n o w i e 
w rejonie ul. Szkol-
nej ujawniona w KW 
nr P01B/00048770/6 
S R  W ą g r o w i e c . 
Księga wieczysta nie 
wykazuje obciążeń.

Dla terenu, na którym położona jest działka wydana została 
decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr 68/09 o wa-
runkach zabudowy z dnia 17.06.2009r. znak sprawy: RIGP 
7331-1/8/09. Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu obejmującego dz. nr 762 (działka 
przed podziałem geodezyjnym) w zakresie inwestycji polega-
jącej na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
wraz z małym obiektem handlowo-usługowym.
Warunki zabudowy:
1/budynki mieszkalne wolnostojące, 
2/wys. zabudowy-II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
użytkowe, do wys. 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, 
3 / szerokość  e lewac j i  f rontowej  –  max .  16 ,0  m, 
4/dachy strome dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 
250 do 400, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-
podobnych,
5/wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej- wysokość 
okapu – max. 4,5 m,
6/nieprzekraczalne linie zabudowy – podane są na załączniku 
graficznym do decyzji o warunkach zabudowy  

57.220,00 5.800,00
do dnia

20. 09. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki 
w dniu 

23.09.2011r. 
o godz. 900

2.
Działka nr  762/9 
o pow. 0,0974  ha
w  P o t r z a n o w i e 
w rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w KW nr 
P01B/00048770/6 SR 
Wągrowiec. KW nie 
wykazuje obciążeń

j.w. 57.220,00

5.800,00 
do dnia 

20. 09.2011r 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

23. 09. 2011r. 
o godz. 945
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3. Działka nr 762/10
o pow. 0,0961  ha
w  P o t r z a n o w i e 
w rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w KW nr 
P01B/00048770/6 SR 
Wągrowiec. KW nie 
wykazuje obciążeń

j.w 56.260,00

5.700,00
do dnia

20. 09. 2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

23. 09. 2011r. 
o godz. 1030

4. Działka nr 762/11
o pow .  0,0893  ha
w  P o t r z a n o w i e 
w rejonie ul. Szkol-
nej ujawniona w K.W 
nr P01B/00048770/6 
S R  W ą g r o w i e c . 
Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w 52.275,00

5.300,00 
do dnia 

20. 09. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

23. 09. 2011r. 
o godz. 1115

5. Działka nr 762/16
o pow. 0,0832 ha
w  P o t r z a n o w i e 
w rejonie ul. Szkol-
nej ujawniona w K.W 
nr P01B/00048770/6 
S R  W ą g r o w i e c . 
Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

j.w 48.745,00

4.900,00 
do dnia 

20. 09. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

23. 09. 2011r. 
o godz. 1200

6.
Działka nr  762/3
o pow. 0,1334 ha
w  P o t r z a n o w i e 
w rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w K.W nr 
P01B/00048770/6 SR 
Wągrowiec. Księga 
Wieczysta nie wyka-
zuje obciążeń

j.w 68.142,00

6.900,00 
do dnia 

20. 09. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

23. 09. 2011r. 
o godz. 1245

7. Działka nr  762/5
o pow. 0,0756 ha
w  P o t r z a n o w i e 
w rejonie ul. Szkolnej 
ujawniona w K.W nr 
P01B/00048770/6 SR 
Wągrowiec. Księga 
Wieczysta nie wyka-
zuje obciążeń

j.w 38.819,00

3.900,00 
do dnia 

20. 09. 2011r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 

23. 09. 2011r. 
o godz. 1330

I. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu

II. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP SA 

z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia: 20 września 
2011r. (wtorek)  

III. Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki w dniu 23 września 2011r. od godz. 900 

do godz. 1330 (piątek) – 7 działek

IV. 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 

V. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu 

do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
c) teren działek uzbrojony został w sieć wodociągową. 
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - 

pokój nr 2  tel. (61)  8925-814 lub 815.
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WyNIKI KOńCOWyCH EGZAMINóW W SZKOŁACH, DLA KTóRyCH ORGANEM 
PROWADZąCyM jEST GMINA SKOKI

W dniu 05 kwietnia 2011 r. 62 uczniów 
klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Skokach przystąpiło do 
rozwiązywania zadań zamieszczonych w arku-
szach sprawdzianu, który był oceną poziomu 
opanowania umiejętności czytania, pisania, 
rozumowania, korzystania z informacji i wy-
korzystania wiedzy w praktyce. 

Każdy arkusz składał się z 26 zadań, za które 
uczeń mógł uzyskać maksymalnie 40 punktów. 
Średnia wyników naszych szóstoklasistów to 
23,85 punktów, co stanowi prawie 60% po-
prawnych odpowiedzi. Najlepsze wyniki to: 38 
punktów-1 uczeń, 37 punktów-1 uczeń oraz 36 
punktów – 4 uczniów.

Do egzaminu gimnazjalnego w roku 2011 
przystąpiło 125 uczniów klas III Gimnazjum 
im. Polskich Olimpijczyków w Skokach. Egza-
min ten odbył się w dniach: 12 kwietnia - część 
humanistyczna,13 kwietnia – część matema-
tyczno-przyrodnicza, 14 kwietnia – języki obce.

Średnia uzyskana z testu humanistycznego 
to 23,6 punktów na 50 punktów możliwych , co 
stanowi 47,2% poprawnych odpowiedzi. Test 
matematyczno-przyrodniczy wypadł trochę 
gorzej, a uzyskana średnia to 21,3 punkty, co 
stanowi 42,6% poprawnych odpowiedzi. 

Dobre wyniki absolwenci gimnazjum 
uzyskali z języka obcego, średnia szkoły to 
30,14% z języka angielskiego i 26,25% z języ-
ka niemieckiego.

Wyniki egzaminóW
Początek nowego roku szkolnego 2011/2012 jest dobrym czasem na podsumowanie wyników nauczania 

osiągniętych przez absolwentów naszych szkół w roku szkolnym 2010/2011. 
Miernikiem efektów nauczania są między innymi wyniki uzyskane przez uczniów szkoły podstawowej 

ze sprawdzianu i uczniów gimnazjum z testu humanistycznego, matematyczno-przyrodniczego i języka 
obcego nowożytnego.

Najlepsze indywidualne wyniki z testu hu-
manistycznego przedstawiają się następująco: 

47 punktów – 1 uczeń, 46 punktów- 1 uczeń, 
45 punktów – 1 uczeń. Z testu matematyczno-
przyrodniczego 3 uczniów uzyskało maksymal-
ną liczbę punktów, tj. 50. Maksymalną ilość 
punktów uzyskali również uczniowie z języka 
obcego nowożytnego, z języka angielskiego – 1 
uczeń, z języka niemieckiego – 1 uczeń.

Ciężka praca uczniów obu szkół, którzy uzy-
skali 90% możliwych do uzyskania punktów, 
została nagrodzona przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki Pana Tadeusza Kłosa.

Nagrodą dla 10 uczniów (6 ze szkoły pod-
stawowej i 4 z gimnazjum) był dwutygodniowy 
wyjazd na obóz do Bardowick.

Wszystkim nagrodzonym – gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Łukasz Nowak bezpośrednio po powrocie 
ze średnio udanej Uniwersjady w Chinach, 
został zwycięzcą 47 Międzynarodowych 
Zawodów w Chodzie Sportowym o Puchar 
Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku na 
dystansie 20 km w czasie 1:26:41,  wygrywając 
ogromny puchar (wielkości pucharu Ligii Mi-
strzów). Zawodnicy oprócz dystansu musieli 
zmagać się jeszcze z pogodą (temperatura 
powietrza ponad 32 stopnie).

Podobna temperatura i wilgotność powie-
trza ok. 80 % panowała w Shenzhen podczas 
Uniwersjady (Światowe Igrzyska Studen-
tów), gdzie Łukasz zajął 11 miejsce w czasie 
1:27:53. Wszyscy zawodnicy uzyskiwali wyniki 

średnio o ok. 4 min. gorsze od rekordów 
życiowych. Zawody odbyły się 18 sierpnia br.

Podczas zawodów w Gdańsku równie 
udanie zaprezentował się Mateusz Nowak, 
uczeń naszego Gimnazjum, zajmując II miej-
sce w kategorii młodzika na dystansie 5 km 
w czasie nowego rekordu życiowego, który 
obecnie wynosi 25 minut i 17 sekund. Mate-
usz przegrał tylko z reprezentantem Litwy.

Łukasza w połowie września czekają 
Mistrzostwa Polski na dystansie 20 km 
w Warszawie, a Mateusza eliminacje ma-
kroregionalne w Szczecinie i Mistrzostwa 
Polski na 5 km młodzików w Kielcach pod 
koniec września.

Udane starty Łukasza i mateusza nowaków
27 sierpnia na ulicach okalających Stare Miasto w Gdańsku miały miejsce Zawody w Chodzie 

Sportowym. Doskonale w tych zawodach wypadli dwaj mieszkańcy Gminy Skoki.
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Dożynki Gminy Skoki
potrzanowo 2011!

zaangażowanie w prace społeczno-użyteczne 
prowadzone na terenie sołectwa Potrzanowo 
nagrodą „Złotego Kłosa” wyróżnił rolnika 
Eugeniusza Kuczyńskiego z Potrzanowa. 

Po części oficjalnej przyszedł czas na 
część artystyczną i sportowo-rekreacyjną. 
W jej trakcie swój występ dokończył Zespół 
Folklorystyczny „Wielkopolanie”, a na scenie 
pojawiły się dziewczęta i panie startujące 
w konkursie na najdłuższy warkocz, w któ-
rym zwyciężczynią została jedenastoletnia 
właścicielka 68 cm warkocza – Ilona Nowicka 
ze Stawian. Najdłuższe – 59 cm włosy wśród 
pań zaprezentowała pani Honorata Mytych 
z Potrzanowa.

Skockie Dożynki, nie mogły obyć się bez 
Turnieju Sołectw. „Na arenie” pojawiło się 
więc 18 zespołów reprezentujących sołectwa: 
Łosiniec, Kakulin, Lechlinek, Potrzanowo, 
Grzybowo, Pomorzanki, Sławicę, Rościnno, 
Lechlin, Pawłowo Skockie, Kuszewo, Bu-
dziszewice, Jabłkowo, Roszkowo, Stawiany, 
Chociszewo, Bliżyce i Glinno. Zgodnie 
z Regulaminem każda reprezentacja składała 
się z 6 osób, w tym z Sołtysa i musiała zmie-
rzyć się z rywalami w pięciu konkurencjach 
obejmujących: dojenie sztucznej krowy, tor 
przeszkód, rzut balotem, workowanie ziarna 
i bieg z rurą. Nad przebiegiem Turnieju 
czuwał sędzia Krzysztof Mańka oraz komisja 
w składzie: Mirosław Hamera, Michał Rosik 
i Stanisław Kida, która po jego zakończeniu 
orzekła że zwycięzcą Turnieju i zdobywcą 
I miejsca została reprezentacja Łosińca. II 
miejsce zajęła drużyna z Kakulina, a III ekipa 
reprezentująca Lechlinek. Kolejne miejsca 
zajęły zespoły: IV – Potrzanowo, a V – egze-
kwo: Grzybowo i Pomorzanki. (szczegółowe 
omówienie Turnieju przedstawimy we wrze-
śniowym wydaniu „Wiadomości Skockich”). 

Zmagania Sołectw przeplatały prezenta-
cje Kabaretu EWG z Doruchowa i Zespołu 
Wokalno – Muzycznego „EVERS” ze Sko-
ków oraz Zespołu Andrzeja Maćkowiaka 
z Rejowca. Wielką atrakcją wieczoru stał 
się Koncert Zespołu „Karpowicz Family”, 
a sobotni dzień zakończyła zabawa taneczna 
przy akompaniamencie Zespołu „TAKT”.

W tegorocznych Dożynkach oprócz gospo-
darzy Gminy: Tadeusza Kłosa - Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki i Zbigniewa Kujawy 
- Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy 
Skoki oraz Radnych Rady Miejskiej Gminy 
Skoki udział wzięli: Krzysztof Migasiewicz 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wą-
growieckiego i radni powiatowi, Krzysztof 

Dokończenie ze str. 1 Poszwa Radny Rady Miejskiej w Wągrowcu, 
Zofia Szalczyk Wiceprezes Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa w War-
szawie oraz Dorota Ewertowska Kierownik 
Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Wągrowcu. 

Całość uroczystości prowadzili, komen-
towali i koordynowali: Elżbieta Skrzypczak 
dyrektor Biblioteki Publicznej w Skokach, 
Piotr Wiśniewski oraz Gabriela Bałażyk, 
a organizatorem Dożynek byli: Burmistrz 
Miasta i Gminy, Biblioteka Publiczna 
w Skokach oraz Rady Sołeckie Potrzanowa 
i Budziszewic, którzy zadbali też o to by 
wszyscy uczestnicy imprezy mogli skorzystać 
z ekologicznych wiejskich przysmaków. 

