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„wełna skoki”
w iV lidze

26 maja 2012 roku i zakończony remisem - 2:2 
– mecz z „Koroną” Stróżewo na stadionie przy ul. 
Parkowej, wraz ze strzelcem bramek Marcinem Śló-
sarczykiem starszym, które zadecydowały o awansie 
Seniorów „Wełny” do IV Ligi Okręgowej, złotymi lite-
rami wpiszą się w 87-letnią historię skockiego Klubu. 

Bo właśnie, stało się to, o czym marzyło kilka poko-
leń zawodników, członków Zarządu i działaczy oraz 
najwytrwalszych sponsorów i kibiców, a co nawet na 
początku minionego sezony piłkarskiego wydawało 
się niemożliwe. Tak więc, obecny sukces „Wełny”, to 
przede wszystkim zasługa i zaangażowany wysiłek 
samych piłkarzy i ich trenera Włodzimierza Michal-
skiego, ale też i sukces wszystkich, którzy łącznie z 
kibicami dodawali im otuchy w dążeniu do celu.

Dokończenie na str. 5

ŚWIĘTO MIASTA I GMINY SKOKI 2012

Oficjalnym obchodom Święta 
Miasta towarzyszyły imprezy 
dodatkowe. W sobotę o godzinie 
8.00, nad jez. Rościńskim, odbyły 
się zawody wędkarskie o Puchar 
Burmistrza MiG Skoki. W zawo-
dach drużynowych I miejsce zajęła 
drużyna z Mieściska na miejscu II 
uplasowała się drużyna Skoki I, a 
III miejscu ekipa z Koła Wędkar-
skiego Troć.

W sali Biblioteki Publicznej, 
o Pióro Burmistrza Miasta i Gmi-
ny, walczyli uczestnicy dyktanda 
ortograficznego. W dyktandzie 
udział wzięło 40 osób, dla których 

W dniu 17 czerwca br. obchodziliśmy XX Święto Miasta i Gminy Skoki. Przewodnim tematem tegorocz-
nej imprezy były muzyczne wspomnienia. Po raz pierwszy obchody Święta Miasta zaplanowano na jeden 
dzień, co jednak wcale nie wpłynęło na zubożenie programu imprezy, podczas której każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. 

przygotowano teksty zróżnico-
wane pod względem trudności. 
W grupie dorosłych najlepiej z or-
tograficznymi pułapkami języka 
polskiego poradziła sobie Pani 
Stefania Golińska-Wągrowska, 
wśród gimnazjalistów najwięk-
szą wiedzą z zakresu ortografii 
popisał się Dominik Dereżyński, 
a najlepszym uczniem szkoły pod-
stawowej biorącym udział w dyk-
tandzie okazał się Jonasz Żak.

Odbyły się także zawody strze-
leckie, które poprowadzili Bracia 
Kurkowi. 

Dokończenie na str. 4
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Wędkarskie zmagania o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki

O godzinie 7 rano do zawodów zgłosiły się drużyny trzyosobowe 
z kapitanami. Były to drużyny: Mieścisko, Rokietnica, Colmic, Rataje, 
Wiórek I i Wiórek II, Nóżka Osiedle, Lubonianka, Murowana Goślina, 
Troć, Metalplast, Hydro, Team Kasi, Tarpan, Wojnówko oraz Skoki 
I i Skoki II. 

Zawody tradycyjnie już wystrzałem z pistoletu otworzył Burmistrz 
Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos. Rywalizację wędkarską rozgry-
wano w systemie sektorowym, połowy trwały 3 godziny. Po tym czasie 
komisje sędziowskie obeszły stanowiska połowowe i poważyły ryby, 
które po zważeniu trafiły z powrotem do wody ponieważ zawody od-
bywały się na tzw. żywej rybie.

Po posileniu się jak zwykle pyszną wędkarską grochówką, o godzinie 
14 wszyscy zawodnicy i kapitanowie drużyn oraz zaproszeni goście 
stanęli na plaży jez. Rościńskiego aby podsumować wyniki i wręczyć 
nagrody, dyplomy i puchary.

W pierwszej kolejności podano wyniki w sektorach, i tak w sektorze 
„A” I miejsce z wynikiem 11,30 kg zajął Andrzej Szymkowiak z dru-
żyny Skoki II, II Robert Chelwing z drużyny Mieścisko (9,92 kg) , III 
Zbigniew Kazimierczak z drużyny Rokietnica (8,68 kg). W sektorze 
„B” I miejsce łowiąc 9,88 kg wywalczył Ryszard Fischer reprezentant 
drużyny Tarpana, II miejsce zajął Artur Winkiel (9,44 kg) z drużyny 
Rokietnica, a III Janusz Kosiński (8,86 kg) z drużyny Troć. W sektorze 
„C” najlepszym okazał się zawodnik z Rataj Sławomir Dunikowski 
z wagą złowionych ryb 10,80 kg, tuż za nim na II miejscu był Piotr Ja-
roszek z drużyny Hydro (10,50 kg), a III okazał się Przemysław Opala 
z drużyny Troć (10,20 kg).

Po rozdaniu nagród nadszedł czas na podsumowanie drużynowe, 
i tak III miejsce zajęła drużyna Troć w składzie: Katarzyna Kubiak, 
Janusz Kosiński i Przemysław Opala - wręczenia pucharu w imieniu 
burmistrza dokonał Krzysztof Migasiewicz Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Wągrowieckiego. II miejsce zajęła drużyna Skoki I w składzie 
Dariusz Bałażyk, Romuald Dudek i Leszek Stoiński - wręczenia pucha-
ru dokonał Zbigniew Kujawa Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy 
Skoki, a zarazem Skarbnik Koła PZW nr 120 w Skokach. Zwycięzców 
zawodów osobiście nagrodził pucharem burmistrz Tadeusz Kłos, 
a przypadło to drużynie z Mieściska w składzie: Robert Chelwing, 
Dawid Giziński oraz Henryk Eliński. Wszystkie trzy drużyny oraz ich 
kapitanowie otrzymali pamiątkowe medale z rąk Elżbiety Skrzypczak 
dyrektora Biblioteki Publicznej w Skokach. Wszystkie drużyny otrzy-
mały natomiast pamiątkowe dyplomy. 

Zawody były organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Skoki przez Koło PZW nr 120 w Skokach przy pomocy Sto-
warzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” z Wągrowca. Głównym 
sponsorem nagród oprócz Gminy Skoki było Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa „7Ryb” z Wągrowca oraz Hurtownia Sprzętu Wędkarskiego 
DRAGON Fishing Sp. z o.o. z Kruszyna Krajeńskiego koło Bydgoszczy.

Po zawodach była możliwość zapoznania się z ideą wdrażania Lo-
kalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 Ryb” oraz  
przeprowadzania konsultacji dot. aplikowania o środki w ramach 
PO RYBY.

Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i do zobaczenia 
za rok.

Galeria zdjęć z zawodów na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

Przy pięknej pogodzie 16 czerwca br. nad jez. Rościńskim rekordowa liczba, bo aż 17 drużyn wędkarskich 
wzięło udział w Drużynowych Zawodach Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Zawody 
zorganizowane zostały tradycyjnie z okazji największej imprezy, która odbywa się w naszej Gminie w tym 
roku pt. Święto Miasta i Gminy Skoki 2012. 
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
Ziemi: 

Giżycka Helena ur.27.04.
Kurek Kornelia ur.26.04.
Ciastowicz Kacper ur. 18.05.
Woltmann Jagoda ur.22.05
Bajsarowicz Maja ur. 31.05.
Dondaj Maja ur.08.06.
Sądej Julia ur. 03.06.
Beśka Wiktor ur. 03.06.

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:

Nowak Grzegorz i Wdowiak Natalia
Karczewski Tomasz i Traczyk Sylwia
Bronikowski Adam i Kowalewska Paulina
Sobczak Eligiusz i Libner Natalia
Makowski Marcin Szeflińska Katarzyna
Czapla Piotr i Sereda Anna
Szymański Leszek i Birger Danuta
Dobrowolski Paweł i Kuszak Joanna
Mittmann Dawid i Sendor Izabela
Duda Krzysztof i Kawczyńska Katarzyna
Szczygielski Mariusz i Kozikowska Agnieszka
Eliński Łukasz i Świtała Sylwia

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:

Pachowicz Roman r. 1945  – Łosiniec zm. 22.05.
Skotarek Marian r.1932– Kuszewo zm.09.06.

Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że pa-
mięć 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 
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja: 
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800. 
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78. 
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78

UWAGA ROLNICY!
UWAGA MIESZKAŃCY!

W majowym wydaniu „Wiadomości Skockich”, informując że 
Gmina Skoki będzie gospodarzem tegorocznych 

DOżYNEK POWIATOWO-GMINNYCh, 
podaliśmy że uroczystości odbędą się w Bliżycach.
Dzisiaj wiemy, że informacja ta była przedwczesna 

i już w 100% możemy powiedzieć, iż
DOżYNKI POWIATOWO-GMINNE 2012 ROKU

Odbędą się 25.08.2012 Roku na Stadionie Sportowym w Skokach.
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM UROCZYSTOŚCI W LIPCOWYM 

WYDANIU „WIADOMOŚCI SKOCKICh”, 
INTERNECIE I NA AFISZACh.

SKOKI RATUJĄ ŻYCIE
Podczas otwartej akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanej 

przez Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu przy współpracy władz Mia-
sta i Gminy Skoki, która odbyła się 15 czerwca br. zebrano ponad sie-
dem litrów tego bezcennego leku ratującego życie drugiego człowieka. 
Pomocą przy organizacji akcji służyli: ks. dziekan Karol Kaczor, radny 
Antoni Wiśniewski, Danuta Grzegorzewska i Eugeniusz Kukurenda.

Warto wspomnieć, że podczas uroczystości z okazji Światowego 
Dnia Krwiodawcy, które odbyły się 16 czerwca br. w Hotelu „Pietrak” 
uczestniczyli m. in. Tomasz Kranc – Wicestarosta Wągrowiecki, Elż-
bieta Dobrochowska – przedstawicielka Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty w Poznaniu, Emilia Jagat – dyrektor Szpitala Powiatowego, 
burmistrzowie i wójtowie, Miasto i Gmina Skoki otrzymała wyróżnienie 
za zajęcie trzeciego miejsca w Powiatowym Konkursie Krwiodawstwa, 
które w imieniu burmistrza odebrała Aleksandra Kamińska – skarbnik 
Urzędu Miasta i Gminy Skoki. Natomiast odznaką Zasłużony Hono-
rowy Dawca Krwi PCK zostali wyróżnieni: Maciej Janowiak, Grzegorz 
Juskowiak, Łukasz Kaczmarek i Daniel Greser (wszyscy Skoki) oraz 
Krzysztof Rakocy z Chociszewa. 