Wspomnianym głównym punktom progra-
mu towarzyszyły: Turniej Strzelecki zorgani-
zowany przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Skokach oraz urządzenia pneumatyczne 
i przejażdżki konne dla dzieci, a całość 
uzupełniała szeroka gama różnego rodzaju 
stoisk co dało niepowtarzalny odpustowo-
jarmarczno-świąteczny nastrój.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI
ORAZ

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA 
I GMINY W SKOKACH

SERDECZNIE DZIĘKUJĄ
ZA POMOC W ZORGANIZOWANIU 

TEGOROCZNYCH DOŻYNEK 
GMINY SKOKI:

Mieszkańcom Sołectw Potrzanowo 
i Budziszewice

Starostom Dożynkowym 
Pocztom sztandarowym 

Delegacjom Wieńcowym Gminy Skoki
Zespołom V Turnieju Sołectw Gminy 

Skoki 
Komisji V Dożynkowego Turnieju Sołectw: 
Panu Mirosławowi Hamerze, Panu Micha-
łowi Rosikowi, Panu Stanisławowi Kidzie 

oraz Panu Krzysztofowi Mańce
Panu Henrykowi Tabaczyńskiemu
Panu Franciszkowi Deminiakowi
Panu Marianowi Deminiakowi 

Pani Karolinie Stefaniak
Panu Karolowi Kłosowi

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
w Jabłkowie - Pani Sławomirze Kędziorze  

Dyrektorowi Zakładów Zielarskich 
HERBAPOL

Ks. Proboszczowi Karolowi Kaczorowi 
Panu Pawłowi Białemu 

Pani Małgorzacie Nogajewskiej
Policjantom Komisariatu Policji w Skokach

Strażakom OSP
Bractwu Kurkowemu w Skokach
Zespołowi „EVERS” ze Skoków
Panu Andrzejowi Maćkowiakowi 

z Zespołem
oraz wszystkim osobom, które w jakikol-

wiek sposób włączyły się w zorganizowanie 
tegorocznego Święta Plonów Gminy Skoki.



11

Bo właśnie, w tym dniu minęło 65 lat od 
czasu gdy obecni małżonkowie, a w dniu 13 
sierpnia 1955r. narzeczeni Marianna Baranek 
i Józef Skibiński połączyli się węzłem mał-
żeńskim i założyli rodzinę. Swą wolę wyrazili 
przed ówczesnym wójtem Gminy Mieścisko, 
a sakramentalne „tak” powiedzieli w kościele 
pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku. 

I chociaż w tym czasie, nasi Jubilaci byli jed-
ną z wielu par, które zdecydowały się na wspól-
ną drogę, dzisiaj należą do tych nielicznych, 
którym zapewne Opatrzność, ale też i własny 
wysiłek, wzajemny szacunek i zrozumienie po-
zwoliły w stosunkowo dobrym zdrowiu dożyć 
obecnego Jubileuszu i wraz z członkami swej 
rodziny – 7 dzieci, 10 wnukami i 7 prawnuka-
mi cieszyć się z przeżytych 23.725 dni i nocy 
wspólnego życia. 

Do grona osób składających życzenia Jubi-
latom dołączył też burmistrz Tadeusz Kłos, 
który wraz z kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego w Skokach Joanną Wolicką-Przy-
warty odwiedził Ich dom rodzinny. Spotkanie 
z burmistrzem dało upust do wspomnień, 
zarówno tych z lat dziecinnych i młodzień-
czych, jak i tych ze wspólnie przebytych przez 
Jubilatów 65 lat. 

Pani Marianna, urodzona 11 maja 1925r. 
w Jaworówku i 2 miesiące starszy, urodzony 
w Pawłowie Skockim pan Józef, do 1939r wraz 
ze swymi rodzicami zamieszkiwali w Jawo-
rówku. Tak było do czasów wojny, w czasie 
której pani Marianna była zmuszona praco-
wać u niemieckiego rolnika. W tym czasie 
pan Józef trafił na roboty przymusowe do 
niemieckiego majątku ziemskiego w obecnym 
powiecie Krosno Odrzańskie, skąd w 1945r. 

wraz z uciekającymi przez ofensywą radziecką 
właścicielami wyjechał w głąb Niemiec. 

Po zakończeniu działań wojennych pan 
Skibiński wyruszył w drogę powrotną do Ja-
worówka. Teraz też znający się z ławy szkolnej 
obecni małżonkowie spotkali się ponownie 
i tu rozkwitła ich miłość, którą scementował 
związek małżeński. Po ślubie młodzi małżon-
kowie zamieszkali w rodzinnym gospodarstwie 
rodziców pani Marianny, a pan Józef dojeż-
dżając do pracy w Zakładach Metalurgicznych 
„POMET” w Poznaniu pomagał w pracy w go-
spodarstwie. Trudności w dojeździe do pracy 
spowodowały, że pan Skibiński zdecydował 
się przejść do pracy w cegielni w Jaworówku. 
Jednak pamiętając o trudnościach z dojazdem 

65-lecie pożycia małżeńskiego 
Marianny i Józefa Skibińskich

przeżyłeM(aM) z toBą tyle lat!

„Prawdziwą miłość poznaje się, nie po jej sile, lecz po czasie jej trwania” – te słowa Roberta Poulet z 
powodzeniem można odnieść do Państwa Marianny i józefa Skibińskich ze Skoków, którzy w dniu 13.08 
br. świętowali 65-lat pożycia małżeńskiego. 

do pracy i mając na uwadze przyszłość dzieci, 
państwo Skibińscy zdecydowali się na nabycie 
nieruchomości i zamieszkanie w Skokach. Tak 
więc pan Skibiński wrócił do pracy w Zakła-
dach „POMET”, gdzie pracował do roku 1977. 
W trakcie życia rodzinnego pani Marianna 
zajmowała się domem i wychowaniem dzieci, 
a następnie wnuków co dawało jej i daje do 
dzisiaj ogromną satysfakcję. 

Gratulując naszym Dostojnym Jubilatom 
doczekania tego pięknego Jubileuszu życzymy 
Im dużo, dużo zdrowia i szczęścia. Życzymy 
cieszenia się sobą nawzajem oraz wiele radości 
ze szczęścia swych najbliższych i doczekania się 
kolejnych Jubileuszy. 

Edmund Lubawy
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Jak w latach poprzednich, tak i w tym roku program uroczystości związa-
nych ze statutowym turniejem strzeleckim skockiego Bractwa Kurkowego, 
ustanowionym w połowie lat 20. ub. wieku dla upamiętnienia udziału 
strzelców w wojnie polsko – bolszewickiej i sierpniowym zwycięstwie w bi-
twie warszawskiej 1920 r., rozpoczął się w piątkowy wieczór 12. sierpnia 
modlitwą poświęconą braciom kurkowym wyznania ewangelickiego, którzy 
spoczywają na cmentarzu parafialnym. Modlitwę poprowadził ks. wikariusz 
Rafał Chmielewicz, a braciom ze Skoków towarzyszyła grupa strzelców 
z Bardowick, którzy tradycyjnie przybyli na turniej żniwny. 

Warto przypomnieć, że pierwszym królem kurkowym w Skokach 
był Beniamin Fehnrich, a wśród braci kurkowych – ewangelików był 
prawdziwy rekordzista w zdobywaniu tytułu królewskiego – Lulius 
Singe, trzynastokrotny król kurkowy. Wieczorem pamiątkowa tarcza 
królewska zawisła na budynku króla żniwnego 2010 r. Michała Rosika, 
który wraz z małżonką Ewą był bohaterem sobotniego przedpołudnia. To 
Ewa i Michał Rosikowie w imieniu braci kurkowych złożyli kwiaty przed 
pamiątkową tablicą poświęconą powstańcom wielkopolskim z Ziemi 
Skockiej, a po mszy świętej w intencji Ojczyzny stali się gospodarzami 
pożegnalnego spotkania w szczególnie przygotowanej na ten cel po 
dokonanej rozbudowie siedzibie Bractwa. 

Po południu odbyły się zawody, które wyłoniły nowego króla żniwnego. 
Został nim Janusz Król, a jego rycerzami Bogumił Bratka i Jacek Ma-
tysiak. Wyniki pozostałych kategorii strzeleckich są następujące: w tur-
nieju do tarczy darczyńców zwyciężył Stanisław Gołembowski, tego dnia 
zaprzysiężony do składu skockiego stowarzyszenia, turnieje punktowe 
wygrali Karol Kłos i Danuta Grzegorzewska, tarczę Skoki – Bardowick 
zdobył Martin Rudolf, a turniej w tej kategorii wygrał Jan Kamiński. 
W turnieju czarnoprochowym pierwszy był Tomasz Futro, w zapadkach 
Krzysztof Jachna, a kura strącił brat z Wągrowca Jerzy Mianowski. 

Zawody poprzedził apel, podczas którego honorowy tytuł ,,Przyjaciel 
KBS Skoki ‘’ został nadany pani Elżbiecie Kośmider z Lechlina, Ada-
mowi Gołembowskiemu, prezesowi Zjednoczenia KBS RP oraz Heike 
Dittmer z bractwa z Bardowick.

Spotkania braci kurkowych ze Skoków poświęcone są jednak nie 
tylko zawodom strzeleckim czy uroczystościom. W ramach rozbudowy 
siedziby przy ul. Wągrowieckiej w tym roku wykonane zostały instalacje 
elektryczne, wszystkie tynki wewnętrzne i zewnętrzne oraz wymalowania. 
Na zewnątrz oficjalne logo ozdobiło front budynku, a siedziba wzbogaciła 
się o maszt flagowy, przygotowany specjalnie na sierpniowe uroczystości 
przez Jana Kamińskiego i Przemysława Bagrowskiego. Równolegle 
wykonywany jest plan związany z budową strzelnicy przy ul.Parkowej, 
noszącej imię Stanisława Glinkiewicza - bohatera Skoków, ostatniego 
przed wojną króla kurkowego. Rozpoczęte zostały prace przy budowie 
kulochwytu tylnego, wyrównaniu obwałowania wschodniego, a na 
wiosnę oddany został do użytku tor wiatrówkowy. Prace na strzelnicy  
realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem, angażując w to 
przedsięwzięcie wyłącznie brackie siły. 

Częścią stutowego programu Bractwa Kurkowego w Skokach jest 
propagowanie patriotycznej tradycji, szczególnie lokalnej. Ukończona 
siedziba i strzelnica staną się więc w przyszłości miejscami spotkań, 
poszerzających nie tylko sportową, ale i kulturalną ofertę dla mieszkań-
ców Skoków, co przekazuje Szanownym Czytelnikom WIADOMOŚCI 
piszący te słowa 

Krzysztof jachna

Janusz Król nowym Królem 
Żniwnym w Skokach
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obowiązek dostarczenia zaświadczeń 
ze szkoły do dnia 10 września 2011 r.
Wnioskodawcy, pobierający zasiłki rodzinne w obecnym okresie 

zasiłkowym tj. 2010/2011, których dzieci uczęszczają lub będą uczęsz-
czać od września 2011 r. do szkół ponadgimnazjalnych zobowiązani są 
dostarczyć aktualne zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki 
w roku szkolnym 2011/2012 w nieprzekraczalnym terminie do 10 
września 2011 r. Na podstawie dostarczonego zaświadczenia, bowiem 
mogą być wypłacane dodatki:
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 
- z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, 
- z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się sie-

dziba szkoły, 
a także zasiłki rodzinne na dzieci, które ukończyły 18 r.ż, a kontynuują 

naukę w szkole.
W przypadku nie dopełnienia ww. obowiązku wypłata zasiłków 

rodzinnych wraz z dodatkami od miesiąca września 2011 r. zosta-
nie wstrzymana!!!

Szczegółowych informacji udzielają: Iwona Tyll i Anna Przykucka 
pod nr tel. 61 8925-827

nowy oKreS zaSiłKowy 2011/2012 
w ŚwiaDCzeniaCH roDzinnyCH 

oD 1 liStopaDa br.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach Dział Świadczeń Rodzin-

nych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że wnioski na nowy okres 
zasiłkowy, tj. od 01.11.2011r. do 31.10.2012r. są wydawane w siedzibie 
OPS w Skokach.

Wnioski wraz z dokumentami o ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych należy złożyć do dnia 31.10.2011r.

Przypominamy!!!
że w nowym okresie zasiłkowym 2011/2012 do wniosku należy za-

łączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach 
w 2010 roku lub oświadczenie z klauzulą „Jestem świadomy odpo-
wiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. (Powyższe 
oświadczenie musi zawierać poszczególne składniki: przychód brutto, 
dochód brutto, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, po-
datek należny)

Rolnicy dodatkowo muszą przedłożyć nakaz podatkowy za 2010r.
Szczegółowych informacji udziela: Iwona Tyll  pod nr tel. 61/8925-827
Anna Przykucka pod nr tel. 61/8925-827

oGłoSzenie
Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że w pokoju nr 5 

można pobierać wnioski na przyznanie stypendium szkolnego, które 
po wypełnieniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 września 2011r.