W wągrowieckim PCK jest dziesięciu honorowych dawców, z których 
każdy oddał już ponad 50 litrów krwi. Rekordzistą w oddawaniu krwi 
na terenie powiatu wągrowieckiego jest Stanisław Izychart z Mieściska, 
który oddał już ponad 60 litrów tego bezcennego leku.

Jan Maćkowiak - prezes PCK w Wągrowcu

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
PROGRAM PCK

Dobiegła końca realizacji programu edukacyjnego „Super Wiewiórka 
– Przyjaciółka Oli i Kuby” dla młodzieży wczesnoszkolnej z zakresu 
zdrowia, higieny, bezpieczeństwa, humanitaryzmu i tolerancji. Pro-
gram został opracowany przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego 
Krzyża w celu propagowania szczytnych idei wśród najmłodszych 
uczniów. Do programu przystąpiło 64 uczniów Szkoły Podstawowej 
w Skokach, którzy pod opieką nauczycielek: Aldony Lubiatowskiej, 
Justyny Markiewicz i Małgorzaty Winkel przyswoili sobie wiedzę 
przekazaną przez specjalistów z: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epi-

demiologicznej, Komendy Powiatowej Policji, wągrowieckiego PCK, 
Aruna Goela – stomatologa, Jana Kaczorowskiego – prezesa OSP. Na 
zakończenie wszyscy nauczyciele otrzymali podziękowania, a młodzież 
szkolna kolorowe dyplomy potwierdzające uczestnictwo w programie. 
Natomiast szkoła otrzymała wyróżnienie podczas uroczystych obcho-
dów czerwonokrzyskich.

Jan Maćkowiak - prezes PCK w Wągrowcu

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

można pobierać wnioski na przyznanie stypendium szkolnego, które 
po wypełnieniu z załączonymi wymaganymi dokumentami należy 
złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2012r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, 
że 15 maja 2012 roku upłynął termin płatności II raty podat-

ków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum nie zapłaconych w wyżej wymienionym 

terminie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów są 
naliczane odsetki za zwłokę.

Termin płatności III raty wyżej wymienionych 
podatków przypada 15 września 2012 r.
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W ramach zawodów odbyły się trzy turnieje. 
W turnieju o tarczę pierwsze miejsce zajął Piotr 
Pawlicki, miejsce drugie- Jacek Sadyś a na trze-
cim uplasował się Piotr Maciejewski. Dwa kolej-
ne miejsca zajęli Marek Urbanowicz i Tomasz 
Heppel. W turnieju o „strzał najbliższy środku 
tarczy” bezkonkurencyjny okazał się Pan Marek 
Urbanowicz. W turnieju brackim pierwsze miej-
sce wywalczył Andrzej Tatara, drugie- Tomasz 
Futro, trzecie Ryszard Piniarski (Gniezno).

Oficjalne obchody XX Święta Miasta 
i Gminy rozpoczęły się w niedzielę 17 czerwca 
uroczystą Mszą Świętą. Swoim występem Mszę 
uświetnił skocko-wągrowiecki Chór Kameralny 
z dyrygentem Andrzejem Kaliskim. O godzinie 
14.00 na estradzie rozpoczęło się interaktywne 
widowisko dla dzieci pt: „Bajkowy przekła-
daniec”, po czym scenę opanowała Grupa 
Artystyczna Skoczki.

O 16.00 na scenie zaprezentował się zespół 
taneczny ROSES, działający przy Gimna-
zjum w Skokach, a tuż po nim skocki zespół 
„EVERS”. Po tych występach, na zgroma-
dzonych na rynku mieszkańców i gości, czekał 
jubileuszowy tort. Po słodkim poczęstunku 
nadszedł czas na kolejne atrakcje tegorocznej 
imprezy, które przyciągnęły na skocki rynek 
największą widownię. Grupa Wokalna Szafa 
Gra z Teatru Buffo, przygotowała wspaniałe 
widowisko muzyczne i w rytm największych mu-
zycznych przebojów prawie porwała do tańca 

ŚWIĘTO MIASTA I GMINY SKOKI 2012
Dokończenie ze str. 1 publiczność. Stworzoną atmosferę podtrzymał 

występ Kabaretu Paranienormalni, wprawiając 
bawiących się na skockim rynku w super nastrój 
i wywołując co chwila wybuchy śmiechu.

Ważnym akcentem w czasie Święta było 
wręczenie złotej podkowy Łukaszowi Nowako-
wi, z życzeniami szczęścia w marszu po złoty 
medal podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 
w Londynie. Podkowę wręczył Burmistrz Mia-
sta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, a dołączyła 
się publiczność, która na pewno już w sierpniu 
będzie ściskać kciuki za naszego chodziarza 
w drodze na najwyższy stopień podium.

Wieczór upłynął na rockowo. Na scenie za-
prezentował się Skoczanin Maciej Kujawa oraz 
rockowa grupa Sticky Fingers. Przed 22 na sce-
nie pojawiła się gwiazda wieczoru duet Wanda 
i Banda, który zaprezentował swoje największe 
przeboje, przyciągając na skocki rynek swoich 
wiernych fanów nie tylko z naszej Gminy.

Cała impreza nie mogłaby się odbyć gdyby 
nie pomoc ze strony sponsorów. Dlatego w tym 
miejscu dziękujemy następującym firmom: 
KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. 
z o.o., Operator Logistyczny Paliw Płynnych 
OLPP, Producent Pap Termozgrzewalnych LE-
MAR, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 
7 Ryb, Va Banque Andrzej Arleta Pilaczyńscy, 
Dragon Fishing, Kwiaciarnia Bakara Zofia 
Gronowska, Pizzeria Verona.

Dziękujemy również proboszczowi ks. Ka-
rolowi Kaczorowi za odprawienie uroczystej 

mszy świętej, pocztom sztandarowym oraz 
skocko-wągrowieckiemu Chórowi Kameral-
nemu z dyrygentem Andrzejem Kaliskim na 
czele za uświetnienie mszy. Podziękowania dla 
Pisma Mieszkańców „podSKOKI”, Karoliny 
Stefaniak za wykonywanie fotograficznej do-
kumentacji imprezy oraz szczególnie mocno 
dziękujemy wolontariuszom: Karolowi Kłosowi 
i Ani Popadowskiej.Podziękowania składamy 
Pani Ali Zurowskiej i Pani helenie Kałasz za 
udostępnienie swoich posesji w celach par-
kingowych, wędkarzom z KOŁA nr 120 PZW 
w Skokach i Kurkowemu Bractwu Strzeleckie-
mu w Skokach.

Dziękujemy również wykonawcom i ich 
opiekunom: Grupie Artystycznej Skoczki oraz 
Małgorzacie Wiśniewskiej i Katarzynie Kę-
dziora-Dukszcie, zespołowi tanecznemu RO-
SES oraz Pani Wiesławie hauke, Maciejowi 
Kujawie. A także nauczycielom szkoły podsta-
wowej i gimnazjum Elżbiecie Słomie, Iwonie 
Migasiewicz, Elżbiecie Berendt, Grzegorzowi 
Samolowi, Elżbiecie Chojnackiej, Danucie 
Słomie, Agnieszce Wasylewicz i Wiolecie Grze-
gorzewskiej.

Dziękujemy publiczności, mieszkańcom 
Miasta i Gminy Skoki oraz wszystkim przyby-
łym gościom, za wspaniałą zabawę i zaprasza-
my już za rok.

Więcej zdjęć i film z imprezy znajduje się na 
stronie www.gmina-skoki.pl

Agata Student

KONKURS ORTOGRAFICZNY 
O „PIÓRO BURMISTRZA”

Od 8 lat w program Dni Miasta i Gminy Skoki wpisał się Konkurs Orto-
graficzny o „Pióro Burmistrza”. Nie inaczej było i tego roku, gdy 16 czerwca 
w sali skockiej Biblioteki o „Pióro Burmistrza” walczyło 40 osób, w tym: 5 
dorosłych, 11 gimnazjalistów i 24 uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy 
pisali dyktando o zróżnicowanym stopniu trudności w trzech kategoriach:  
dorośli, gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej. O zwycięstwie 
w poszczególnych kategoriach decydowała najmniejsza ilość popełnionych 
błędów ortograficznych.

Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli języka polskiego pra-
cujących w gimnazjum i skockiej szkole podstawowej w składzie: Iwona 
Migasiewicz, Elżbieta Berendt, Elżbieta Słoma, Danuta Słoma i Wioleta 
Grzegorzewska, po sprawdzeniu testów konkursowych i rozkodowaniu 
prac z najmniejszą liczbą błędów ogłosiła laureatów Konkursu o „Pióro 
Burmistrza”, którymi zostali: 
- w kategorii osób dorosłych: pani Stefania Golińska-Wagrowska,
- w kategorii uczniów gimnazjum: Dominik Dereżyński z Gimnazjum nr 

1 w Skokach,
- w kategorii uczniów szkół podstawowych: Jonasz żak ze Szkoły Podsta-

wowej w Skokach.
Wszyscy uczestnicy tradycyjnie otrzymali podziękowania w postaci 

dyplomów za udział w Konkursie, a nauczycielki za jego przygotowanie 
i przeprowadzenie. Laureaci oprócz dyplomu otrzymali nagrody rzeczowe 
(pióro Parker), czyli pamiątkowe „Pióro Burmistrza”. 

Autorką wszystkich trzech tekstów dyktanda była pani Iwona Migasiewicz. 
W tym roku miało ono charakter lokalny i było opowiadaniem o przeszłości 
i teraźniejszości naszego miasteczka – Skoków. 

Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy zwycięstwa, a wszystkim jego 
uczestnikom wykazanej odwagi w poddaniu się ocenie komisji. Wszystkich 
też zachęcamy do startu w Konkursie w roku następnym.

MARSZ PROFILAKTYCZNY
W piątek 1 czerwca z inicjatywy skockiego gimnazjum ulicami 

naszego miasteczka przeszedł korowód młodzieży wraz reprezentan-
tami szkół z Antoniewa oraz Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”. 

Uczniowie protestowali przeciw-
ko szerzącym się uzależnieniom. 
Marsz zorganizowano w ramach 
Kampanii „Zachowaj Trzeź-
wy Umysł”. Na transparentach 
przygotowanych przez młodych 
ludzi widniały hasła promujące 
wiarę w siebie i odrzucanie na-
łogów. W trakcie przemarszu 

miejscowym sprzedawcom były rozdawane ulotki „Czy wiesz komu 
sprzedajesz alkohol?”. Kolorowy pochód mimo niesprzyjającej aury 
przyciągał uwagę mieszkańców i wywoływał pozytywne komentarze. 
Na czele korowodu szedł szczudlarz – absolwent skockiego gimnazjum. 
Młodzież stanowi najbardziej podatną grupę społeczną narażoną na 
uzależnienie się od używek. Tego typu akcje mają na celu zapobiega-
nie niepożądanym procesom i zjawiskom określanym jako przejawy 
patologii życia społecznego. W marszu uczestniczyła Przewodnicząca 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na 
spotkanie młodzieży wyszli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy 
z Burmistrzem i Panią Sekretarz na czele.