żeby dostać becikowe w przyszłym 
roku, już teraz trzeba iść do lekarza

Kobiety, które zgłoszą się po becikowe czyli jednorazową zapomogę 
z tytułu urodzenia dziecka (1.000,00zł) lub dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu urodzenia dziecka (również 1.000,00zł) po 1 stycznia 
2012 roku, powinny pamiętać, że muszą odwiedzić ginekologa nie 
później niż w 10-tym tygodniu ciąży. Jeśli tego nie zrobią, stracą prawo 
do świadczenia.

Już od 1 stycznia przyszłego roku ponownie zaczną obowiązywać 
zaostrzone kryteria ubiegania się o becikowe. Przyszły rodzic wraz 
z pisemnym wnioskiem o te świadczenia będzie musiał przedłożyć 
w Ośrodku Pomocy Społecznej zaświadczenie wystawione przez le-
karza. Ma ono potwierdzać odbycie trzech wizyt u ginekologa. Każda 
z tych wizyt powinna przypaść na inny trymestr ciąży. Co ważne, pierw-
szą z nich nie będzie mogła odbyć się później niż do 10. tygodnia ciąży.

Na złożenie wniosku rodzice mają 12 miesięcy od urodzenia dziecka.
Uwaga!!! 
Jednak kobiety, które urodzą przed 1 stycznia 2012 roku i pierw-

szy raz były u lekarza po 10. tygodniu ciąży, powinny złożyć wniosek 
o przyznanie becikowego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 
urodzenia się dziecka do końca grudnia 2011r. Później stracą prawo 
do zapomogi.

Szczegółowych informacji udzielają: Iwona Tyll tel. 061/ 8925-827
Anna Przykucka tel. 061/ 8925-827

DroGi tUrySto 
i MieSzKaŃCU naSz!

Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku, 
wytchnienia po nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia. 
Przybywasz nad nasze wody by łowić ryby, udajesz się do naszych 
lasów w poszukiwaniu grzybów.

Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozostawione w lasach 
i nad wodami lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego 
rodzaju odpadki.

Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego wcześniejszego 
pobytu w tym miejscu. A może to wynik pobytu Twych dobrych 
przyjaciół, kolegów, lub sąsiadów.

Dlatego pamiętaj, że łowiąc ryby, zbierając grzyby czy nawet 
spacerując po lesie i spożywając w tym czasie posiłki lub napoje, 
wytwarzasz różnego rodzaju odpadki, które zaśmiecają środowisko. 
Pamiętaj, by zabrać je ze sobą i wrzucić do miejsc do tego prze-
znaczonych.

UratUJ żyCie z pCK
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu, pod patronatem Sta-

rosty Wągrowieckiego, organizuje VII Powiatowy Konkurs 
Krwiodawstwa, który polega na honorowym oddawaniu tego 
bezcennego leku, jakim jest krew. Konkurs trwa od września 
2011 roku do czerwca 2012 roku i skierowany jest do: zakładów 
pracy, służb mundurowych, sołectw, placówek oświatowych, 
stowarzyszeń oraz miast i gmin na terenie powiatu wągrowiec-
kiego. Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas obchodów 
Międzynarodowego Dnia Czerwonego Krzyża, podczas których 
laureatom w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone 
wyróżnienia i podziękowania.

Wszystkim uczestnikom konkursu zapewniamy m. in.: bezpłatne 
badanie lekarskie, oznaczenie grupy krwi, usprawiedliwienie za dzień 
oddania krwi, produkty regenerujące i wzmacniające organizm. Dla 
zamiejscowych zwrot kosztów podróży. Obowiązkiem uczestników 
jest każdorazowo poinformowanie personelu medycznego, z której 
instytucji jest dany dawca. Punkt Krwiodawstwa mieści się na 4 piętrze 
w budynku szpitala powiatowego i czynny jest w: poniedziałek, wtorek 
i czwartek, w godzinach rannych.

Po oddaniu 6 litrów (5 – kobiety) każdy dawca otrzymuje tytuł Zasłu-
żony Honorowy Dawca Krwi nadany przez PCK, który upoważnia do 
pewnych przywilejów, np. bezpłatnych przejazdów komunikacją na trenie 
miasta oraz gminy Wągrowiec oraz bezpłatnych leków według wykazu 
Ministra Zdrowia.

Ponadto informujemy, że bardzo chętnie wygłosimy bezpłatne poga-
danki o znaczeniu krwi w życiu człowieka i przywilejach dla honorowych 
dawców. Kontakt w sprawie pogadanek pod numer tel. 667059964. 

Warto wspomnieć, że w 2010 roku udało się zebrać ponad 805 litrów 
krwi od dawców z terenu powiatu wągrowieckiego. 

Otwarta akcja poboru krwi na terenie Skoków odbędzie się 14 paździer-
nika br., na którą serdecznie zapraszamy.

Oddanie tego bezcennego leku jest najbardziej humanitarnym czynem 
ratującym życie i zdrowie drugiego człowieka. Zachęcamy do odwiedzania 
strony:  www.pck.wagrowiec.pl

jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu
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PRZETARGI:
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni 

drogi gminnej w Niedźwiedzinach (łącznie z usunięciem kolizji linii 
energetycznej i telekomunikacyjnej). W ramach inwestycji zaplanowa-
no budowę na istniejącej drodze o nawierzchni gruntowej częściowo 
utwardzonej kruszywem z recyklingu nawierzchni bitumicznej na 
długości 530 m i szerokości 5 m. Termin składania ofert upływa 5 
września. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 28 października br.

• Ogłoszono II przetargi nieograniczone na sprzedaż działek budow-
lanych położonych w Potrzanowie w rejonie ul. Szkolnej:

- Działka nr 762/8 o pow. 0,0974 ha, cena wywoławcza 57.220 zł;
- Działka nr 762/9 o pow. 0,0974 ha, cena wywoławcza 57.220 zł;
- Działka nr 762/10 o pow. 0,0961 ha, cena wywoławcza 56.260 zł;
- Działka nr 762/11 o pow. 0,0893 ha, cena wywoławcza 52.275 zł;
- Działka nr 762/16 o pow. 0,0832 ha, cena wywoławcza 48.745 zł;
- Działka nr 762/3 o pow. 0,1334 ha, cena wywoławcza 68.142 zł;
- Działka nr 762/5 o pow. 0,0756 ha, cena wywoławcza 38.819 zł
  Przetargi ustne nieograniczone na ww. działki odbędą się 23 wrze-

śnia br.
• Ogłoszono II przetargi nieograniczone na sprzedaż działek budow-

lanych położonych w Brzeźnie tj.:
- Działka nr 66/8 o pow. 0,0834 ha, cena wywoławcza 31.390 zł;
- Działka nr 66/15 o pow. 0,0908 ha, cena wywoławcza 34.120 zł;
  Przetargi zaplanowano na 7 października br.
 

WyKAZy DZIAŁEK:
• Wykazano do dzierżawy na 2 lata część (ok.0,0580 ha) działki nr 

1677/1 o ogólnej powierzchni 0,3110 ha, położonej w Skokach przy 
ul. Zamkowej.

• Wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użyt-
kowników wieczystych działki położone w Skokach: nr 1048/11 o pow. 
0,1019 ha, nr 1238 o pow. 0,0608 ha, nr 1182 o pow.0,0481 ha oraz 
działkę nr 12/4 o pow. 11,2283 ha położoną w Sławie Wlkp.

• Wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki 
budowlane  położone w Sławie Wlkp. tj.

- Działka nr 64/30 o pow. 0,1553 ha, cena zbycia 78.351 zł;
- Działka nr 64/31 o pow. 0,1013 ha, cena zbycia, 51.168 zł;
- Działka nr 64/33 o pow. 0,1001 ha, cena zbycia 50.553 zł; 
- Działka nr 64/34 o pow. 0,0998 ha, cena zbycia 50430 zł;
- Działka nr 64/35 o pow.0,1008 ha, cena zbycia 50.922 zł;
- Działka nr 64/36 o pow.0,0919 ha, cena zbycia, 46.371 zł;
- Działka nr 64/37 o pow. 0,1019 ha, cena zbycia 51.414 zł;
- Działka nr 64/38 o pow. 0,1032 ha, cena zbycia 52.152 zł;
- Działka nr 64/39 ha o pow. 0,1003 ha, cena zbycia 50.676 zł;
- Działka nr 64/40 o pow. 0,1009 ha, cena zbycia 50.922 zł;
- Działka nr 64/41 o pow.0,1020 ha, cena zbycia 51.537 zł;
- Działka nr 64/42 o pow. 0,1020 ha, cena zbycia 51.537 zł;
- Działka nr 64/43 o pow. 0,1008 ha, cena zbycia 50.922 zł;
- Działka nr 64/45 o pow. 0,1221 ha, cena zbycia 57.072 zł;
- Działka nr 64/46 o pow. 0,0981 ha, cena zbycia 45.879 zł;
- Działka nr 64/47 o pow. 0,1108 ha, cena zbycia 51.845 zł;
- Działka nr 64/48 o pow. 0,0994 ha, cena zbycia 46.494 zł;
- Działka nr 64/49 o pow. 0,0981 ha, cena zbycia 45.879 zł;
- Działka nr 64/50 o pow. 0,0935 ha, cena zbycia 43.788 zł;
- Działka nr 64/51 o pow.0,1002 ha, cena zbycia 46.863 zł;
- Działka nr 64/52 o pow. 0,1099 ha, cena zbycia 51.414 zł;
- Działka nr 64/53 o pow. 0,0869 ha, cena zbycia 40.713 zł;
- Działka nr 64/54 o pow. 0,1158 ha, cena zbycia 54.182 zł;
- Działka nr 64/55 o pow. 0,1063 ha, cena zbycia 49.692 zł;
- Działka nr 64/56 o pow. 0,0895 ha, cena zbycia 41.882 zł;
- Działka nr 64/58 o pow. 0,2171 ha, cena zbycia 91.020 zł;

- Działka nr 64/59 o pow. 0,2186 ha, cena zbycia 91.635 zł;
- Działka nr 64/65 o pow. 0,3172, cena zbycia 132.840 zł;

DZIAŁANIA BIEżąCE
• Trwa budowa ul. Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją deszczową 

i siecią wodociągową. Do przetargu przystąpiły 3 firmy, najtańszą 
ofertę tj. 936.241,48 zł  złożyła firma Zakład Instalacji Sanitarnej, 
Tadeusz Kopała z Bliżyc. 

• Trwa rozbudowa świetlicy wiejskiej w Potrzanowie. Wartość inwe-
stycji to 183.111,05 zł, z tego pozyskana dotacja z UE 110.293 zł.

• Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni 
dróg gminnych w Roszkówku (654m nawierzchni bitumicznej), na 
odcinku Lechlin –Grzybowice (2.240m nawierzchni bitumicznej), 
w Lechlinie (300m nawierzchni bitumicznej) oraz w Kakulinie (350 
m podbudowy). Do przetargu przystąpiły 4 firmy, najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma POL-DRÓG, Piła. Łączny koszt budowy wymie-
nionych odcinków wyceniono na 613.973,45 zł.  Budowę rozpoczęto, 
termin wykonania zadania upływa 10 października br.

• Trwają prace zaplanowane do wykonania w 2011 roku w ramach fun-
duszu sołeckiego. Środki wiejskie Pomarzanek, Lechlinka, Jabłkowa, 
Bliżyc, Grzybowa wydatkowano na kruszywo do utwardzenia dróg 
gminnych. Sołectwa Jagniewice, Chociszewo, Niedźwiedziny, Glin-
no, Roszkowo i Raczkowo pieniądze przeznaczyły m.in. na budowę 
bądź doposażenie istniejących placów zabaw. Z funduszu sołeckiego 
Łosińca wybudowana została wiata rekreacyjna.

• Przeprowadzono przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycz-
nej. Do przetargu przystąpiło 6 firm. Najtańszą ofertę złożyła PGE 
Obrót S.A. Skarżysko Kamienna. Zwycięska firma zaproponowała 
cenę zakupu szacowanej ilości energii za 630.270,29 zł (okres wrze-
sień 2011 – grudzień 2012). Szacuje się, że zakup energii w drodze 
przetargu, przy zakładanym 8% wzroście cen energii elektrycznej, 
przyniesie Gminie Skoki oszczędności w kwocie ok. 96 tys. zł.

• W dniu 5 sierpnia br. odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż 
działek budowlanych w Brzeźnie. Do przetargu przystąpiło 7 osób. 
Sprzedano 5 z 7 działek tj.

- Działkę nr 66/7 o pow. 0,0935 ha sprzedano za 35.513 zł;
- Działkę nr 66/9 o pow. 0,0841 ha sprzedano za 31.968 zł;
- Działkę nr 66/10 o pow. 0,1150 ha  sprzedano za 43.490 zł;
- Działkę nr 66/12 o pow. 0,1018 ha sprzedano za 38.569 zł;
- Działkę nr 66/14 o pow.  0,0732 ha sprzedano za 27.906 zł;
• W dniu 25 sierpnia br. odbył się przetarg ustny nieograniczony na 

sprzedaż autobusu gminnego Jelcz L11/2. Do przetargu przystąpiło 
2 uczestników. Cena wywoławcza do sprzedaży wynosiła 3.100 zł, 
autobus został sprzedany za 3.131 zł.

• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 
budowlanej nr 15/17 o pow. 0,0762 ha, położonej w Sławie Wlkp. 
Przetarg wyznaczono na 12 sierpnia br., jednak ze względu na brak 
zainteresowania ofertą przetarg nie odbył się.

Wiata rekreacyjna w Łosińcu.
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Dyrektor Departamentu 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego
na wniosek

Lokalnej Grupy Działania:

Stowarzyszenie 
„Dolina Wełny”

 
informuje o możliwości składania za pośrednictwem LGD Stowa-
rzyszenie „Dolina Wełny” wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 
4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju, t.j. na:
operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej”:
termin składania wniosków: 19.09.2011 – 07.10.2011
limit dostępnych środków: 346 148, 00 zł
minimalne wymagania: uzyskanie co najmniej 40% ogólnej liczby 
możliwych do zdobycia punktów.
operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ra-
mach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. 
„Małych projektów”
termin składania wniosków: 19.09.2011 – 07.10.2011
limit dostępnych środków: 754 156,00 zł
minimalne wymagania: uzyskanie co najmniej 40% ogólnej liczby 
możliwych do zdobycia punktów.
Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpo-
średnio w biurze LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, ul. Kolejowa 
24, 62-100 Wągrowiec, w dniach: od poniedziałku do piątk , w godz. 
10:00 – 14:00.
Szczegółowe informacje:
dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie 
pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu 
przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których 
ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz 
wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryte-
riów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze 
LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny” i na stronie internetowej www.
dolinawelny.eu, a także:
na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji o których 
mowa w pkt 1.
na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego: www.umww.pl 
na stronie internetowej Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa   Kujawsko-Pomorskiego: www.
fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

Dodatkowo informacji udzielają: 
Dyrektor Biura LGD – Tel.: 512-361-838
Pracownicy Biura LGD 
Tel.:  67/ 25-52-489, 
E-mail: biuro_dolinawelny@o2.pl

Wszystkie dokumenty do konkursu znajdują się w zakładce 
„WNIOSKI” na stronie www.dolinawelny.eu

Nordic walking czyli po prostu spacer z kijkami może uprawiać 
dosłownie każdy – bez względu na wiek, płeć, poziom sprawności 
fizycznej czy tuszę. Osoby, które zdecydują się przystąpić do treningu 
mogą wybierać spośród trzech jego rodzajów: zdrowotnego, fitness 
i sportowego. Spacerowanie połączone z odpychaniem się specjalnymi 
kijkami to zdrowie nie tylko dla ciała ale i dla ducha, to nie tylko trening 
mający poprawić naszą kondycję ale także forma relaksu psychicznego. 
Jest pomocny w permanentnym stresie – likwiduje napięcie w obrębie 
ramion i karku, które wtedy są najczęściej napięte. Podejmując regu-
larny trening usprawniamy układ krążenia i oddychania, wzmacniamy 
mięśnie oraz odciążamy stawy kończyn i kręgosłupa. 

Uwalniające się podczas wysiłku „hormony szczęścia” powodują 
dobry nastrój, wyzwalają w nas ukryte pokłady sił witalnych. Nordic 
walking jest także okazją do spotkań towarzyskich na świeżym powie-
trzu. Podczas spaceru po lesie czy parku można swobodnie rozmawiać, 
czerpać radość z kontaktu z przyrodą. 

Nie bez znaczenia w tej formie aktywności są specjalne kijki. To 
one nadają marszowi cech nornic walkingu i w znacznym stopniu 
uatrakcyjniają spacer – „napędzają”, nadają rytm kroków, pomagają 
pokonywać niewygodne ścieżki. Służą także jako pomoc w rozgrzewce 
przed wycieczką oraz przybory do zabaw terenowych dla najmłodszych 
turystów. Zalecane jest by przygodę z nordic walking rozpocząć pod 
okiem instruktora, który pomoże dobrać odpowiednią długość kijków, 
nauczy techniki marszu, podpowie jaki rodzaj treningu podjąć i za-
proponuje trasy spacerowe. 

Zalety nordic walking (wg www.nordwalk.pl)
• angażuje do ruchu ponad 600 mięśni (90%) naszego ciała,
• powoduje aż o 20% większe spalanie kalorii niż bieganie: ok 400kcal/h,
• odciąża stawy kończyn dolnych i kręgosłupa o ok. 5 kg (28 ton/h) na 

płaskim terenie,
• jest to 30- 40% bardziej efektywny ruch od spaceru bez kijków,
• ćwiczy jednocześnie siłę, wytrzymałość i koordynację,
• usprawnia przepływ krwi w kończynach górnych i dolnych,
• obniża spoczynkowe ciśnienie krwi,
• poprawia tolerancję glukozy, redukując zapotrzebowanie na insulinę,
• obniża „zły” cholesterol (zwiększając HDL – „dobry”),
• redukuje wagę ciała aktywizując ruchowo osoby prowadzące siedzący 

tryb życia,
• powoduje wzrost pochłaniania tlenu o 46% wyższy niż w stosunku do 

marszu bez kijków.

Na stronie 18 przedstawiamy trasę dla amatorów nordic walking.

Nordic walking jest oryginalną formą ruchu 
powstałą w Finlandii w latach 20-tych XX wieku. 
Początkowo był to element treningu dla narciarzy 
biegowych. Z biegiem czasu przekształcił się w cie-
kawy i pożyteczny rodzaj rekreacji skierowanej do 
bardzo szerokiej grupy odbiorców. Dużą popular-
ność zdobywa wśród turystów co cieszy tym bardziej, 
że możemy go propagować na terenie m.in. Puszczy 
Zielonka. 

norDIC 
waLKInG 

dobry dla każdego!
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Naszą przygodę zaczynamy ze stacji PKP 
w miejscowości Sława Wlkp., gdzie mo-
żemy bezpiecznie zostawić samochód lub 
dojechać szynobusem kursującym na trasie 
Poznań – Wągrowiec. Podążamy w prawo, 
niestety niezbyt przyjaznym odcinkiem 
wzdłuż bardzo ruchliwej drogi wojewódz-
kiej nr 196, po przejściu 300 m skręcamy 
w lewo (uwaga na samochody) przechodzi-
my obok przystanku autobusowego. Wkra-
czamy na teren miejscowości Potrzanowo. 
Idziemy polną drogą w kierunku lasu i po 
przejściu 800 m naszej wędrówki jesteśmy 
już w pełni zielonej scenerii. Podążając la-

sem z mapą w ręku możemy stwierdzić, że po lewej stronie mijamy Jezioro 
Brzeźno, a po prawej Jezioro Liskówka, które da się dostrzec z mostku na 
biegnącym pod nami kanale Dzwonowskim (zwanym też Dzwonówką). 
Rzeka wyznacza granicę lasu. Idziemy dalej, aby już wkrótce po lewej stronie 
dostrzec wyłaniający się skraj Jeziora Włókna. To właśnie jego urokliwe 
zakątki będziemy podziwiać na różnych etapach naszego marszu.

2 km - dochodzimy do kompleksu 
Rodzinnych Ogródków Działkowych 
„Morena”. Idziemy prosto i na 2,3 km 
skręcamy w prawo. Dochodzimy do 
drogi asfaltowej (ul. Włókna), skręcamy 
w nią lewo i wędrujemy ok. 800 m, aż 
do malowniczo usytuowanej kapliczki 
przydrożnej z figurą Matki Boskiej.  

3,4 km - mamy teraz dwa wyjścia, albo zejść z asfaltu w  drogę gruntową 
mijając kapliczkę z prawej strony, albo skręcić w lewo i wejść do parku oka-
lającego mijany po lewej stronie pałac. Po przejściu ok. 200 m znajdziemy 

się wówczas w najbardziej 
urokliwym miejscu Gmi-
ny Skoki - na skarpie, 
z zapierającym dech wi-
dokiem na Jezioro Włók-
na. Osobiście polecam to 
drugie rozwiązanie. Jest 
to także świetna okazja, 
aby zrobić sobie zejście 
skarpą w dół na plażę 
i zażyć kąpieli. Wody tego 

jeziora od kilku lat są badane pod kątem przydatności do kąpieli, a wyniki 
tych badań są bardzo dobre. Odpoczęliśmy, a więc czas ruszać w dalszą 
drogę! Wracamy na szlak, mijamy po prawej stronie wspomnianą kapliczkę 
i idziemy dalej. Przechodzimy ok. 400 m i dochodzimy do rozwidlenia dróg.

3,8 km – na rozwidleniu dróg podążamy w lewo. Trasa jest malownicza, 
wiedzie między polem po prawej i drugim skrajem Jezioro Włókna po lewej 

stronie. Uwaga! Podziwiając te piękne widoki uważajmy na drogę, aby nie 
skręcić kostki, gdyż stanowi ona drogę dojazdową do pól rolników i często 
jest „wyrzeźbiona” kołami ciągników rolniczych. Wkraczamy na teren 
miejscowości Brzeźno.

4,9 km - wchodzimy do urokliwego 
lasu liściastego. Szczególnie w okresie 
wiosennym jest tu niezwykle pięknie. 
Zanim drzewa wypuszczą liście, kwit-
ną kwiaty runa leśnego. Las będzie 
nam towarzyszył prze ok. 4 km. Idzie-
my cały czas prosto! Niech nie kuszą 
nas liczne dróżki wiodące w bok, 
choćby najbardziej intrygujące! 

6 km – dotarliśmy na skraj lasu, gdzie w prawo wiedzie droga wśród pól 
do miejscowości Brzeźno, my jednak skręcamy w lewo, w las. Wkraczamy 
tym samym na rowerowy szlak turystyczny tzw. Duży Pierścień Rowerowy 
Puszczy Zielonka, którego niebieskie kwadraty (oznakowanie na drzewach) 
będą nas wiodły do końca lasu. Zanim jednak pójdziemy dalej, proponu-
jemy zatrzymać się tutaj na krótki odpoczynek. Po chwili pauzy, ruszamy 
dalej. Krajobraz cały czas jest równie piękny. Po przejściu ok. 500 m, żądni 
nowych odkryć możemy skręcić w lewo w las i idąc następne ok. 500 m 
możemy próbować znaleźć stare grodzisko tzw. „Górę Zamkową”, która jest 
wpisana na listę zabytków archeologicznych wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. Jeśli ją już znajdziemy to po drugiej jej stronie będziemy mieli 
okazję ujrzeć Jezioro Włókna. Góra owiana jest różnymi legendami, a więc 
konia z rządem dla tego kto przedstawi jej prawdziwą genezę powstania!
Po zdobyciu Góry Zamkowej zachęcamy jednak do powrotu na trasę! 
Idziemy zgodnie ze wspomnianym szlakiem rowerowym. 

8 km - napotykamy przecinkę w lesie z żółtymi metalowymi słupkami – - to 
gazociąg Jamał-Europa. Idziemy dalej i niestety – dobiega nas już wyraźny 
szum drogi wojewódzkiej.

8,5 km – po drugiej stronie drogi, którą musimy ostrożnie przekroczyć, wita 
nas „witacz” Gminy Skoki. Po przejściu przez tory jesteśmy w miejscowości 
Sławica. Idziemy ok. 600 m polną drogą - ul. Brzezińską, którą dochodzimy 
do ul. Dzwonowskiej, asfaltowej. Na wprost widzimy dwie tablice infor-
macyjne, jedną z planem wsi Sławica i jej terenami rekreacyjnymi i drugą 
- wielkoformatową mapę turystyczna. Tutaj skręcamy w lewo.