Organizatorzy dziękują Policji - za sprawne przeprowadzenie ko-
rowodu przez miasto, Patrykowi Nawrockiemu – szczudlarzowi - za 
wsparcie akcji swoją obecnością oraz reprezentantom szkół, które 
wzięły udział w marszu.

I. Węglewska



5

Awans do IV Ligi wywalczyli zawodnicy – piłkarze: Krzysztof 
Pawliński, Arnold Sądej, Mateusz Deminiak, Karol Figura, Tomasz 
Jarzembowski, Marcin Kalusiński, Robert Ludowicz, Jacek Majchrzak, 
Grzegorz Meller, Radosław Modlibowski, Eryk Nadworny, Karol 
Otuszewski, Radosław Rakowicz, Bartosz Rosin, Paweł Smykowski, 
Sebastian Sommerfeld, Mateusz Stiller, Jakub Ślósarczyk, Marcin 
Ślósarczyk - starszy, Marcin Ślóraczyk – młodszy, Jakub Trojanowski 
i Krzysztof Witkowski pod kierunkiem trenera – Włodzimierza Mi-
chalskiego i kierownika drużyny Andrzeja Szczepaniaka. 

W walce ich dzielnie wspierał Zarząd Klubu w składzie: Wiesław 
Szczepaniak – prezes, Andrzej Pilaczyński – wiceprezes oraz człon-
kowie Zarządu: Bogdan Marciniak, Jarosław Modlibowski i Longin 
Sapieja i sprawujący opiekę medyczną Bogumił Bratka. 

Działalność Klubu w różnych formach wspomagali i wspierali: 
Burmistrz i Rada Miejska Gminy Skoki, Wielkopolskie Kopalnie Kru-
szywa „Kruszgeo”, PPHU „Lemar”, Pizzeria „Italiana”, Spółdzielnia 
„Rolnik” Murowana Goślina, Jacek Adamski, Paweł Biały, Adam 
Deminiak, Szymon Dolatowski, Andrzej Giersig, Adam Janus, Paweł 
Jarzembowski, Szymon Jasiński, Paweł Kubicki, Bogdan Marciniak, 
Dariusz Matuszczak, Krzysztof Migasiewicz, Jarosław Modlibowski, 
Dawid Pawlak, Andrzej Pilaczyński, Michał Rosik, Longin Sapieja, 
Marcin Sokół, Wiesław Szczepaniak, Stanisław Talar, Wiesław Urba-
nowicz, Marek Urbanowicz, Antoni Wiśniewski i Andrzej Zopf

oraz wielopokoleniowa rzesza Kibiców. 
Sukces „Wełny” w dniu 26 maja poprzedziło równie ważne spotkanie, 

o którym sygnalizowaliśmy w majowym wydaniu „Wiadomości Skoc-
kich”, a które dzisiaj przypominamy. Było to zakończone wynikiem 
bezbramkowym spotkanie wyjazdowe - 23 maja z drugą reprezentacją 
„Nielby” w Wągrowcu. 

„Wełna” Skoki i pozostałe drużyny Ligi Okręgowej 
na koniec sezonu 2011/2012

Lp. Nazwa drużyny M. Pkt. W. R. P. Br. Bil.

1 KS Wełna Skoki 30 61 18 7 5 81-37 +44

2 KS Korona Stróżewo 30 59 17 8 5 81-41 +40

3 Nielba II Wągrowiec 30 58 18 4 8 66 -34 +32

„wełna skoki”
w iV lidze

4 Płomień Połajewo 30 54 16 6 8 72 -45 +27

5 Sokół Szamocin 30 53 15 8 7 48 -27 +21

6 Pogoń Łobżenica 30 53 15 8 7 62 -43 +19

7 Unia Wapno 30 49 14 7 9 59 -40 +19

8 Sokół Damasławek 30 46 13 7 10 52 -44 +8

9 Radwan Lubasz 30 45 13 6 11 46 -38 +8

10 GLKS Wysoka 30 40 10 10 10 58 -51 +7

11 Fortuna Wieleń 29 34 10 4 15 39 -58 -19

12 Drawa Krzyż Wlkp. 29 32 10 2 17 41 -65 -24

13 TP Piła 29 31 8 7 14 44 -50 -6

14 Iskra Krajenka 30 31 9 4 17 51 -77 -26

15 Unia Ujście 30 17 5 2 23 30 -79 -49

16 WKS Iskra Wyszyny 30 8 2 2 26 27-125 -98

Gratulując naszym zawodnikom awansu, zdajemy sobie sprawę, że 
IV Liga to nowe, nieznane wyzwania, to też nowe środowiska, nowe 
boiska i nowi nieznani przeciwnicy. Dlatego życzymy in udanego startu, 
wytrwałości oraz sukcesów i dobrego promowania Miasta i Gminy 
Skoki w sezonie piłkarskim 2012/2013.

P.S. Ciesząc się sukcesem naszej I drużyny, cieszymy się też suk-
cesami ich młodszych kolegów, Juniorów i Trampkarzy Starszych, 
którzy zajęli czołowe miejsca w swych kategoriach. Im też więcej uwagi 
poświęcimy w lipcowym wydaniu „Wiadomości Skockich”. 

Więcej zdjęć z wydarzenia na stronie http://welnaskoki.futbolowo.pl 
Edmund Lubawy

Turniej „Bocci ‘’w Skokach
Dnia 02.06.2012r. odbył się Powiatowy Turniej „ Bocci” finansowany 

przez  Starostwo Powiatowe w Wągrowcu. Organizatorem turnieju 
było Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Wesołe 
Misie” oraz Gimnazjum nr 1 w Skokach. Spotkanie turniejowe odby-
ło się w hali  widowiskowo- sportowej udostępnionej przez Dyrekcję 
Gimnazjum w Skokach. Przyjazd i odjazd uczestników zapewnił Urząd 
Miasta i Gminy w Skokach.

W zmaganiach wzięło udział dwanaście zespołów. 

A oto pucharowe wyniki:
I miejsce -„Skoczki” Gimnazjum nr 1 w Skokach (Adrian Wożniak, 

Daria Ćwiertniak,  Krzysztof Charzyński) 
II miejsce –„Świetliki” Świetlica Terapeutyczna w Skokach (Danuta 

Łuczak, Łukasz Szymczak, Roman Zieliński)
III miejsce - „Czarne Koty” Gimnazjum nr 1 w Skokach  (Marta Elińska, 

Zuzanna Szopa, Monika Piotrkowska
IV miejsce - „Żuczki” Szkoła Podstawowa w Pawłowie Skockim (Kacper 

Strugarek, Anastazja Kopydłowska, Jakub Szymczak)
Zawodnicy otrzymali puchary, medale ufundowane przez Starostwo 

Powiatowe, wzięli udział w loterii fantowej-upominki finansował 
koordynator do spraw uzależnień ze środków Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Skokach. W trakcie spotkania rodzice, 
opiekunowie, goście, młodzież mogli porozmawiać z psycholog Anetą 
Biedrzycką, która gościła u nas z projektem profilaktycznym ”Postaw 
na rodzinę”. Uczestnicy otrzymali ulotki oraz gadżety tematycznie 
związane z profilaktyką.

W czasie rozgrywek, jak i w przerwie (potrzebnej ze względu na zmę-
czenie zawodników) można było skorzystać z kawiarenki przygotowanej 
przez rodziców stowarzyszenia, nauczycieli gimnazjum, opiekunów, 
gdzie serwowano kanapki, ciasto, kawę, herbatkę oraz zimne napoje.

Wspomagali nas organizacyjnie nauczyciele gimnazjum i wolonta-
riusze: dyr. Grzegorz Samol, Danuta Kobus -Bogunia, Maria Piotr –
Malinowska, Hanna Węglewska, Małgorzata Zrobczyńska, Małgorzata 
Adrych, Arleta i Andrzej Pilaczyńscy, Danuta Urbanowicz, Paulina 
Kmieć, Karolina Ściepura, Monika Bajsarowicz, Michał Gruszka, 
Agnieszka Fertsch oraz rodzice stowarzyszenia: Lilla Trąbka Halina 
Modrak, Danuta Mich, Iwona Dziabas, Aleksandra Łączyńska, Renata 
Kopydłowska. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Uczestnicy zmęczeni, ale zadowoleni pożegnali się z nadzieją na-

stępnego turnieju. To kolejne spotkanie, na którym młodzież niepeł-
nosprawna pokazała jak można spędzać wolny czas na dobrej zabawie, 
zawrzeć nowe znajomości –być razem.

Alicja Nowak

Dokończenie ze str. 1
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Przetargi inwestycyjne
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na modernizację sal i sanitaria-

tów w budynku Przedszkola Samorządowego w Skokach. W ramach 
przetargu zaplanowano przebudowę czterech pomieszczeń parteru 
(tj. zmywalni, kredensu, magazynu i szatni) na salę wraz z ubikacją 
dla dzieci i ubikacją dla personelu oraz przebudowę pomieszczeń 
magazynowych w piwnicy na szatnie z zapleczem sanitarnym dla 
pracowników. Oferty przetargowe przyjmowane są w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach do 28.06.2012 r. Zakończenie przebudowy planuje 
się na 25.08.2012 r.

Działki do sprzedania
• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek bu-

dowlanych położonych w Sławie Wlkp.
Przeznaczonych pod zabudowę usługową tj.:
Działka nr 64/10 o pow. 0,2500 ha, cena wywoławcza 110.700 zł;
Działka nr 64/76 o pow. 0,4124 ha, cena wywoławcza 138.000 zł;
Działka nr 64/78 o pow. 0,2023 ha, cena wywoławcza 94.710 zł;
Działka nr 64/79 o pow. 0,2473 ha, cena wywoławcza 109.470 zł;
Przetargi na działki usługowe odbędą się 16 lipca br. w Urzędzie.
Przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe tj.:
Działka nr 64/30 o pow. 0,1553 ha, cena wywoławcza 78.351 zł;
Działka nr 64/31 o pow. 0,1013 ha, cena wywoławcza 51.168 zł;
Działka nr 64/33 o pow. 0,1001 ha, cena wywoławcza 50,553 zł;
Działka nr 64/34 o pow. 0,0998 ha, cena wywoławcza  50.430 zł;
Działka nr 64/41 o pow. 0,1020 ha, cena wywoławcza 51.537 zł;
Działka nr 64/42 o pow. 0,1020 ha, cena wywoławcza 51.537 zł;
Przetargi na ww. działki odbędą się 9 lipca br. w Urzędzie.
Działka nr 64/45 o pow. 0,1221 ha, cena wywoławcza 57.072 zł;
Działka nr 64/46 o pow. 0,0981 ha, cena wywoławcza 45.879 zł;
Działka nr 64/50 o pow. 0,0935 ha, cena wywoławcza 43.788 zł;
Działka nr 64/55 o pow. 0,1063 ha, cena wywoławcza 49.692 zł;
Działka nr 64/56 o pow. 0,0895 ha, cena wywoławcza 41.882 zł;
Przetargi na ww. działki odbędą się 10 lipca br. w Urzędzie.