9,1 km – uwaga, będziemy mijać sklep! Szlak rowerowy którym podążaliśmy 
skręca w prawo w kierunku Niedźwiedzin i Puszczy Zielonka. My jednak 
wchodzimy na kolejny szlak turystyczny, tym razem pieszy niebieski, który 
wiedzie z Głęboczka do Sławy Wlkp. Ulicą Dzwonowską dochodzimy do 
przejazdu kolejowego, po przejścia którego na 9,7 km skręcamy w wydeptaną 
przez mieszkańców drogę wzdłuż torów kolejowych (to lepsza alternatywa 
niż pójście wzdłuż ruchliwej szosy). Po chwili marszu widzimy już budynek 
stacji PKP. Jeszcze tylko przekraczamy drogę w kierunku Gniezna i możemy 
być dumni bo dotarliśmy do mety na 10,5 km!

proponujemy państwu następującą trasę nordic 
walking „wokół skockich jezior i lasów”

wyznaczenie i opis Karolina Stefaniak
Długość – 10,5 km
Czas przejścia (bez postojów, umiarkowanym tem-
pem – do 3h)
Możliwości postoju:
- 3,4 km nad Jeziorem włókna obok pałacu,
- 6 km w lesie, przy polnej drodze do Brzeźna.
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Serdeczne podziękowanie
Panom:

Zdzisławowi Tadeuszowi, Piotrowi Zalewskiemu, 
Sebastianowi Gronowiczowi i Filipowi Stawowemu

za pomoc przy urządzaniu Placu Zabaw
oraz 

Pani Stanisławie Gronowicz
za opiekę nad Świetlicą Wiejską

składa
Sołtys Glinna

CENy ZBóż
Obecnie (z dnia 25 sierpnia 2011 r) ceny skupu zbóż na poziomie: 

żyto na mąkę ok. 800 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 840 zł/tonę, 
jęczmień do 700 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie: pszenica na paszę do 
700 zł/tona, pszenżyto ok. 660 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 580 - 
600 zł/t. Do ceny doliczyć VAT. Rok temu, w sierpniu 2010 ceny skupu 
zbóż, np. pszenica była w cenie ok. 750 zł , żyto było średnio 470 zł za 1 
tonę , jęczmień był w cenie  ok. 500 zł za tonę. Obecnie targowiskowe 
ceny pszenżyta, jęczmienia  do 40 zł za 50 kg, pszenicy do 50 zł za 50 
kg, ziemniaki jadalne średnio 0,60-0,70 zł za 1 kg.

CENy TUCZNIKóW I ByDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 25 sierpnia 2011) – średnio 4,50 

zł/kg plus VAT. Maciory ok. 3,10 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt 
średnio 110 – 130 zł/szt, jest mało kupujących. Ceny skupu młodego 
bydła rzeźnego korzystne – i tak: byki ok. 6,00 – 6,80 zł/kg, jałówki 
4,40 – 5,20 zł/kg , krowy 3,00 do 4,80 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie 
ok. 0,90 - 1,10 zł/litr plus VAT.

INNE CENy – NA DZIEń  25 SIERPNIA 2011 R.
Obecnie cena skupu rzepaku ozimego jest w granicach 1800 do 1900 

zł za tonę – znacznie wyższa niż rok temu, ale plony były dużo niższe. 
U niektórych rolników nawet w granicach 1 tony z hektara, to jest 
najmniej od wielu lat. Ceny nawozów (na 15 sierpnia br.): polifoska 
8 - 1900 zł/t., polifoska 6 - 1850, polifoska 5 i Max =  ok.. 1600 - 1700 
zł/tona. Sól potasowa około 1600 zł/tona.

Cena kwalifikowanego ziarna siewnego zbóż ozimych nawet w gra-
nicach ok. 200 zł za 100 kg. Większość rolników nie ma środków na 
zakup takich nasion.

INNE WIADOMOŚCI
Jakie będą w najbliższym czasie ceny skupu zboża – raczej podobne. 

Trudno powiedzieć jak będzie to za miesiąc czy za kilka miesięcy. Może 
być problem, aby dobrze sprzedać zboże z uwagi na to, że  Zakłady 
Zbożowe będą bardzo zwracać uwagę na jakość ziarna i od tego będzie 
zależała cena skupu. Na cenę skupu zboża duży wpływ będzie miał 
ewentualny import zboża do Polski.

Cena skupu tuczników jest obecnie ok. 0,30 zł/kg wyższa jak rok 
temu, ale niższa o 0,10 zł/kg niż 2 lata temu. Utrzymuje się dobra 
cena skupu bydła rzeźnego – głównie dlatego, że bydła mamy coraz 
mniej i jest eksport. Podobnie jest z trzodą chlewną – ilość jest dużo 
mniejsza niż kilka lat temu. 

Pogoda nadal naszych rolników nie sprzyja. Po okresie suszy w maju 
i czerwcu mieliśmy „mokre żniwa”. Opady deszczu bardzo utrudniały 
zbiory rzepaku i zbóż. Zboże zaczęło porastać w kłosach, głównie 
pszenżyto, nieco pszenica ozima. Zboża jare zaczęły się „odmładzać”. 
Plony rzepaku i zbóż w naszej gminie mamy dużo niższe niż rok temu. 
Natomiast jest szansa na dobre plony kukurydzy i ziemniaków – ich 
uprawy wyglądają dobrze. Trudno prognozować jaka będzie pod 
względem opadów deszczu teraz jesień. Być może dla odmiany będzie 
sucha. Obecny stan wilgoci w glebie pozwala na dobre wykonanie orki 
siewnej oraz uprawy pod rzepak i zboża ozime. W ubiegłym roku był 
duży problem (opady deszczu) z terminem siewu rzepaku i zbóż – w tym 
roku może będzie lepiej – i tego rolnikom życzę. 

Przed nami trudny rok dla wielu rolników - głównie ze względów 
finansowych. Raczej rolnicy z naszych terenów nie uzyskają preferen-
cyjnych kredytów tzw. „suszowych” – klęska suszy nie została ogłoszona. 
Jest zapowiedź pomocy dla sadowników i gospodarstw, które ucierpiały 
z powodu burz, huraganów i powodzi.  Straty z powodu majowych 
przymrozków dotyczą głównie  sadowników. Jest zapowiedź zmian 
w systemie ubezpieczeń rolnych. Zobaczymy jaka będzie cena (kurs 

bankowy) za Euro w dniu 30 września br. bo od tego zależy kwota 
złotówek „dopłat bezpośrednich” za 2011 r do 1 ha.

Od 26 września 2011 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa będzie przyjmować nowe wnioski na udzielenie dotacji na 
tworzenie Mikroprzedsiębiorstw na terenach wiejskich. Więcej infor-
macji u doradcy rolników. 

Skoki, 29 sierpnia 2011 r.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

rolnicy powiatu wągrowieckiego!
1. Przypomina się o obowiązku powiadamiania Powiatowego Leka-

rza Weterynarii w Wągrowcu za pośrednictwem urzędowych lekarzy 
weterynarii wyznaczonych do badania mięsa, na co najmniej 24 go-
dziny przed dokonaniem uboju zwierząt (cieląt do 6 miesiąca życia, 
kóz, owiec, świń z wyłączeniem drobiu i zającowatych), o zamiarze 
przeprowadzenia uboju w celu pozyskania mięsa na użytek własny, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
21.10.2010 w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa 
przeznaczonego na użytek własny. 

2. Obowiązkowemu badaniu na obecność włośni podlega mięso: 
świń i nutrii poddanych ubojowi a także dzików odstrzelonych w celu 
produkcji mięsa na użytek własny, na koszt posiadacza mięsa. 

3. Jednocześnie przypomina się, że w przypadku uboju cielęcia do 6 
miesiąca życia, owiec lub kóz posiadacz dokonujący uboju na użytek 
własny obowiązany jest do zagospodarowania materiału szczególnego 
ryzyka to jest :
- u owiec i kóz: 
do 12 miesiąca (jelito biodrowe, śledziona) 
od 12 miesiąca (czaszka, migdałki, rdzeń kręgowy, jelito biodrowe, 
śledziona) 
- u cieląt do 6 miesiąca życia: jelita, migdałki i krezka 

Czyli przekazania tych odpadów do zakładu utylizacyjnego, za po-
twierdzeniem odbioru. 

4. Ponadto informuje się, że ARiMR zgodnie z ustaleniami za-
wartymi w lipcu 2011r. z Głównym Lekarzem Weterynarii będzie 
informować Powiatowy Inspektorat Weterynarii o ubojach zwierząt 
na użytek własny. 

5. W przypadku nie zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii 
uboju zwierzęcia, jego posiadaczowi grozi kara pieniężna w wysokości 
od 100 do 2000 zł. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pienięż-
nych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego).

Szanowny Czytelniku!
Ukończyłeś 18 lat. Jesteś pełnosprawnym obywatelem i przysługuje 

Ci prawo wyborcze. Dlatego nie zmarnuj tej szansy. Oddaj swój głos 
w dniu 9 października 2011 na wybranych przez siebie kandydatów: 

- na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
- na senatora do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
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Gospel w Skokach
„Dobra nowina o zbawieniu w Jezusie” czyli muzyka Gospel 

znów rozbrzmiała w skockiej hali. Po raz kolejny w hali Skockiego 
Gimnazjum odbyły się warsztaty Gospel. Obóz trwał od 17- 23 lipca 
br. W tym roku udział w nim brało 102 uczestników z całego kraju 
oraz trzech Amerykanów, w tym również można było zobaczyć naszą 
młodą Skoczankę.

Przedział wiekowy to osoby od 12 – 50 lat.

Instruktorami chóru byli:
- Brian Fentress – Doświadczony muzyk, założyciel chóru reGene-

ration, od samego początku był zaangażowany w obozy Gospel
-Patrycja Michalczak – Absolwentka studium piosenkarskiego, 

solistka zespołu Gospel Joy 
- Jacek Konieczny – Muzyk, aranżer, jest pianistą Brian’a Fentress’a.
Obóz tworzą głównie uczestnicy warsztatów. Niektórzy z nich to 

wolontariusze i osoby współpracujące z fundacją Pro Novis. Przez cały 
czas trwania obozu uczestnicy biorą udział w warsztatach muzycznych 
przygotowujących ich do występu w finałowym koncercie muzyki go-
spel, który jest uwiecznieniem ich pracy.

Koncert odbył się 22 lipca o godzinie 19:00.
W czasie trwania koncertu między piosenkami można było posłu-

chać słów ewangelii. Również mogliśmy wysłuchać trzech utworów 
napisanych i skomponowanych przez Brian’a Fentress’a.

W ciągu 5 lat dwa koncerty odbyły się w kościele pw. św. Piotra 
i Pawła w Skokach, natomiast kolejne trzy w tutejszej hali.

Organizatorzy i uczestnicy obozu mają nadzieję, że kolejne warsztaty 
nadal odbywać będą się w Skokach.

Galeria zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Maciej Kujawa

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki ogłasza zapisy dzieci 
do udziału w zajęciach 

KóŁKA PLASTyCZNEGO. 
Zapisy przyjmujemy w Bibliotece do 15 września 2011 r. w godzinach 

od 8.00 do 19.00 lub telefonicznie pod nr tel. 61 8925 199, 61 8925 822.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki 
ogłasza zapisy uzupełniające do zespołu 

SKOCZKI.
Zapisy dzieci w wieku od lat 7 przyjmujemy w Bibliotece do 15 

września 2011 r. w godzinach od 8.00 do 19.00 lub telefonicznie pod 
nr tel. 61 8925 199, 61 8925 822.

pierwSza przeGrana 
i KoleJne zwyCiĘStwa 

„wełny”
Wyjazdem na mecz z „Drawą” Krzyż w dniu 15.08 br. pierwsza 

drużyna „Wełny” rozpoczęła rozgrywki tegorocznej rundy jesiennej. 
Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy stosunkiem bramek 3:0. 
Niepowodzenie to zmobilizowało skockich piłkarzy i kolejne mecze to 
już same zwycięstwa. 

- 21.08 br., na własnym boisku „Wełna” spotkała się z reprezentacją 
„GLKS” Wysoka. Mecz przyniósł zdecydowane zwycięstwo skockie-
mu Klubowi, a jego wynik to 7:0 dla „Wełny”. Strzelcami zwycięskich 
goli byli: Grzegorz Meller – 3, Radosław Modlibowski – 2, Tomasz 
Jarzembowski – 1 i Jakub Ślósarczyk – 1. 

- 24.08 br., również w Skokach rywalem „Wełny” była „Unia” Ujście. 
Spotkanie to, to też kolejne zwycięstwo „Wełny” zakończone wyni-
kiem - 5:3, a bramki dla naszej drużyny zdobyli: Grzegorz Meller – 2, 
Mateusz Deminiak – 1, Tomasz Jarzembowski -1 i Eryk Nadworny -1.

- 28.08 br., „Wełna” rozegrała spotkanie wyjazdowe z „Sokołem” 
Damasławek zakończone wynikiem 1:3. Zwycięskie bramki „Wełnie” 
zapewnili: Marcin Ślósarczyk junior – 1, Paweł Smykowski – 1 i Jakub 
Ślósarczyk – 1.

W obecnym sezonie trenerem „Wełny” jest były zawodnik „Lecha” 
Poznań Leszek Padryński. 
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OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
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 dzierżawę na okres 2 lat części (ok. 0,0640 ha) działki nr 130 

o ogólnej powierzchni 1,7653 ha położonej w Skokach przy ul. Parkowej

1. Oznaczenie i opis nieruchomości.
Działka nr 130 w Skokach przy ul. Parkowej, zapisana w KW 47092 Sądu 
Rejonowego w Wągrowcu o ogólnej powierzchni 1,7653 ha.
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy ok. 0,0640 ha (Bz – tere-
ny zieleni).
W skład nieruchomości – działki 130 wchodzi plac utwardzony o po-
wierzchni ok. 0,1522 ha z wjazdem od ul. Parkowej, który w przeszłości 
wykorzystywany był jako kort tenisowy oraz boisko. Obecnie część placu 
utwardzonego (0,0640 ha) wykorzystywana będzie jako plac manewrowy 
do prowadzenia nauki jazdy – szkolenie kandydatów na kierowców.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Skoki stracił ważność dnia 01.01.2004 r. wymieniona nieruchomość nie 
ma oznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 
do dnia 31.12.2003 r. teren ten przeznaczony był na usługi sportu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy 
Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 130 położonej 
w Skokach został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania 
przestrzennego: „usługi sportu i rekreacji”.