• Ogłoszono przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek 
budowlanych położonych w Skokach w rejonie ul. Rakojedzkiej tj.
Działka nr 70/48 o pow. 0,1362 ha, cena wywoławcza 82.041 zł;
Działka nr 70/50 zł o pow. 0,1035 ha, cena wywoławcza 73.800 zł;
Działka nr 70/59 o pow. 0,1190 ha, cena wywoławcza  72.570 zł;
Przetargi na ww. działki odbędą się 6 lipca br. w Urzędzie.

Wykazy
• Ogłoszono wykaz części (0,0132 ha) działki 5/77 o pow. ogólnej 0,6540 

ha, położonej w Sławicy, przeznaczonej do dzierżawy na powiększenie 
oraz lepsze zagospodarowanie działki 227 w Sławicy.

• Ogłoszono wykaz działek budowlanych przeznaczonych do zbycia, 
położonych w Potrzanowie w rejonie ulicy Szkolnej tj.
Działka nr 762/5 o pow. 0,0756 ha, cena zbycia 35.670 zł;
Działka nr 762/8 o pow. 0,0974 ha, cena zbycia 49.200 zł;
Działka nr 762/9 o pow. 0,0974 ha, cena zbycia 49.200 zł;
Działka nr 762/11 o pow. 0,0893 ha, cena zbycia 45.510 zł;
Działka nr 762/16 o pow. 0,0832 ha, cena zbycia 41.820 zł;
Działka nr 762/3 o pow. 0,1334 ha, cena zbycia 63.960 zł;

• Wykazano do wydzierżawienia:
Część (0,0170 ha) działki nr 315 o ogólnej pow. 0,8458 ha, położonej 
w Skokach – na poprawę warunków zagospodarowania działki przy 
ul. Okrężnej 15;
Część (0,0170 ha) działki nr 315 o ogólnej pow. 0,8458 ha, położonej 
w Skokach – na poprawę warunków zagospodarowania działki przy 
ul. Okrężnej 19;
Część (ok. 0,0162 ha) działki nr 526/28 o ogólnej pow. 0,0219 ha, 
położonej w Sławicy oraz część (ok. 0,0025 ha) działki nr 526/25 

o ogólnej powierzchni 0,6022ha, położonej w Sławicy – na poprawę 
warunków zagospodarowania  działki nr 290 w Sławicy;

Sprawy bieżące
• Trwa budowa kompleksu boisk w ramach projektu „Moje boisko 

Orlik 2012”. Wyłonionym w przetargu wykonawcą jest firma Kaszub 
z Kiełpina-Leszna, koszt budowy boisk wynosi 1.448.940 zł. Termin 
wykonania do 31.10.2012.

• Zakończono przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Budzisze-
wicach. W ramach inwestycji ułożono nawierzchnię bitumiczną na 
długości 500 m i szerokości 4,2 m (na istniejącej podbudowie drogi wy-
konanej z kruszywa w 2010 r.). Koszt inwestycji wyniósł 182.889,93 zł.

�

• Zakończono równanie i wałowanie dróg gminnych. Prace, pod 
nadzorem pracownika ds. drogownictwa i poszczególnych sołtysów, 
wykonywał wyłoniony w drodze przetargu Zakład Remontów Dróg 
Gruntowych z Czerwonaka.

• Trwają remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na tere-
nach wiejskich. Roboty wykonuje wybrana drogą zapytania o cenę 
firma EL-KAJO z Bydgoszczy.

• Zlecono wykonanie dokumentacji na budowę wodociągu wzdłuż 
ulicy Zagajnikowej w Potrzanowie.

• Dobiegają końca prace związane z wykonaniem dokumentacji pro-
jektowej na budowę chodnika wzdłuż ulicy Wągrowieckiej (chodnik 
jednostronny, na odcinku od ul. Ciastowicza do ul. Podgórnej, ok. 
800 mb.). Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpimy do re-
alizacji inwestycji.

• Wybrana w drodze zapytania o cenę firma ZHPU „Trak” z Czarn-
kowa, wykonała pierwsze koszenie poboczy dróg gminnych na 
terenach wiejskich.

• Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku let-
niego dla dzieci i młodzieży z Gminy Skoki. Do konkursu przystąpiło 
Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”, które złożyło 
ofertę  na zorganizowanie wypoczynku letniego dla 25 dzieci w Górach 
Bardzkich pod hasłem „Przystanek Lato”. Kolonie dofinansowane 
są ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

• W Stawianach, 22 maja br. odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej. 
Zebranie wiejskie w głosowaniu tajnym wybrało na sołtysa panią Annę 
Gronowicz oraz członków rady sołeckiej tj. Annę Smykowską, Edytę 
Michalczyk, Tomasza Jeżewskiego, Radosława Smykowskiego oraz 
Tomasza Charubina.
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XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
14 czerwca 2012 roku miała miejsce obradująca pod przewodnic-

twem Zbigniewa Kujawy XVII Sesja Rady Miejskiej, na której rolę 
sekretarza obrad pełnił radny Jerzy Dembiński. W sesji uczestniczyło 
15 radnych, którzy podjęli 6 uchwał, w tym: 

Uchwałę nr XVII/121/2012 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wy-
konania budżetu miasta i gminy Skoki oraz sprawozdań finansowych 
za 2011 rok. 

Rada po wysłuchaniu i analizie Sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta i gminy i sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz uchwały 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
w sprawie Sprawozdania z wykonania budżetu oraz Opinii Stałych 
Komisji Rady, jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia 
Sprawozdań finansowych i Sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
i gminy Skoki za 2011 rok. 

Uchwałę nr XVII/122/2012 w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Skoki absolutorium za 2011 rok.

Uchwałą tą, po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy oraz treści 
uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi i opinii 
Stałych Komisji Rady do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
i gminy skoki za 2011 rok, a także Informacji o stanie mienia gminnego 
na dzień 31 grudzień 2011 rok, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę 
o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium, a tym samym o akceptacji 
działalności Burmistrza za rok 2011.

Uchwałę nr XVII/123/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na rok 2012.

Uchwałą tą Rada wprowadziła do budżetu gminy na rok 2012 zmiany 
w dochodach i w wydatkach budżetowych, które wynikły w trakcie re-
alizacji budżetu w roku 2012. Zmiany te wiążą się ze zmianą wysokości 
dotacji oraz ze zmianą wysokości planowanych dochodów - m.in. zmia-
ną planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 
oraz różnicą między pierwotnie planowanymi wydatkami na realizację 

zadań inwestycyjnych. 
W rezultacie wprowadzonych zmian: 
- ogólne dochody budżetu zmniejszono o kwotę 417.898 zł; w rezul-

tacie planowane dochody wynoszą 32.042.021 zł; 
- ogólne wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 216.022 zł; po zmia-

nach wynoszą one łącznie 32.218.951 zł.
Uchwałę nr XVII/124/2012 w sprawie zmiany Uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki 
na lata 2012-2032.

W/w Uchwałą Rada w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
i Gminy Skoki na lata 2012-2032 wprowadziła zmiany wynikające 
z Uchwały nr XVII/123/2012 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
budżetowej na rok 2012.

Uchwałę nr XVII/125/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Piła.

Powyższą Uchwałą Rada postanowiła udzielić dotacji celowej Gmi-
nie Piła w wysokości 360 zł z przeznaczeniem na podejmowanie przez 
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Pile czynności wobec przebywających tam osób nietrzeźwych z terenu 
Miasta i Gminy Skoki w zakresie działań przewidzianych przepisami 
Ustawy z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi. 

Uchwałę nr XVII/126/2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę budyn-
kiem usługowym z częścią mieszkalną położonych w Skokach przy 
ul. Wągrowieckiej. 

Uchwałą tą, Rada wyraziła zgodę na sprzedaż w drodze przetargu 
działek komunalnych: nr 630/13 o pow. 0,0508 ha, nr 630/14 o pow. 
0,0358 ha i nr 630/15 o pow. 0,0271 ha położonych w Skokach przy ul. 
Wągrowieckiej.

Radni przyjęli też do wiadomości przedstawioną przez Roberta 
Rogalińskiego - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach 
„Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2012”

Podjęte uchwały zostały przekazane do realizacji przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki. Wraz z protokołem sesji prezentujemy je w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmi-
na.pl/ Równocześnie wraz z protokołem sesji znajdują się do wglądu 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach na stanowisku do obsługi Rady 
i jej organów – pokój nr 8.

WYKAZ
części działki 5/77, położonej w Sławicy, przeznaczonej do dzierżawy na powiększenie 

oraz lepsze zagospodarowanie działki 227 w Sławicy 
Oznaczenie nieruchomości według 
katastru oraz księgi wieczystej

Działki nr 5/77 w Sławicy, zapisana jest w KW 48072 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia nieruchomości dz. 5/77 0,6540 ha (RVI – 0,6298 ha, ŁV – 0,0111 ha, LzRV – 0,0131 ha (powierzchnia przeznaczona do 
dzierżawy ok. 0,0132 ha - RVI /grunty orne klasy szóstej/)

Opis nieruchomości Działki leży na terenie zabudowy letniskowej, a grunty przeznaczone będą na powiększenie oraz lepsze 
zagospodarowanie nieruchomości przyległej – dz. 227.

Przeznaczenie w planie miejscowym 
oraz studium uwarunkowań i zago-
spodarowania przestrzennego

Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skoki stracił ważność dnia 01.01.2004r. 
wymieniona nieruchomość nie ma oznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym 
uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 5/97 położona 
w Sławicy został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: „obszary zabudowy 
zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działalności rolniczych i nierolniczych”.

Termin zagospodarowania Nie jest określony.
Czynsz dzierżawny 100,00 zł/rocznie.

Czynsz waloryzowany będzie corocznie o wskaźnik inflacji.
Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo zmiany czynszu w trakcie trwania umowy dzierżawy.

Informacja o przeznaczeniu do 
sprzedaży, do oddania w użytkowa-
nie wieczyste, użytkowanie, najem 
lub dzierżawę

Dzierżawa na powiększenie oraz lepsze zagospodarowanie działki 227 położonej w Sławicy
Umowa zawarta zostanie na czas nieokreślony.

Termin wniesienia należności Czynsz dzierżawny za dany rok kalendarzowy płatny jest do 31 marca.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, 
tel. (61) 8 925 814 lub (61) 8 925 815.



8

aBsoLUToRiUM DLa BURMisTRZa

Udzielenie absolutorium poprzedziło podjęcie Uchwały w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 
2011 i sprawozdań finansowych za rok 2011 oraz przyjęcie przez Radę 
do wiadomości wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia ab-
solutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy z tytułu wykonania budżetu 
gminy za rok 2011 i treści Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wnio-
sku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki o udzielenie 
B�urmistrzowi Miasta i Gminy Skoki absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2011 rok oraz opinii stałych Komisji Rady o stanie mienia 
komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku. 

Z w/w wniosków, opinii i informacji wynikało co następuje: Uchwa-
lony przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian w ciągu roku prze-
widywał uzyskanie dochodów w wysokości  28 747 152 zł. Dochody 
budżetowe zostały wykonane w kwocie 28 533 251,11 zł ,co stanowi 
99,26 % planu.

Uchwalony przez Radę budżet po wprowadzeniu zmian w ciągu roku 
przewidywał realizację wydatków w kwocie 31.128.142 zł. Wydatki zo-
stały zrealizowane w kwocie 29.356.136,72 zł, co stanowi 94,31 % planu.

Zaległości w realizacji wpływów z tytułu podatków, opłat lokalnych 
i pozostałych dochodów wynikające ze sprawozdania Rb-27S wynio-
sły na koniec 2011 roku ogółem 2.329.787,29 zł., w tym 53.670,81 zł 
odsetek. W stosunku do roku 2010, zaległości zwiększyły się o kwotę 
380.187,35 zł ogółem. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez skarbnik 
Gminy, zasadniczy wpływ na ich wzrost miało przypisanie w roku 2011, 
w dziale 801-Oświata i wychowanie, należności tytułu zwrotu dotacji 
udzielonej z budżetu Gminy, Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”. 
Było to konsekwencją przeprowadzonej w 2010 roku kontroli wyko-
rzystania dotacji za 2009 rok przez wyżej wymienioną Fundację i wy-
daniem stosownej decyzji. Od decyzji Fundacja złożyła odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile. Do dnia dzisiejszego 
SKO nie rozstrzygnęło przedmiotowej sprawy. 

Kolejny znaczący wzrost zaległości wystąpił w dziale 852 - Pomoc 
społeczna. Spowodowane to zostało faktem, że w 2010, przypis należ-
ności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego został ujęty tylko za ostatni 
kwartał 2009 roku, natomiast w roku 2011 za cały 2010 rok. Zwięk-
szenie zaległości odnotowano również w dziale 756- Dochody od osób 
prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 
osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem, spowodo-
wany przede wszystkim dokonanymi w roku 2011 roku dodatkowymi 
przypisami należności za lata wcześniejsze, które nie zostały uregulo-
wane przez dłużników.

W okresie 2011 r. wyegzekwowano łącznie 163.522,36 zł należności 
zaległych z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych, i tak:

- podatek od nieruchomości 118 599,17 zł
- podatek rolny 37 314,82 zł
- podatek leśny 1 679,37 zł
- podatek od środków transportowych 5 909,00 zł
- od posiadania psów 20 zł (zal. z podatków zniesionych)

Uchwalone przez Radę na początku 2011r. rezerwy:
1/ ogólna w kwocie 56.000 zł
2/ celowe w wysokości 100 000 zł, z tego:
a/ na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzysowego 
75.000 zł.
b/ na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej 
25 000 zł, pozostały do końca 2011 roku nie wykorzystane.

Budżet 2011r. zamknął się deficytem w wysokości 822 885,61 zł.  
W roku sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty kredytów i pożyczek 
w wysokości 866 535,00 zł i zaciągnęła w Banku PeKaO S.A. kredyt 
inwestycyjny w kwocie 2.500.000 zł Zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek na koniec roku wynosiły 7 087.425zł i stanowiły 24,83% 
w stosunku do uzyskanych dochodów budżetu. Na rozliczenia z ban-
kami, związane z obsługą długu Gminy wydatkowano w 2011 roku 
314.104, 48 zł.

Spośród upoważnień udzielonych w Uchwale budżetowej na 2011 
rok, Burmistrz skorzystał: 

- z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek o których 
mowa w art.89 ustawy o finansach publicznych, podpisując umowę na 
długoterminowy kredyt inwestycyjny z Bankiem PeKaO S.A. na kwotę 
3.000.000,00 zł. Kredyt wykorzystano w wysokości 2.500.000,00 zł. 
Realizując budżet, Burmistrz wprowadził szereg zmian w budżecie na 
podstawie 15 zarządzeń, zmiany te dotyczyły wprowadzenia do budżetu 
dochodów i wydatków z tytułu dotacji, a także zmian w ramach dzia-
łów w zakresie wydatków bieżących, oraz jedną zmianę w wydatkach 
majątkowych między zadaniami w ramach działu na kwotę 25.000 zł. 
W Uchwale budżetowej Rada Gminy ustaliła kwotę 2.000.000 zł, do 
której Burmistrz mógł samodzielnie zaciągać zobowiązania, która 
została w grudniu 2011 roku zmniejszona do kwoty 1 000 000 zł. 
W omawianym okresie Burmistrz zaciągnął samodzielnie zobowiązania 
w kwocie 272.769.32 zł.

Rada Miejska Gminy Skoki w uchwale sprawie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy na lata 2011- 2032 upoważniła również 
Burmistrza do :
- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnie-
nia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza 
rok budżetowy,

- przekazywania uprawnień do zaciągania ww. zobowiązań kierowni-
kom jednostek organizacyjnych Gminy.

W 2011 roku Burmistrz skorzystał z 2 pierwszych upoważnień,  
a mianowicie: 
- zaciągnął zobowiązania związane z realizacją przedsięwzięć, na kwotę 

808,858,53 zł
- zaciągnął zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia 
ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok 
budżetowy na kwotę 4.724,42 zł
Z budżetu gminy udzielono dotacje bieżące w kwocie  - 3.265.852,96 

zł 

Podejmując uchwałę nr XVII/122/2012 w dniu 14 czerwca 2012 roku Rada Miejska Gminy Skoki zaakceptowała 
działalność Burmistrza Miasta i Gminy Skoki za rok 2011 i udzieliła Mu absolutorium. 
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w tym podmiotowe:
- dla następujących podmiotów:
- Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy - 632 432,00 zł
- Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” - 1.587.957,77 zł
- Niepublicznemu Przedszkolu Artystycznemu w Potrzanowie 
 - 141.384,96 zł
- Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Tęcza” - 716.083,84 zł
- oraz dotacje celowe dla:
- Gmin Murowana Goślina, Kiszkowo, Czerwonak 
  i Miasta Poznań  - 58.579,01 zł
- Gminy Piła - 170,00 zł
- Gminy Mieścisko  - 3.855,00 zł
- Miasta Poznań - 2.450,00 zł
- na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, 
   sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży  - 7.950,00 zł
- na wypoczynek letni  dzieci i młodzieży - 15.000,00 zł
- na zapewnienie pomocy hospicyjna – paliatywnej  - 10.000,00 zł
- na organizację zajęć sportowych dla dzieci, 
  młodzieży i dorosłych, organizacja przedsięwzięć 
  sportowych i  sportowo  -rekreacyjnych o zasięgu gminnym 
  i poza gminnym    - 89.990,38 zł

W 2011r. wydatki bieżące zrealizowano w 93,85%, a majątkowe 
w 96,26 %.

W roku 2011 wydatkowano na inwestycje 5 670 490, 37 zł na  dalszą 
rozbudowę urządzeń komunalnych, budowę i modernizację dróg, 
chodników, parkingów, a w szczególności na :
- doprowadzenie sieci wodociągowej do działek budowlanych w Brzeź-

nie, wodociągowanie gospodarstw we wsi Kuszewo, 
- wymiana nawierzchni chodnika przy drodze gminnej –(FS Lechlin),
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Niedźwiedzinach, 
budowę nawierzchni drogi gminnej relacji Potrzanowo- Budziszewko, 

budowę nawierzchni ulicy Kościuszki w Skokach wraz z kanalizacją 
deszczową, 

- budowę nawierzchni asfaltowej na drodze w Roszkówku, 
- wykonanie podbudowy drogi gminnej w Kakulinie, 
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie- wieś, 
- przebudowę części nawierzchni drogi gminnej Lechlin- Grzybowice,
- modernizację budynku OSP,
- remont elewacji wraz z ociepleniem budynku OSP w Skokach z prze-

znaczeniem na cele społeczno- kulturalne, 
- wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w szkole podsta-

wowej, 
- modernizację łazienek dla dzieci , ciągu wodno- kanalizacyjnego 

w pomieszczeniach piwnicznych oraz na zewnątrz budynku w przed-
szkolu w Skokach, 

- budowę sieci wodociągowej na ulicy Kościuszki, budowę oczyszczalni 
wód opadowych, 

- kanalizację obszaru Parku Krajobrazowego PUSZCZA ZIELONKA 
i okolic- II etap, 

- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Potrzanowie.

Gmina Skoki pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europej-
skiej i budżetu Państwa w kwocie 1.450.759,77 zł: 

1) Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na:
- rozbudowę świetlicy wiejskiej w Potrzanowie – 110.293.00 zł- środki 
wpłynęły 31stycznia 2012 roku, 
- remont elewacji wraz z dociepleniem budynku OSP – 67.902,00 
zł- środki wpłynęły w lutym 2012 roku,
- przebudowę świetlicy w Rościnnie – 184.985,00 zł – przedsięwzię-
cie zostało zrealizowane w 2010 roku, natomiast środki finansowe 
wpłynęły w kwietniu 2011 roku,
2) Z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

budowę nawierzchni drogi   gminnej relacji Potrzanowo- Budziszew-
ko – 844.753,75 zł

3) Z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”  na realizację 
projektu „Lepsze jutro” -99.941,20 zł (w tym: 94.916,22 zł środki UE 

i 5.024,98 zł środki budżetu Państwa) oraz  na „Indywidualizację pro-
cesu nauczania w Szkole Podstawowej w Skokach”- 92.949,71 zł (w 
tym 79.007,25 zł środki UE i 13.942,46 zł budżety Państwa). Ponadto, 
Biblioteka Publiczna w Skokach otrzymała dotację na realizację pro-
jektu „Młodzi inżynierowie” w wysokości 49.935,11 zł (w tym: 42.444,84 
zł środki UE i 7.940,27 zł budżet Państwa). 

Zarówno aktywa, jak i pasywa w bilansie z wykonania budżetu 
Gminy na koniec 2010 r. stanowiły kwotę 776.645,00 zł, w stosunku 
do roku poprzedniego  na koniec 2011 r. ich poziom wzrósł do kwoty 
1 676.100,14 zł.