3. Termin zagospodarowania: nie jest określony

4. Miesięczny czynsz za dzierżawę (wyjściowy do przetargu): 70,00 zł 
+ 23% VAT 
Wysokość postąpienia w przetargu ustalą jego uczestnicy, winno ono 
jednak wynosić nie mniej niż 1% czynszu (wyjściowego do przetargu) 
zaokrąglone do pełnych dziesiątek złotych w górę.
Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo korekty lub zmiany 
czynszu w trakcie trwania umowy dzierżawy (np. korekta o wskaźnik in-
flacji).
Dzierżawca jest zobowiązany ponadto do ponoszenia na własny koszt 
wszelkich świadczeń publicznych ciążących na dzierżawionej nierucho-
mości, w szczególności podatku od nieruchomości.

5. Wadium:
Wadium w wysokości 10,00 zł należy wpłacić na konto bankowe Urzędu 
Miasta i Gminy w Skoki – nr konta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 
najpóźniej do dnia 6 października 2011 r. (czwartek).

6.Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2011 roku (poniedziałek) 
o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 
11 – salka w bibliotece.

7. Warunki udziału w przetargu.
W przetargu ustnym nieograniczonym mogą brać udział tylko osoby, 
które wpłacą wadium w ustalonej wysokości i ustalonym terminie. 

8. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy dzierżawy, wydzierżawiający może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone.

UWAGI.
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki 
Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach pokój 
nr 2 tel. 61 8 925 814 lub 61 8 925 815.

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
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 dzierżawę na okres 2 lat części (ok. 0,0580 ha) działki nr 1677/1 

o ogólnej powierzchni 0,3110 ha położonej w Skokach przy ul. Zamkowej

1. Oznaczenie i opis nieruchomości.
Działka nr 1677/1 w Skokach przy ul. Zamkowej, zapisana w KW 47391 
Sądu Rejonowego w Wągrowcu o ogólnej powierzchni 0,3110 ha.
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy ok. 0,0580 ha (Bp – tereny 
zurbanizowane niezabudowne).
W skład nieruchomości – działki 1677/1 wchodzi plac utwardzony o po-
wierzchni ok. 0,0580 ha z wjazdem od ul. Zamkowej, przeznaczony na 
cele parkingowe, który wykorzystywana będzie jako plac manewrowy do 
prowadzenia nauki jazdy – szkolenie kandydatów na kierowców. 
W dni funkcjonowania przedszkola wykorzystywanie placu będzie możliwe 
w godzinach 17:00 do 22:00.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.
Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sko-
ki stracił ważność dnia 01.01.2004 r. wymieniona nieruchomość nie ma 
oznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 
do dnia 31.12.2003 r. teren ten przeznaczony był w części na tereny oświaty, 
a w części na zieleń publiczną.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy 
Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 1677/1 położonej 
w Skokach został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania 
przestrzennego: „obszar zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzy-
szącymi”.

3. Termin zagospodarowania: nie jest określony

4. Miesięczny czynsz za dzierżawę (wyjściowy do przetargu): 70,00 zł + 
23% VAT 
Wysokość postąpienia w przetargu ustalą jego uczestnicy, winno ono 
jednak wynosić nie mniej niż 1% czynszu (wyjściowego do przetargu) 
zaokrąglone do pełnych dziesiątek złotych w górę.
Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo korekty lub zmiany czyn-
szu w trakcie trwania umowy dzierżawy (np. korekta o wskaźnik inflacji).
Dzierżawca jest zobowiązany ponadto do ponoszenia na własny koszt 
wszelkich świadczeń publicznych ciążących na dzierżawionej nierucho-
mości, w szczególności podatku od nieruchomości.

5. Wadium:
Wadium w wysokości 10,00 zł należy wpłacić na konto bankowe Urzędu 
Miasta i Gminy w Skoki – nr konta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 
najpóźniej do dnia 6 października 2011 r. (czwartek).

6.Termin i miejsce przetargu.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2011 roku (poniedziałek) 
o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach ul. Ciastowicza 
11 – salka w bibliotece.

7. Warunki udziału w przetargu.
W przetargu ustnym nieograniczonym mogą brać udział tylko osoby, które 
wpłacą wadium w ustalonej wysokości i ustalonym terminie. 

8. Informacja o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy
W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od 
zawarcia umowy dzierżawy, wydzierżawiający może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie zostanie zwrócone.

UWAGI.
Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Ko-
munalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2 
tel. 61 8 925 814 lub 61 8 925 815.



22

1.Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 
11, 62-085 Skoki

tel. 061/ 89-25-801 ,
2.Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://skoki.nowo-
czesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia  oraz 
informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach 
łącznie z usunięciem kolizji energetycznej i telekomunikacyjnej 
I etap (droga północna) - obejmuje budowę na istniejącej drodze 
o nawierzchni gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem z recy-
klingu nawierzchni bitumicznej na długości drogi 530m i szerokości 
5m łącznie z usunięciem kolizji energetycznej (przebudowa linii 
napowietrznej nN 0,4kV i wymiana słupa energetycznego) i usunię-
ciem kolizji telekomunikacyjnej (zabezpieczenie istniejących kabli 
telefonicznych, które w wyniku inwestycji znajdą się pod asfaltem, 
rurami ochronnymi – dzielonymi na długości 45m), 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej :
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert warian-
towych.
6.Termin wykonania zamówienia: do 28.10.2011r.  

7. Warunki udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywa-
nia  oceny spełnienia tych warunków  
7.1 Warunki udziału w postępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  
spełniają  warunki dotyczące: (art. 22 ust. 1) Prawo Zamówień Pu-
blicznych:)
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 
w tym zakresie,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie wyznacza 
szczegółowego warunku w tym zakresie,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – za spełnienie 
warunku  dotyczącego dysponowania osobą zdolną do wykonania 
zamówienia zamawiający uzna posiadanie uprawnień budow-
lanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno 
- inżynierskiej w zakresie budowy dróg- ( kierownik budowy),

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – za spełnienie warunku 
dotyczącego sytuacji ekonomicznej zamawiający uzna posia-
danie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego doku-
mentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 
mniejszą niż 300.000zł (trzysta tysięcy zł),

7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu:  
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków, 
o których mowa w art. 22 ust 1 pkt ustawy zamawiający żąda na-
stępujących oświadczeń i dokumentów:

a) w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednimi 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy 
dołączyć: oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień 
budowlanych do kierowania robotami w specjalności  konstruk-
cyjno - inżynierskiej w zakresie budowy dróg - kierownik budowy,  

b) w celu potwierdzenia, że wykonawca spełnienia warunek  doty-
czący sytuacji ekonomicznej do oferty należy dołączyć:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku  inny dokument  potwier-
dzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności związanej z przed-
miotem zamówienia na kwotę min. 300.000zł,

7.3 W celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia z postępo-
wania o udzielenie zamówienia wykonawcy o okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda następu-
jących dokumentów:
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do  wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004r.    

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbo-
wego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji  właściwego orga-
nu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem 
terminu składania  ofert,

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdze-
nia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcze-
śniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

7.4 Zgodnie z wymogiem art. 44 ustawy wykonawca składa wraz 
z ofertą przetargową oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od 
wykonawców na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, 
o których mowa wyżej. 
8. Informacja na temat wniesienia wadium :
 Zamawiający nie wymaga złożenia wadium przetargowego.  
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100%
10. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Urzędu – pokój 
nr 13 do dnia 05.09.2011r. do godz. 1200

11. Termin związania z ofertą: 30 dni - bieg terminu związania 
z ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu 
zakupów: nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym  wyborze najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej: nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.
Zamawiający  nie przewiduje  możliwość udzielenia zamówień uzu-
pełniających.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA 

POWYŻEJ 14.000 EURO
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OGŁOSZENIE  O II -PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki

ogłasza
II-przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż  działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych 
w Brzeźnie

Przetargi odbędą się  w dniu 07 października  2011r. (piątek) w godz. od 900 do 945

L.p. Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji  gruntów,
numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki
zabudowy

Cena wywoław-
cza
w  zł (brutto)

Termin wpłaty wa-
dium i wysokość
wadium w zł

Miejsce i ter-
min przetargu

1 2 3 4 5 6
1.     Działka nr 66/8

o pow. 0,0834 ha
położona w Brzeź-
nie                
ujawniona w K.W.  
nr P01B/00048134/6 
SR Wągrowiec.
Księga wieczysta nie 
wykazuje obciążeń. 

Dla terenu, na którym położona jest działka wydana 
została decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skoki  Nr 
87/09 o warunkach zabudowy z dnia 13.08.2009r. znak 
sprawy: RIGP 7331-1/77/09.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych ustalone 
w decyzji:
1/wys. zabudowy – budynki parterowe, maksymalnie 
z poddaszem użytkowym,
2/ wys. głównej kalenicy - max 10,5 m od poziomu 
terenu ,
3/szerokość elewacji frontowej – max. 14,0 m,
4/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie 
nachylenia od 300 do 450, pokrycie z dachówki lub 
materiałów dachówko-podobnych, 
5/wys. górnej krawędzi elewacji frontowej–wysokość 
okapu–max. 4,5m,
6/ nieprzekraczalne linie zabudowy- podane są na za-
łączniku graficznym do decyzji o warunkach zabudowy

31.390,00 3200,00
do dnia
04.10.2011r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
07.10.2011r.
o godz. 900

 2. Działka nr 66/15
o pow. 0,0908 ha
położona w  Brzeź-
nie
ujawniona w K.W  
nr P01B/00048134/6         
SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta 
nie
wykazuje obciążeń.

 
              

j.w.

34.120,00 3500,00
do dnia
04.10.2011r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu
07.10.2011r.
o godz. 945 

I.  Forma wniesienia wadium:  wadium należy wnieść w pieniądzu
II. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 42  1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku 

PKO BP  SA  z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta   i Gminy w Skokach  
najpóźniej do dnia 04.10.2011r.(wtorek)

III.  Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce biblioteki  w dniu 07 października 

2011r. od godz. 900  - 945 piątek (2 działki – wadium na koncie Urzędu do dnia 04.10.2011r. )
IV. 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
V. Uwagi:
a)  w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminach podanych w ogłoszeniu 

o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację 

o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu,
c) teren działek uzbrojony zostanie w sieć wodociągową,  
d) szczegółowych informacji o przetargach udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Skokach - pokój nr 2 tel. (61)  8925-814 lub 815.
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z ekologią za pan brat
Dnia 11.06.2011 r. o godz. 9.00 trzydziestoosobowa grupa młodzieży 

z  Antoniewa z opiekunami B. Seidlerem, M. Wawrzyniak i G. Lubawą 
wzięła udział w XIII Międzywojewódzkim Rajdzie Kolarsko-Pieszym 
„Witamy wakacje” w Boszkowie. Na miejscu, przed wyruszeniem na trasę 
uczestniczyliśmy w dwóch pierwszych konkurencjach: rzucie lotką do celu 
i przenoszeniu grochu. Magdalena janusińska okazała się być najlepszą 
zawodniczką w przenoszeniu grochu, zajmując I miejsce. II miejsce zajął 
Daniel Pietrzak, który w dogrywce pokonał reprezentanta powiatu szamo-
tulskiego. III miejsce w rzucie lotką wywalczył Krystian Grzywaczewski. 

Na ręce organizatorów imprezy przekazaliśmy nasze konkursowe  
prace plastyczne o tematyce związanej z ochroną przyrody .Jury przy-
znało nam III miejsce za plakat, którego autorami są przedstawiciele 
grupy VII Krystian Bączkowski i Michalik Maciej. Pamela Burzych, 
Daria janicka, Angelika Cychowska oraz p. Mirosław Piechocki 
wzięli udział w konkursie krajoznawczym „Przyroda i ekologia”. Pan 
Mirosław zajął III miejsce. 

Po udanym zaliczeniu pierwszych konkurencji wyruszyliśmy na dwu-
nastokilometrową trasę, znajdującą się na terenie Przemęckiego Parku 
Krajobrazowego, a wiodącą wokół jeziora Dominickiego.. Wędrując 
leśnymi ścieżkami, podziwialiśmy przepiękne widoki. Urzekający kra-
jobraz okolic Przemętu i Boszkowa ściąga tu wielu turystów i wczaso-
wiczów. Przed nami co chwilę, niczym grzyby po deszczu, „wyrastały” 
domki wczasowe. Na trasie czekały na nas jeszcze dwie konkurencje. 
Jedna z nich tzw. niespodzianka, którą okazały się rzuty woreczkami 
z piaskiem do wiaderek, nie była wcale tak łatwym zadaniem. Chłop-
cy świetnie sobie jednak z nią poradzili, bo I miejsce zajął Krystian 
Grzywaczewski a III miejsce wywalczył Darek Michalak. Natomiast 
nie poszczęściło nam się w rzucie podkową. W tej konkurencji rywale 
okazali się być lepszymi. Po długiej wędrówce dotarliśmy do mety 
rajdu. Tam czekała na wszystkich piechurów przepyszna grochówka. 
Oczywiście nie obeszło się bez dokładki. 