Na koniec roku Gmina posiadała 1.491.558,95 zł środków 
pieniężnych, 183.487,42 zł należności oraz 1.053,77 zł innych ak-
tywów. Wykazane w sprawozdaniu finansowym zobowiązania 
stanowiły kwotę 7 093 491,07 zł, w tym zobowiązania finansowe /
kredyty i pożyczki/ wynosiły 7.087.425,00 zł. Na koniec 2011r. 
skumulowany wynik budżetu stanowił kwotę 5 325 325,48 zł. 
Natomiast wartość aktywów i pasywów wykazana w bilansie łącznym 
jednostek budżetowych i zakładu budżetowego zwiększyła się w ciągu 
2011 roku z kwoty 94.919.528,48 zł do wysokości 100.708.244,87 zł,  
przy czym aktywa trwałe wzrosły z kwoty 89.844.188,01 zł do wyso-
kości 96.447.521,76 zł, a obrotowe zmalały z kwoty 5.075.340,47 zł do 
wysokości 4.260.723,11 zł. Wzrost aktywów trwałych spowodowany 
został przed wszystkim zwiększeniem  wartości majątku trwałego , 
natomiast zmniejszenie wartości aktywów obrotowych dokonaniem 
aktualizacji należności w wysokości 518.332,05 zł. Wynik finanso-
wy netto pozostał na podobnym poziomie, przy czym na początku 
roku stanowił on kwotę 6.300.408,81 zł, a na końcu 6.304.604,39 zł. 
W rachunku zysków i strat jednostki, przychody netto ze sprzedaży 
według stanu na koniec roku 2010 wynosiły 25.579,252,10 zł, a na koniec 
roku 2011 29.853,730,53 zł, w tym przychody z tytułu dochodów bu-
dżetowych odpowiednio 23.960.047,93 zł i 28.325.244,52 zł. Natomiast 
koszty działalności operacyjnej na koniec 2010 roku stanowiły kwotę 
22.446.728,22 zł, a na koniec 2011 roku 23.679.455,05 zł .Przychody 
finansowe, na koniec 2010 roku wynosiły 117.613,37 zł, a koniec 2011 
926.277,67 zł. Tak duża zmiana wyniknęła ze zmiany sposobu księ-
gowania, w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie . Ponad to 
koszty finansowe na koniec 2010 roku zamknęły się kwotą 165.627,34 
zł, a na koniec 2011 roku kwotą 414.369,16 zł. Różnica ta spowodo-
wana została większymi kosztami obsługi zadłużenia w 2011 roku.  

Według staniu na dzień 31.12.2011r. Gmina posiada 674, 0946 ha 
gruntów o wartości szacowanej  na kwotę 39 441 403, 75 zł.

Budynki i lokale będące własnością Gminy stanowią wartość 
18 498 434, 77 zł. Ponadto Gmina posiada obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej o wartości 22 068 694,59 zł, urządzenia techniczne i maszyny 
o wartości 567 127, 00 zł, a także środki transportu wycenione na 
kwotę 215 040, 00 zł.

Gmina posiada również 274,5 udziałów po 500 zł w Międzygminnym 
Składowisku Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. o łącznej wartości 
137 250, 00 zł.

W 2011r.,z tytułu wykonywania prawa własności uzyskano nastę-
pujące dochody:

- wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 
89 028,64  zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - 191 860,56 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości - 1 367 107, 65 zł.
- wpływy z opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczy-

stego w prawo własności nieruchomości - 8.362,55 zł.

Biorąc pod uwagę w/w opinie i stwierdzenia Rada Miejska Gminy 
Skoki pozytywnie oceniła działalność Burmistrza Miasta i Gminy 
w zakresie podejmowanych decyzji gospodarczych i finansowych, 
a stwierdzając, że pod względem rzeczowym i finansowym budżet 
został zrealizowany prawidłowo, jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 
XII/122/2012 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Skoki absolutorium za rok 2011. 
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IV REJONOWY KONKURS 
GWARY POZNAŃSKIEJ

W czwartek, 17 maja br. w hali skockiego gimnazjum od samego rana 
rozbrzmiewała charakterystyczna mowa Wielkopolan z racji na odby-
wający się tu już po raz czwarty Rejonowy Konkurs Gwary Poznańskiej, 
który swoim patronatem tradycyjnie objęli Starosta Wągrowiecki Michał 
Piechocki i Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos. 

W tym roku w konkursie wzięło udział 30 gimnazjalistów (wielu 
nowych uczestników, ale też spora grupa stałych bywalców) z Gniezna, 
Niechanowa, Jerzykowa, Murowanej Gośliny, Rogoźna, Wągrowca, 
Antoniewa i Skoków. Wygłaszali oni teksty autorstwa przede wszystkim 
Juliusza Kubla i Lecha Konopińskiego. 

W imieniu organizatora przebiegiem konkursu kierowali uczniowie 
klasy 2 a: Julia Burzyńska, Patrycja Dudzińska, Paula Królczyk i Ma-
teusz Futro.

Komisja konkursowa \ w składzie Jolanta Nowak-Węklarowa, nauczy-
cielka języka polskiego, poetka i prozatorka; Wiesława Surdyk-Fertsch, 
nauczycielka historii, doradca-metodyk oraz Beata Jezierska - przewod-
nicząca jury, doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, miłośniczka językoznawstwa i translato-
ryki oraz znawczyni gwary poznańskiej podkreśliła bardzo wysoki poziom 
prezentacji. Jury dokonując oceny brało pod uwagę przede wszystkim 
warstwę językową, wymagając aby wygłaszane teksty miały charakter miej-
skiej gwary Poznania, następnie zwracano uwagę na dobór i interpretację 
utworu oraz czas jego wygłaszania a także na ogólny wyraz artystyczny.

Zdaniem, zarówno widzów jak i komisji konkursowej, wszyscy wykonaw-
cy zrobili to świetnie, prezentując wyrównany wysoki poziom za co zostali 
nagrodzeni szczerymi, gorącymi brawami, wyrażającymi radość i zachwyt.

Zwycięzcami czwartej edycji konkursu zostali: Alicja Okińczyc 
z Gimnazjum w Murowanej Goślinie – I miejsce, Michalina Kowala 
z Gimnazjum nr 2 w Rogoźnie – II miejsce, Kamil Gramza z Gimnazjum 
nr 1 w Skokach – III miejsce 

Wyróżnienia zdobyli: Karolina Smyk w duecie z Pauliną Szejn, Klaudia 
Iradzka, Daniel Górny, Natalia Nijak i Sandra Piotrkowska.

Nagrodzeni zapracowali również na nagrody (odtwarzacze DVD) dla 
swoich szkół i tak: I miejsce przypadło Gimnazjum nr 1 z Wągrowca, 
drugie w kolejności okazało się Gimnazjum nr 2 z Murowanej Gośliny, 
trzecie miejsce zajęli gospodarze konkursu. 

Publiczność, czyli zaproszeni goście, uczestnicy konkursu oraz mło-
dzież kilku klas naszej szkoły -podobnie jak w ubiegłym roku- uhonoro-
wała swoją nagrodą Alicję Okińczyc, która znowu podbiła serca widzów 
bez reszty. Nadmienić należy, że z rywalizacji tej tradycyjnie wyłączono 
uczniów naszego gimnazjum. 

Podczas przerwy na obrady jury na uczestników konkursu czekało 
tradycyjne, staropolskie jadło. Wszystkich obecnych, chcących popisać się 
znajomością gwary zaproszono też do minikonkursu ze słówek i zwrotów 
wielkopolskich. Znawcami okazali się m.in. Michalina Kowala, Łukasz 
Jasiński i Małgorzata Repczyńska. 

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody indywidualne w postaci 
dyplomów, książek, statuetek, natomiast wszystkich uczestników kon-
kursu oraz ich opiekunów uhonorowano podziękowaniami dyplomami 
i materiałami promującymi powiat i gminę.

Konkurs zorganizowany po raz czwarty z inicjatywy nauczycielki języka 
polskiego –Iwony Migasiewicz- przygotowała kilkunastoosobowa grupa 
nauczycieli wraz z uczniami klasy 2a i 2c. Organizatorów jak i uczestników 
zaszczyciła i ucieszyła obecność zaproszonych gości, a byli to pp.: burmistrz 
Tadeusz Kłos, ksiądz dziekan Karol Kaczor, przewodniczący Rady Powiatu 
Wągrowieckiego Tadeusz Synoracki, oraz wiceprzewodniczący- Krzysztof 
Migasiewicz i Grzegorz Owczarzak, sekretarz Blanka Gaździak, dyrektor  
biblioteki publicznej-Elżbieta Skrzypczak, przewodnicząca Oddziału Rejo-
nowego PZERiI w Skokach- Janina Szymańska, przewodnicząca Rady Ro-
dziców Gimnazjum -Lidia Szymkowiak oraz mieszkańcy naszego miasteczka. 

Pamiątkowe zdjęcie było ostatnim elementem spotkania miłośników 
gwary poznańskiej, którzy obiecywali wrócić do skockiego gimnazjum 
za rok o tej samej mniej więcej porze. 

Iwona Migasiewicz

ŚWIETLICA W POTRZANOWIE
Od stycznia 2012 roku swoją działalność reaktywowała świetlica śro-

dowiskowa w Potrzanowie. Pierwszym jej poważnym przedsięwzięciem 
było przygotowanie występów z okazji Dnia Babci i Dziadka. Spotkanie 
wypadło fantastycznie, po występach artystycznych  wszyscy razem się 
bawili biorąc udział w quizie dotyczącym wiedzy na temat najstarszych 
członków rodzin. Drodzy seniorzy też nie mieli łatwo głowiąc się nad 
odpowiedziami dotyczącymi swoich wnucząt. Impreza w ogromnej 
części była zasługą nawiązanej współpracy z Kołem Gospodyń Wiej-
skich w Potrzanowie i wynikiem ogromnego zaangażowania się jej 
członków. Jak przystało na DOBRE GOSPODYNIE zakończyła się 
przepysznym poczęstunkiem. 

Przez kolejnych kilka tygodni dzieci i młodzież uczęszczająca na 
zajęcia poznawały tajniki projektowania i wykonywania biżuterii, 
misterną sztukę decoupagu  powołany został klub podróżnika. Nie 
zapominając o wesołej zabawie grały w różne gry planszowe, głowiły się 
nad wymyślaniem kalamburów dla kolegów i koleżanek, uczestniczyły 
w zajęciach sportowych. Na zakończenie karnawału zorganizowały bal 
przebierańców a kolejnym przedsięwzięciem podjętym przez świetlicę 
było zorganizowanie Dnia Kobiet, podczas którego mamy i  babcie ze 
wzruszeniem przysłuchiwały się występom swoich pociech. 

Świetlica wzięła  udział w konkursie plastycznym dotyczącym straży 
pożarnej oraz w konkursie na największą palmę wielkanocną, w wy-
konanie której zaangażowali się również rodzice, za co należą się im 
serdeczne podziękowania. Osobne również rodzicom, którzy dowieźli 
naszą palmę do kościoła.

Obecnie świetlica bierze udział w kampaniach profilaktycznych: 
Zachowaj Trzeźwy Umysł, Odpowiedzialny kierowca oraz Postaw 
na rodzinę. W ramach kampanii przeprowadzony już został konkurs 
plastyczny na plakat promujący kampanię ZTU, ale pomysłów jest 
wiele. Niebawem Dzień Dziecka - nowe wyzwanie i nowy pomysł – 
Festyn Rodzinny pod hasłami kampanii Postaw na rodzinę i Zachowaj 
Trzeźwy Umysł.

Oprócz wspomnianych wyżej działań kulturalnych, rekreacyjnych 
i profilaktycznych świetlica organizuje dla dzieci pomoc w nauce, opiekę 
i wsparcie w sytuacjach kryzysu rodzinnego i osobistego. Współpracuje 
w tym zakresie ze specjalistami (psychologami, pedagogami), z Gmin-
nym Koordynatorem ds. Uzależnień i Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

Zapraszamy do działań wszystkich chętnych.
Agnieszka Fertsch

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
W ŚWIETLICACh ŚRODOWISKOWYCh

W majowym wydaniu „Wiadomosci Skockich” wspomnieliśmy 
o działalności Świetlic Środowiskowych, zatrzymując się dłużej przy 
działalności Świetlicy w Skokach. Zapowiadaliśmy też informacje 
o działalnosci kolejnych Świetlic. Dzisiaj informujemy o działalnosci 
Świetlicy w Potrzanowie. 
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URocZysTości koMUnijne 
skockich DZieci

64 drugoklasistów, w tym 
30 dziewczynek i 34 chłop-
ców z Parafii pw. św. Mi-
kołaja Biskupa w Skokach 
zapamięta niedzielę, 20 
maja br. jako dzień w któ-
rym zakończyli pierwszy 
etap w swym życiu religij-
nym i dostąpili godności 
Pierwszej Komunii Świętej. 

Ale, że teren Gminy Sko-
ki obejmuje również Parafie 
w Rejowcu i w Lechlinie oraz 
w Raczkowie i w Jabłkowie 
uroczystości komunijne jak 
każdego roku miały też miejsce 
i w tych Parafiach. 

W Parafii pw. św. Stani-
sława Biskupa w Lechlinie 
swój wielki dzień 21 dziew-
czynek i chłopców przeżywało 
27 maja, a w Parafii pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa 
w Rejowcu w dniu 13 maja 
do Sakramentu Eucharystii 
przystąpiło 8 dziewczynek i 1 
chłopiec. Wspólne uroczysto-
ści komunijne dzieci z Para-
fii pw. Wszystkich Świętych 
w Raczkowie i Parafii pw. 
Świętego Michała Archanioła 
w Jabłkowie odbyły się 27 maja 
w Jabłkowie, a ich uczestni-
kami było 5 dziewczynek i 6 
chłopców.  

Ze skrajnych miejscowości 
naszej Gminy mali Skoczanie 
swe pierwsze spotkanie z Pa-
nem Jezusem przeżywali też 
w Parafiach: pw. św. Jakuba 
w Budziszewku, pw. Zwiasto-
wania Najświętszej Marii Pan-
ny w Popowie Kościelnym, pw. 
św. Marii Magdaleny w Długiej 
Goślinie i pw. Najświętszej 
Marii Panny Wniebowziętej 
w Dąbrówce Kościelnej. 

Wszystkim uroczystościom 
towarzyszył świąteczny nastrój 
oraz pięknie przybrane kościo-
ły i ogólne wzruszenie małych 
bohaterów komunijnych oraz 
ich rodziców, rodziców chrzest-
nych i wszystkich gości. 

Autorem zdjęć jest Studio 
Foto Video Mix ze Skoków.

Edmund Lubawy
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Przybyłych Jubilatów w imieniu Burmistrza 
i swoim własnym przywitała Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Joanna Przywarty mówiąc m.in.: 

„Szanowni Jubilaci!
Spotkaliśmy się dzisiaj by w sposób szczególny 

uczcić piękny jubileusz. Mija 50 lat od chwili 
podjęcia przez obecne pary decyzji o wstąpieniu 
w związek małżeński. Zawierając małżeństwo 
byliście Państwo ludźmi bardzo, młodymi. Na 
pewno nie bez obaw podejmowaliście decyzję 
o wspólnej drodze przez życie i wynikającej z tego 
faktu odpowiedzialności. Czasy w których przyszło 
Wam budować własny dom nie były łatwe ani ze 
względów politycznych, ani gospodarczych. Mimo 
wszystkich trudności z jakimi przyszło się Wam bo-
rykać, stworzyliście rodzinny dom, wychowaliście 
i wykształciliście dzieci. Wielu z Was dochowało się 
wnuków a nawet prawnuków. Wasz zapał i poczucie 

odpowiedzialności za rodzinę pozwoliły budować 
lepszą przyszłość zarówno dla najbliższych jak 
i dla lokalnej społeczności.”

Słowa powitania zakończyły gratulacje dla Ju-
bilatów „za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej 
wspólnej drogi życia oraz za tak duży wkład pracy 
i serdecznych uczuć w dobre wychowanie dzieci 
wraz z życzeniami długich i pogodnych lat życia 
w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, zrealizo-
wania wszystkich zamierzeń i planów - tych, które 
postawili sobie przed wielu laty wstępując na wspól-
ną drogę życia, jak i tych które stawiają sobie teraz.” 

Po ceremonii powitalnej Burmistrz Tadeusz 
Kłos w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
udekorował Medalem „Za Długoletnie Pożycie 

sZcZęśLiwi, RaZeM DożyLi
ZłoTych goDów!

29 maja br. w Sali Ślubów skockiego Urzędu Stanu Cywilnego na zaproszenie Burmistrza Tadeusza Kłosa gościli 
małżonkowie, którzy w drugim półroczu 1961r. i w m-cu styczniu 1962r. zdecydowali się wstąpić w związek małżeński 
i którym udało się wspólnie doczekać Złotych Godów. Wszyscy przybyli, uroczystości Jubileuszowe obchodzone w 
gronie rodzinnym mieli już za sobą, a wizyta w Urzędzie wiązała się z przyznaniem Im przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Medalu „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.  

Małżeńskie” następujących Jubilatów: 
- Mieszkańców Glinna, ur. 25.08.1938r. w Glin-

nie Barbarę zd. Bejma i ur. 24.04.1936r. w Roszko-
wie Władysława Łuczaków. Ślubowali 11.11.1961r. 
w USC w Skokach, a swą wolę przed Bogiem 
potwierdzili w kościele pw. Wszystkich Świętych 
w Raczkowie. Po ślubie zamieszkali w Glinnie, 
gdzie oboje do osiągnięcia świadczeń ZUS-owskich 
pracowali w miejscowym Państwowym Gospodar-
stwie Rolnym. Wychowali 2 córki i 1 syna. Cieszą 
się posiadaniem 2 wnuczek i 7 wnuków oraz 1 
prawnuczki. 

- Mieszkańców Skoków, ur. 5.09.1942r. w Kusze-
wie Janinę zd. Jerzak i ur. 26.02.1933r. w Antonie-
wie Aleksandra Urbaniaków. Ślubowali 8.09.1961r. 
w USC w Skokach, a sakramentalne „Tak” wypo-
wiedzieli w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej 
Marii Panny w Popowie Kościelnym. Pani Janina 

pracowała w Zakładzie HCP w Skokach, a pan 
Aleksander w Zakładach „Linum” w Sławie Wlkp, 
w Zakładach „Regenaratu” w Bolechowie i w 
Zakładzie HCP w Skokach. Wychowali 2 synów 
i szczycą się posiadaniem 2 wnuczek i 1 wnuczka 
oraz 1 prawnuczki i 1 prawnuczka. 

- Mieszkańców Roszkowa, ur. 7.03.1938r. 
w Podlesiu Kościelnym Józefę zd. Janicka i ur. 
27.09.1941r. w Rokietnicy Zenona Chojnackich. 
Ślubowali 27.07.1961r. w USC Mieścisko, a swą 
wolę potwierdzili w kościele pw. św. Michała 
Archanioła w Połajewie. Pani Józefa zajmowała 
się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci, 
a pan Zenon swe życie zawodowe związał z pracą 
w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Wycho-

wali 1 córkę i 2 synów i cieszą się z posiadaniem 1 
wnuczki i 3 wnuków. 

- Mieszkańców Skoków, ur. 16.01.1944r. w Zbiet-
ce Kazimierę zd. Brychczyńska i ur. 20.02.1943r. 
w Skokach Czesława Orchowiczów. Ślubowali 
20.01.1962r. w USC w Mieścisku, a sakramental-
ne „Tak” powiedzieli w kościele pw. św. Michała 
Archanioła w Mieścisku. Po ślubie zamieszkali 
w Skokach i swe życie zawodowe związali z Gminną 
Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”. Wychowali 
2 córki i 2 synów i są szczęśliwymi dziadkami 4 
wnuczek i 3 wnuków.  

Złoty Jubileusz małżeństwa obchodzili też 
mieszkańcy Łosińca, ur. 2.02.1940r. w Łosińcu 
Maria zd. Rojtek i ur. 28.10.1939r. w Dobieszewie 
- Gmina Kcynia Alojzy Wachowiakowie. Ślubowali 
16.11.1961r. w USC w Skokach, a swą wolę po-
twierdzili w kościele pw. Najświętszej Marii Panny 
w Popowie Kościelnym    Po ślubie, do przejścia 
na świadczenia emerytalne prowadzili rodzinne 
gospodarstwo rolne w Łosińcu. Wychowali 3 córki 
i 1 syna. Cieszą się posiadaniem 4 wnuczek i 5 wnu-
ków. Niestety choroba sprawiła, że pani Maria nie 
mogła uczestniczyć w uroczystości. W tej sytuacji, 
Jubilatów reprezentował pan Alojzy, który wraz 
z życzeniami odebrał też Medal dla małżonki.

Uroczystości wręczenia Medali towarzyszyły 
osobiste życzenia skierowane do Jubilatów przez 
Burmistrza, a w imieniu odznaczonych słowa 
podziękowania dla organizatorów spotkania 
skierował Zenon Chojnacki, Który równocześnie 
przyrzekł, że w swym dalszym życiu wszyscy będą 
starali się dać wzór przykładnego życia dla swych 
najbliższych. 

Jubilaci obdarowani zostali pamiątkowymi do-
kumentami i pięknymi storczykami oraz pięknym 
albumem o Szlaku Kościołów Drewnianych wokół 
Puszczy Zielonka. Tradycyjnie było też wspólne 
zdjęcie i połączone z toastem za zdrowie zaszczyt-
nych gości oraz ze wspomnieniami i anegdotami 
z minionych 50 lat spotkanie przy kawie i torcie.  