W podsumowaniu punktacji drużynowej jeden z naszych zespołów 
wywalczył I miejsce .O klasyfikacji powiatów stanowiła suma punktów 
uzyskanych przez dwie najlepsze drużyny z powiatu. Powiat wągrowiec-
ki, który mieliśmy zaszczyt reprezentować zajął II miejsce. Serdecznie 
dziękuję naszej młodzieży za aktywny udział w rajdzie, godne repre-
zentowanie placówki i powiatu wągrowieckiego.

Grażyna Lubawa

„Boccia” w Skokach
W czerwcu w hali naszego gimnazjum odbył się Turniej Bocci 

o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Skokach. Organizatorami Tur-
nieju było Gimnazjum w Skokach oraz Katolickie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych „Wesołe Misie”. W rozgrywkach wzięło 
udział 7 drużyn: „Start Żurawinka” z Poznania, „Waleczne Tygrysy” 
z Poznania, „Żuczki” Szkoła w Pawłowie Sk., „Skoczki” Gimnazjum 
w Skokach, „Świetliki” Świetlica Terapeutyczna w Skokach, „Wesołe 
Misie” Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych w Skokach, „Czarne 
Koty” Gimnazjum w Skokach. Czołowe miejsca zajęli:

I –miejsce – „Skoczki” Gimnazjum w Skokach
II –miejsce -„Start  Żurawinka” Poznań
III –miejsce – „Świetliki” Świetlica Terapeutyczna w Skokach
Zawodnicy otrzymali puchary, nagrody, upominki i poczęstunek. 

Bardzo dziękujemy instytucjom oraz osobom prywatnym, które wsparły 
organizację Pucharu:  Burmistrzowi MiG Skoki , Sekretarz MiG Skoki 
, Dyrektorowi Gimnazjum w Skokach, SSI „Start Poznań” ,Państwu: 
Iwonie i Krzysztofowi  Migasiewiczom, Arlecie i Andrzejowi Pila-
czyńskim, Justynie i Radosławowi Kujawom, Milenie i Bartłomiejowi 
Lahutom, Katarzynie i Piotrowi Jankom, Państwu Lisieckim, Rodzinie 
Państwa Gołembowskich, Pani Ewie Rybickiej.

OGŁOSZENIE
Na podstawie § 6 ust. 1, 2, 3 Uchwały XLVI/286/10 Rady Miej-

skiej Gminy Skoki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zasad 
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Skoki

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości informację, iż przezna-
cza się do wynajmu niżej wymieniony lokal mieszkalny:

Lokal mieszkalny położony w Skokach przy ul. Zamkowej 13/5. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 53,70 m2, a w jego skład 
wchodzi: 
pokój - pow. 17,10 m2, pokój - pow. 13,00 m2, kuchnia - pow. 12,70 
m2, łazienka - pow. 3,50 m2, p.pokój - pow. 4,70 m2, skrytka - pow. 
2,70 m2. Razem: 53,70 m2 (do lokalu przynależy także piwnica 
o pow. 10 m2).

Lokal mieszkalny położony w Skokach przy ul. Zamkowej 9/7. 
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 25,00 m2, a w jego skład 
wchodzi: 
pokój - pow. 13,80 m2, kuchnia - pow. 6,80 m2, korytarz wspólny - 
pow. 4,40 m2.
Razem: 25,00 m2 (do lokalu przynależy także piwnica o pow. 7,50 
m2 ).

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekre-
tariacie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, na przygotowanych 
drukach, w terminie: 
od 1 – 30 września 2011 r. (decyduje data wpływu wniosku do se-
kretariatu).

Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem nie będą rozpa-
trywane.
Druki można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, po-
kój nr 1 bądź pobrać ze strony internetowej: www.gmina-skoki.pl.

W celu potwierdzenia uzyskiwanych dochodów osoby i rodziny ubie-
gające się o wynajem lokalu powinny załączyć do wniosku stosowne 
zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach za okres trzech miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku (tj. czerwiec, lipiec, sierpień), 
wydane przez pracodawcę, organ emerytalno – rentowy, itp., (na 
druku przygotowanym przez UMiG w Skokach).

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy wynajmowane są 
osobom i rodzinom mieszkającym na terenie Gminy Skoki, któ-
re osiągają niskie dochody i znajdują się w trudnych warunkach 
mieszkaniowych. 

Szczegóły warunków wynajmowania lokali reguluje Uchwała Nr 
XLVI/286/2010 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24 czerwca 2010 
roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Skoki.

Uwaga:
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego powierzchnia pokoi przypadająca na członka 
gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, 
a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2. 

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos
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„wesołe Misie” 
w Ustroniu Morskim

W dniach 23-25.06.2011 odbyła się wycieczka Katolickiego Stowarzy-
szenia Osób Niepełnosprawnych do Ustronia Morskiego. Uczestnikami 
była  grupa osób niepełnosprawnych z opiekunami. Wycieczka miała 
charakter wypoczynkowy: plażowanie i spacery morskim brzegiem. 
Były też w programie miejscowe atrakcje takie jak: jazda rowerami 
spacerowymi, czy szaleństwa dyskotekowe uwielbiane przez młodzież. 
W drodze powrotnej spędziliśmy kilka godzin w innej nadmorskiej 
miejscowości w Mielnie- Unieściu. Można było zwiedzić Mielno, po-
spacerować, zjeść pyszny obiad. Dużą atrakcją był pobyt w wesołym 
miasteczku i jazda na wybranych karuzelach.  

Bardzo dziękujemy za wsparcie naszego wyjazdu UMiG w Skokach, 
firmie YORK, fundacji Pani Hanny Gąsowskiej „Pomóż nam chodzić”, 
Państwu :Krystynie i Wacławowi Wojciechowskim, Marii i Longino-
wi Sapiechom, Krystynie i Markowi Skarupom, Ewie i Michałowi 
Rosikom, Grażynie i Marianowi Kaczmarkom, Alicji i Mariuszowi 
Deminiakom, Panu Markowi Urbanowiczowi.

wakacyjny wypoczynek 
– Biały Dunajec 2011

Podczas tegorocznych wakacji Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Skokach we współpracy  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wągrowcu zapewnił bezpłatny wypoczynek dla 63 dzieci i młodzieży 
z terenu miasta i gminy Skoki. Dzieci i młodzież wzięły udział w dwu-
tygodniowych koloniach w Białym Dunajcu. Wypełniony wieloma 
atrakcjami pobyt w otoczeniu niezapomnianych widoków polskich 
gór, pozwolił kolonistom atrakcyjnie i czynnie spędzić wakacyjny czas. 

Realizacja w/w przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez zaangażo-
wania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach, za co 
chciałbym im podziękować.

Robert Rogaliński

wakacje w Bardowick !
W dniach od 25 lipca do 4 sierpnia 2011 roku, 22 osobowa grupa 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoki wraz z opiekunami spędzała 
po raz XVI wakacyjny czas w zaprzyjaźnionej gminie partnerskiej 
Bardowick w Niemczech.

Dla ośmiu uczestniczek: Oli , Pauliny, Joasi ,Julki ,Jagody ,Zuzi , Jagody 
i Magdy wyjazd był nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Skoki za najlepiej 
napisany egzamin i sprawdzian kończący  naukę w gimnazjum lub szkole 
podstawowej. Dla Diany natomiast, był nagrodą za zdobycie maksymalnej 
liczby punktów z egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego i okazją 
do sprawdzenia się w roli tłumacza. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość 
doskonalenia nie tylko języka niemieckiego, ale także języka angielskiego 
podczas zorganizowanych zajęć warsztatowych.

W programie wycieczki nie zabrakło także innych  atrakcji, do 
których zaliczyć należy przede wszystkim całodzienny pobyt w parku 
rozrywki „Heide – Park” w Soltau, zwiedzanie portu w Hamburgu, 
Muzeum Soli i Wieży Ciśnień w Lüneburgu, wieczorny koncert 
czarodziejskich fontann w hamburskim parku Planten und Blumen. 
Słoneczna pogoda pozwoliła również na spędzanie czasu nad wodą na 
terenach odkrytych kompleksów rekreacyjnych w miejscowości Aden-
dorf. Wypady do Aquaparku „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. Niezapomnianym przeżyciem było zwiedzanie katedry 
w Bardowick, podczas którego uczestnicy wyprawy mieli okazję zwie-
dzić także poddasze świątyni i dotykać serc bardowickich dzwonów 
katedralnych. Nieocenionymi przewodnikami po zakamarkach katedry 
byli pani Helma Trapp i pan Martin Rudolf, którym serdecznie za 
pomoc i opiekę dziękujemy.

Szczególnie ciepło wspominali uczestnicy wycieczki spotkania 

z młodzieżą ukraińską z Białej Cerkwi wypoczywającą w pobliskim 
Neetze. Wspólne zabawy na dyskotece i basenie były okazją do zawarcia 
nowych przyjaźni.

Równie ciekawa była wspólna wyprawa naszej polskiej grupy 
i młodzieży z Bardowick do pachnącego historią i zabytkami miasta 
Lübeka, i nad bałtycka plażę Timmendorfen Strand. Wielkie wrażenie 
na uczestnikach wyprawy zrobiło zwiedzanie Sea Life. W wielkich 
akwariach mogliśmy podziwiać wspaniałe okazy przedstawicieli pod-
morskiego świata: rekiny, żółwie, płaszczki i mieniące się kolorami ryby 
wśród, których wszyscy z łatwością dostrzegali pierwowzory filmowej 
rybki Nemo.

Dużą atrakcją dla uczestników wyjazdu były także warsztaty arty-
styczne, podczas, których  powstawały wykonywane przez młodzież 
naszyjniki, bransoletki i kolczyki. W warsztatach z dużym zapałem 
uczestniczyli także chłopcy wykazując się niezwykłą pomysłowością 
i kreatywnością.

Podczas pobytu w Bardowick grupa polska spotkała się z niezwykle 
serdecznym przyjęciem zarówno ze strony władz gminy jak i jej miesz-
kańców.

Mam nadzieję, że wrażenia z tegorocznego pobytu na obozie w Bar-
dowick pozostaną dla jego uczestników miłym wspomnieniem.

Do galerii zdjęć zapraszamy na stronę www.gmina-skoki.pl
Wiesława Surdyk-Fertsch

w góry, w góry miły bracie, 
tam przygoda czeka na cię

Czyli słów i zdjęć kilka z obozu wędrownego poprzez Orawę 
i Beskid Żywiecki.

Tradycją skockich turystów z koła PTTK nr 77 są obozy wędrowne. 
W tym roku wybraliśmy się na Orawą i w Beskid Żywiecki. Początek 
obozu był bardzo ciężki, bowiem mieliśmy okazję poznać atrakcyjność 
podróży PKP. Na trasie Poznań – Jordanów, większą część jazdy spę-
dziliśmy na korytarzu. I chyba przysłowiowe śledzie w puszcze mają 
więcej swobody niż my. Na szczęście Jordanów powitał nas pięknym 
słońcem, które jak się później okazało miało nam towarzyszyć przez 
większość obozu.

Po dwóch, trzech godzinach marszu, w trakcie, których odwiedzili-
śmy miejsce bitew polskich żołnierzy we wrześniu 1939 pod Wysoką, 
dotarliśmy do pierwszego miejsca noclegowego. Po zasłużonym 
odpoczynku i regeneracji sił ruszyliśmy na Orawę. Jest to specyficzny 
region naszego kraju charakteryzujący się oryginalną kulturą, tradycją 
i folklorem. Interesującym miejscem, które nie mogliśmy przeoczyć, 
jest znajdujący się w Żubrzycy Górnej Skansen, w którym zgromadzono 
wiele budynków, narzędzi i sprzętu gospodarczego tej pięknej krainy. 
Z opowieści przewodnika najbardziej utkwiły nam w pamięci obiekty, 
które „grały” w różnego rodzaju filmach, m.in. wielkie koło młyńskie, 
z którego Hopryna wróżyła Bohunowi w filmie „Ogniem i mieczem”.

Dalej górski szlak zaprowadził nas w masyw Babiej Góry. Najwyższa, 
poza Tatrami polska góra, której wierzchołek zwany Diablak, wznosi 
się na 1725m n.p. m. nazywana słusznie jest Królową Beskidów. Swym 
pięknem monumentalizmem tajemniczością i urodą przyciąga od lat 
rzesze turystów. My także ulegliśmy jej urokowi i stanęliśmy na jej 
wierzchołku(niektórzy nawet dwukrotnie).Szczególnie w pamięci po-
zostanie pokonanie złotego szlaku śmiało wytyczonego poprzez progi 
skalne, urwiska i gołoborza nazwany „Perć Akademików”. Atrakcją 
stromego odcinka tego szlaku są łańcuch, klamry i metalowe drabinki 
przymocowane do skał, które pozwalają bezpieczniej pokonać drogę. 
Trudy, stres i zmęczenie opłaciły się, bowiem przy pięknej pogodzie 
widoki i górskie panoramy ze szczytu były przepiękne i nie da się ich 
opisać. Podczas odpoczynku w schronisku na Markowych Szczawinach 
jeden z nas pomagał też GOPR przy transporcie poszkodowanej tu-
rystki.

Kolejne dni wędrówki prowadziły przez rejony o ciekawej historii 
z okresu II wojny światowej związanej z intensywną działalnością 
oddziałów partyzanckich. Wędrując poprzez Policę na Halę Krupo-
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wą przechodziliśmy obok miejsca katastrofy lotniczej z 2 IV 1969, 
w której zginęły 53 osoby, a przyczyny tej tragedii do dziś nie zostały 
do końca wyjaśnione.

Ciekawostką tej okolicy jest góra Okrąglica, na wierzchołku której 
znajduje się drewniana kapliczka Matki Bożej Opiekunki Turystów. 
Jej wnętrze, w charakterystycznym górskim wystroju pokrywają liczne 
tablice epitafijne poświęcone ludziom gór, którzy nie wrócili ze swego 
ostatniego szlaku i zginęli w różnych górach świata.

Po chwili zadumy, posiliwszy się obficie rosnącymi na stokach jago-
dami, poprzez Zawoję Jałowiec dotarliśmy do studenckiej bazy namio-
towej na Przełęczy Słuchaczki. Jak się okazało baza ta była tego dnia 
metą masowej imprezy turystycznej, czyli „Wyrypy Beskidzkiej”, której 
uczestnicy pokonali nieprzerwanym marszem 100 km idąc głównym 
szlakiem od Ustronia. Najszybszemu zajęło to niespełna 20 godzin!

Tutaj też będący po raz pierwszy na obozie Marcin przeszedł swój 
obozowy chrzest, czyli pomyślnie pokonał próby czterech żywiołów; 
wody, ziemi, ognia i powietrza. Tym samym został przyjęty do bractwa 
„gwieździstego nieba i dziurawego namiotu”.

Kolejne dni wędrówki prowadziły poprzez graniczną Przełęcz 
Glinne i Pilsko pod szczytem, na północno-wschodnim zboczu przy 
żółtym szlaku, znajduje się krzyż upamiętniający jedną z pierwszych 
ofiar kampanii wrześniowej, poległego w tym miejscu 1 września 1939 
roku żołnierza Basika. Dalej przez hale Miziowę i Górową do Sobotni 
Wielkiej. W miejscowości tej znajduje się największy w Beskidach wo-
dospad. Woda spływa z wysokości 10 m jedną strugą po nachylonym 
pod kątem 40 stopni piaskowcu. Następnie spada progiem skalnym 
do wyrzeźbionego głębokiego kotła eworsyjnego o głębokości do 5 
metrów. Kilku z nas mimo niskiej temperaturze wody zażyło orzeźwia-
jącej kąpieli. Jednakże dalsza wędrówka pod górę ponownie pokryła 
potem nasze ciała. Na szczycie Rodanki w oddali zobaczyliśmy burzę 
oraz znaki psucia się pogody. Ostatni nocleg w schronisku PTTK Ry-
sianka przeszedł spokojnie. Znając prognozy pogody bardzo wcześnie 
zjedliśmy śniadanie i ruszyliśmy do Węgierskiej Górki – mety naszego 
obozu. Chcieliśmy jeszcze zobaczyć bunkry i umocnienia z 1939 roku 
„Polskich Termopil”, ale ropętała się ulewa, która przegnała nas na 
stację kolejową(jak się później okazało w rejonie tym padało przez 
kilka dni). Po zmianie odzieży bez większych przeszkód dotarliśmy 
do Skoków. Podczas 10 dni obozowych najwytrwalsi przeszli łącznie 
ponad 140 km przy łącznej sumie podejść ok.6300m.

Zapraszamy do galerii zdjęć w wykonaniu Wojciecha Pilarskiego, 
Damiana Górczyńskiego, Marcina Kasprzaka i Andrzeja Surdyka.

Andrzej Surdyk 

wspomnienie z Jarosławca
Już po raz 21 grupa skockich harcerzy z 7 Skockiej Drużyny Harcer-

skiej „HYCE” oraz towarzyszący im „cywile” odwiedziła stanicę har-
cerską „Leśna Polana” w Jarosławcu należącą do hufca ZHP Sławno. 

Obóz miał charakter przede wszystkim wypoczynkowy, ale był też 
czas na zabawę i naukę. Kiedy pozwalała pogoda, a podczas czter-
nastodniowego pobytu słonecznych dni nie było wcale mało, szliśmy 
na pobliską plażę by pod czujnym okiem ratownika zażywać kąpieli 
morskich i słonecznych. Uczestniczyliśmy też w wycieczkach m.in. do 
Darłówka, gdzie główną atrakcją jest park wodny ze słoną wodą z kil-
koma zjeżdżalniami dżakuzi i innymi wodnymi atrakcjami. 

Niewątpliwie wiele niezapomnianych przeżyć przyniosła wyprawa 
do Doliny Charlotty koło Słupska, a przede wszystkim znajdujący się 
tam park linowy. Na trzech trasach dostosowanych do wieku i wzrostu 
uczestników pod czujnym okiem doświadczonych instruktorów, każdy 
mógł sprawdzić swe umiejętności chodzenia po linach i pokonywaniu 
innych przeszkód zawieszonych kilka metrów nad ziemią. 

Ponieważ na stanicy poza nami były ekipy z Ostródy Czechowic-Dziedzic, 
Darłowa, strażacy z Kochanowic, a nawet młodzież z Niemiec i Kazachstanu 
czas płynął bardzo szybko. Wspólne zabawy, gry, apele, konkursy i rywali-
zacja sportowa z dnia na dzień zacieśniały znajomości, przyjaźnie a nawet 
pierwsze obozowe miłości, co pokazały łzy na koniec obozu przy rozstaniu.

Jako harcerze zorganizowaliśmy też zajęcia mające doskonalić naszą 

wiedzę i umiejętności w różnych technikach harcerskich. Była więc nauka 
posługiwania się mapą i kompasem, wyznaczania azymutu, układanie 
i rozpalanie ogniska, szyfry, elementy pierwszej pomocy i musztry. Przy 
okazji zdobyto wiele sprawności, wśród których najtrudniej było zdobyć 
sprawność „dwa pióra”. W trakcie jej zdobywania przez 24 godziny nie 
można się odzywać a przez następną dobę nic nie jeść. Niektórzy podczas 
biegu patrolowego pomyślnie zamknęli próby na stopnie harcerskie. Nie 
zabrakło też nauki piosenek i tańca, a swe umiejętności wokalne zapre-
zentowane na obozowym festiwalu piosenki zaowocowały czołowymi 
lokatami. Także rywalizacja sportowa przyniosła sukcesy. W piłkę nożną 
i siatkówkę nasze reprezentacje nie znalazły pogromców.

Wieczorny program wypełniały ogniska, zabawy i dyskoteki. Z pewno-
ścią wielkim przeżyciem dla tych, którzy pierwszy raz byli na obozie był 
chrzest u Neptuna. Stare wygi przygotowały interesujący tor przeszkód, 
który ku radości licznie zgromadzonych plażowiczów, musieli pokonać 
adepci obozowania nad Bałtykiem. Na koniec ceremonii król mórz 
i oceanów nadawał morskie imię i certyfikat potwierdzający akt chrztu.

Niestety dwa tygodnie szybko minęły i czas było wracać do domu. 
Pozostały wspomnienia i piasek, który nieubłaganie wciskał się w nasze 
rzeczy. Czego nie udało się zrobić będzie można za rok tak mówili 
uczestnicy obozu.

Zapraszamy do galerii zdjęć Dariusza Górczyńskiego i Andrzeja 
Surdyka na stronę www.gmina-skoki.pl

Andrzej Surdyk 

rozgrywki Gminnej ligi piłki nożnej
Od 17 lipca 2011 roku odbywają się mecze piłkarskie w ramach 

organizowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Turnieju 
Gminnej Ligi Piłki Nożnej. Do udziału zgłosiły się 4 drużyny, tj.: Ja-
gniewice, Potrzanowo, Roszkowo i Rościnno. Mecze rozgrywane są na 
dwóch boiskach trawiastych o wymiarach 40x60m w miejscowościach 
Potrzanowo i Rościnno. Drużyny składają się z 6 zawodników, a czas 
trwania meczu wynosi 2 x po 15 minut.  

Poniżej przedstawiamy aktualną tabelę rozgrywek:
Data, Drużyna Wynik Boisko Godz.

17.07.2011
3-4  Jagniewice- Potrzanowo
1-2  Roszkowo-Rościnno

2-4
1-7

Boisko Rościnno 1000

1040

24.07.2011
1-4  Roszkowo-Potrzanowo
2-3  Rościnno-Jagniewice
4-3  Potrzanowo-Jagniewice
1-2  Roszkowo-Rościnno

1-2
4-1
5-2
0-9

Boisko 
Potrzanowo

1000

1040

1120

1200

31.07.2011
4-3  Potrzanowo-Jagniewcice
1-2  Roszkowo- Rościnno
2-4  Rościnno-Potrzanowo
3-1  Jagniewice-Roszkowo

4-1
1-13
7-1
2-5

Boisko Rościnno
1000

1040

1120

1200

07.08.2011
2-4  Rościnno-Potrzanowo
3-1  Jagniewice-Roszkowo
1-4  Roszkowo-Potrzanowo
2-3  Rościnno-Jagniewice

3-0
2-1
0-3
4.  3-0

Boisko 
Potrzanowo

1000

1040

1120

1200

14.08.2011
1-4  Roszkowo-Potrzanowo
2-3  Rościnno-Jagniewice
4-3  Potrzanowo-Jagniewce
1-2  Roszkowo-Rościnno

1-9
4-4
4-2
2-5

Boisko Rościnno
1000

1040

1120

1200

21.08.2011
4-3 Potrzanowo-Jagniewice
1-2 Roszkowo-Rościnno
2-4 Rościnno-Potrzanowo
3-1 Jagniewice-Roszkowo

... -…
…-…
2-3
0-3

Boisko 
Potrzanowo

1000

1040

1120

1200

28.08.2011 / 4.09.2011
2-4 Rościnno-Potrzanowo
3-1 Jagniewice- Roszkowo
1-4 Roszkowo-Potrzanowo
2-3 Rościnno-Jagniewice

…-…
…-…
2-6
…-…

Boisko Rościnno
1000

1040

1120

1200
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Z ekologią za pan brat.

„Wesołe Misie” w Ustroniu Morskim.

Obóz wędrowny poprzez Orawę i Beskid Żywiecki.

Wspomnienia z Jarosławca.

„Boccia” w Skokach.

Wakacje w Bardowick!

Obóz wędrowny poprzez Orawę i Beskid Żywiecki.

Wspomnienia z Jarosławca.
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KonKurs 
„Piękna i Zielona Gmina 2011”

20 i 21 czerwca trzydzie-
ści dwie posesje oceniane 
były przez komisję konkur-
sową, składającą się z pra-
cowników Urzędu Miasta 
i Gminy w Skokach. 

Pod uwagę brano m.in. 
: różnorodność nasadzeń, 
wkład pracy własnej, funk-
cjonalność nieruchomości, 
oryginalność zagospodaro-
wania posesji oraz ogólne 
wrażenie estetyczne.

Podsumowanie konkursu 
z wręczeniem dyplomów 
i nagród dla wszystkich 
uczestników miało miej-
sce, podobnie jak w latach 
ubiegłych, na „Łowisku 
u Leszka” w Skokach.

Lista laureatów konkursu 
przedstawia się następu-
jąco:
I miejsce – Iwona i Paweł 
Tyll (Skoki)
II miejsce – Danuta Kosa-
kowska-żak (Skoki)
III miejsce – Halina i Hen-
ryk Sękowscy (Skoki)
IV miejsce – Stanisław 
Derpiński (Budziszewice)
IV miejsce - Bożena Luba-
wa (Skoki)
V miejsce – jadwiga Kru-
kiewicz (Miączynek)

Uczestników, a także 
pozostałych mieszkańców 
Gminy Skoki zachęcamy 
do podejmowania dalszych 
wysiłków prowadzących do 
tworzenia „ogrodów swo-
ich marzeń”. Zapraszamy 
także do promowania się 
w kolejnych konkursach.

Aleksandra Frankowska

Tegoroczna edycja konkursu „Piękna i Zielona Gmina”, zorganizowana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki, spotkała się z dużym zainteresowaniem Mieszkańców Naszej Gminy.  