Stan zdrowia nie pozwolił na udział w uroczy-
stości Jubilatom z Roszkowa – ur. 5.09.1949r. 
w Wiatrowie Stanisławie zd. Starzyńskiej i ur. 
18.02.1937r. w Skokach Romanowi Brajewskim, 
którzy ślubowali 19.08.1961r. w USC w Skokach, 
a swą wolę potwierdzili w kościele pw. św. Stanislaw 
Biskupa w Lechlinie. Pani Stanisława zajmowała 
się prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci – 1 
córki i 2 synów, a pan Roman pracował w miej-
scowym PGR. Cieszą się posiadaniem 3 wnuczek 
i 5 wnuków. By uhonorować Jubilatów Burmistrz 
wraz z Kierownikiem USC udali się do Roszkowa. 
Więcej zdjęć w galerii na stronie www.gmina-
skoki.pl.
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Spławikowe Zawody Wędkarskie 
Rejonu VI PZW

20 maja br. Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 120 w Skokach 
było gospodarzem Spławikowych Zawodów Wędkarskich Kół Rejonu 
VI, Okręgu Poznańskiego PZW.

W zawodach uczestniczyło 9 kół, które wystawiły dziesięć 3-osobo-
wych zespołów – 2 zespoły reprezentowały gospodarzy, tj. Koło Skoki. 
Zawody jak każdego roku odbywały się w układzie sektorowym, to zna-
czy, że po przeprowadzonym na wstępie losowaniu zawodnicy z drużyny 
łowili w sektorach A,B i C, a o ogólnych wynikach reprezentacji decy-
dowała suma punktów uzyskanych przez wszystkich jej zawodników.

Po podsumowaniu wyników komisja sędziowska ogłosiła, że zwycięz-
cą zawodów z liczbą 5 pkt. została reprezentacja Koła „Wiórek” – jej 
zawodnicy zajęli I miejsce w sektorze A oraz II miejsca w sektorach B 
i C.  II miejsce z 6 pkt. wywalczył zespół z Koła „Tarpan” a III miej-
sce z liczbą 12 pkt. zdobyła 2 reprezentacja Koła Skoki występująca 
w składzie: Leszek Stoiński, Roman Tadeusz i Dariusz Bałażyk. IV 
miejsce z 13 pkt. przypadło 1 reprezentacji Koła Skoki, którą tworzyli: 
Romuald Dudek, Andrzej Szymkowiak i Marek Kubicki. 

Dwa równorzędne V miejsca zajęły zespoły z Kół „Rogalik” i „Na-
ramowice”, a kolejne miejsca Koła: „Starołęka”, „Wojnówko”, „Od-
lewnik” i „Rataje”. 

Wyłowiono łącznie 180,70 kg ryb – 63,24 w sektorze A, 57,80 kg 
w sektorze B i 59,66 w sektorze C.

Trzy zwycięskie zespoły uhonorowano pamiątkowymi pucharami, 
a członkowie zwycięskich drużyn opuszczając zawody cieszyli się 
z otrzymanego nowego sprzętu wędkarskiego. 

Edmund Lubawy

Na rowerach lub z kijkami 
przez Puszczę

Już po raz dziewiąty pasjonaci rowerów oraz piechurzy, miłośnicy 
nordic walking wyruszyli z 8 miejsc w obrębie Puszczy Zielonka, by 
spotkać się w ilości 244 osób na mecie w Wierzenicy, gmina Swarzędz. 
A wszystko za sprawą rajdu pieszo-rowerowego „Puszcza Wpuszcza”. 
Pogoda i humory – jak zawsze dopisały.

Rowerzyści startowali z Kiszkowa, Owińsk, Pobiedzisk, Poznania, 
Murowanej Gośliny i Skoków. Kierownikami na trasach byli: Roman 
Królak, Jerzy Baranowski, Krzysztof Wolf, Sławomir Malec, Łukasz 
Ogórkiewicz i Roma Dukat. Piechurzy, z kijkami lub bez, spotykali 
się przy kościele drewnianym w Wierzenicy, by tam pod przewodnic-
twem instruktorów nordic walking Magdaleny Lamentowicz i Artura 
Krysztofiaka przejść trasy: prawie-górską lub rekreacyjną. Meta rajdu 
w Wierzenicy czynna była od godz. 12:00 do 14:00. 

Po dotarciu do celu na uczestników czekała grochówka, konkursy dla 
najmłodszych oraz test z wiedzy o Puszczy Zielonka dla nieco starszych. 
Dodatkowo mieszkańcy sołectw Wierzenica i Wierzonka serwowali 
kiełbasę z grilla, kawę i herbatę. Biuro rajdu w osobach: Eugeniusz 
Jacek (komandor), Ewa Buczyńska (miejscowa regionalistka), Mag-
dalena Malińska-Murek (UMiG Swarzędz) oraz Arkadiusz Bednarek 
(ZM „Puszcza Zielonka”) sprawnie ogarniało całą imprezę, wydawało 
talony na jedzenie i pamiątkowe znaczki.

Rajd od dziewięciu lat organizuje Związek Międzygminny „Puszcza 
Zielonka” z gminami związkowymi: Czerwonak, Kiszkowo, Murowana 
Goślina, Pobiedziska, Skoki, Swarzędz oraz partnerzy, którymi w tym 
roku byli: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielko-
polskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, PTTK Oddział Nowe Miasto, Koło Turystyki 
Rowerowej „Viator” w Czerwonaku, Leśny Zakład Doświadczalny 
w Murowanej Goślinie, Nadleśnictwo Łopuchówko, Nadleśnictwo 

Durowo, Nadleśnictwo Babki. Główny ciężar organizacyjny z racji 
mety w Wierzenicy przejęła Gmina Swarzędz ze Swarzędzkim Centrum 
Sportu i Rekreacji.

Turystów, miłośników puszczańskich szlaków zapraszamy na nasze 
kolejne imprezy. 

Wszystkim, wymienionym wyżej osobom oraz podmiotom – bardzo 
dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w organizacji rajdu.

Rajd rowerowy 
„Na tropie średniowiecznych wojów”

Po raz V Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wraz z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizowali rajd rowerowy 
z okazji Dnia Dziecka w ramach kampanii profilaktycznej Zachowaj 
Trzeźwy Umysł oraz Odpowiedzialny Kierowca w dniu 3 czerwca br.

Kilkudz ies ięc iu 
uczestników rowero-
wej wycieczki w drogę 
ze skockiego rynku 
wypuścili Burmistrz 
Tadeusz Kłos oraz 
Małgorzata Szpen-
dowska – Wylegal-
ska Przewodnicząca 
Gminnej  Komis j i 
Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych. Rowerzyści udali się pod Gimnazjum w Sko-
kach aby wyruszyć tropem średniowiecznych wojów. Tym razem 
cyklistów nie prowadził żaden przewodnik, sami musieli znaleźć trasę 
wiodącą do mety, a oznakowaną strzałkami. Jak się okazało nikt się nie 
zgubił, choć trasa była bardzo kręta, wiodła lasami Potrzanowa oraz 
Brzeźna i na mecie pojawili się wszyscy uczestnicy. Tu w Potrzanowie, 
w gospodarstwie agroturystycznym „Relax 4 all” prowadzonym przez 
panią Małgorzatę Sinderson czekała na rowerzystów kiełbaska z grilla, 
pyszny placek i kawa oraz zimne napoje. 

Po posiłku, odpoczynku i przywitaniu przez wojów z grodu piastow-
skiego z początków państwa polskiego rozpoczęto gry i zabawy. Jak 
się okazało atrakcje przewidziane były gównie dla dzieci, lecz dorośli 
również w nich chętnie uczestniczyli. Było wiec przeciąganie liny, 
strzelanie z łuku, kacze narty, kręcioła. Chętni mogli przymierzyć śre-
dniowieczne zbroje i kolczugi, wybijać monety oraz spróbować swych sił 
w pojedynku na miecze i topory. Dzieci w otwartej bitwie rozgromiły, 
nie dając żadnych szans  średniowiecznych najeźdźców. Na młodych 
zwycięzców konkursów czekały nagrody. 

Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz policjantom z Komisariatu 
Policji w Skokach za zapewnienie bezpiecznego przejazdu odcinkiem 
ruchliwej drogi Wągrowiec – Poznań. Szczególne podziękowania należą 
się panu Maciejowi Tadeuszowi za wyznaczenie i oznakowanie trasy 
rajdu oraz pomoc techniczną na trasie. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.
Więcej zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl

Karolina Stefaniak

Festyn Rodzinny w Rejowcu
W sobotę 26 maja 2012r. w Rejowcu odbył się kolejny Festyn Ro-

dzinny, który by nie zaistniał bez pomocy i zaangażowania rodziców 
i sponsorów.

Festyn był wypełniony wieloma atrakcjami dla dzieci i rodziców. Nasi 
podopieczni zaprezentowały się w przedstawieniu z okazji Dnia Mamy i Taty, 
które przeplatane było tańcami przedszkolaków. Wystąpiła grupa teatralna 
Rozwesołki. Tatusiowie wraz ze swoimi pociechami prezentowali swój 
warsztat wokalny w piosence KO KO KO KO EURO SPOKO. Uśmiechom 
i zabawie nie było końca za co jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania 
dla osób zaangażowanych w tak ważne przedsięwzięcie w Rejowcu.

Do zobaczenia za rok . . . :-)))
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Rozwesołki u Łejerskich
Od kilku lat jeden kwietniowy dzień jest szczególnie bliski tym 

wszystkim, którzy znali i pokochali Emilię Waśniowską (1954 – 2005). 
Podczas corocznej „Emiliady”, będącej wspomnieniem wspaniałej na-
uczycielki, poetki i  patronki Szkoły Podstawowej „Łejery” w Poznaniu 
spotykają się przyjaciele wyjątkowego pedagoga. 

Emilia Waśniowska nauczała  i wychowywała dzieci i młodzież w umi-
łowaniu poezji. Jej wiersze przepełnione radością i życiową mądrością 
czytają i recytują kolejne pokolenia. Do wielu tekstów skomponowano 
muzykę. Powstał „Emilkowy piosennik”. Utwory z piosennika brzmią 
najpiękniej w wykonaniu „Łejerskich”, chociaż grono wykonawców 
piosenek niezwykle się rozrasta. Tak było w miniony piątek 20 kwiet-
nia podczas kolejnego Święta „Emiliady” i Święta Piosenki Emilii 
Waśniowskiej. W bogatym repertuarze zaprezentowali się uczniowie-
artyści z poznańskich i okolicznych szkół podstawowych. 

Po raz pierwszy w „Emiliadzie” uczestniczyły „Rozwesołki” – Grupa 
Teatralna działająca w Rejowcu pod opieką założycieli Teatru „Łejery” 
Elżbiety Drygas i Jerzego hamerskiego.

Młodzi artyści wystąpili na scenie u „Łejerskich”. Wśród publiczno-
ści, która oklaskiwała spektakl w wykonaniu „Rozwesołków” znalazły 
się osobistości ze świata literatury i muzyki: Wanda Chotomska – polska 
pisarka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci, Grzegorz Kasdepke - 
bajkopisarz, Mariusz Matuszewski - kompozytor, Elżbieta Krygowska 
– Butlewska ilustratorka książek dla dzieci. Dla „Rozwesołków” udział 
w „Emiliadzie” był niezwykle ważny. Dzieci nie tylko zaprezentowały 
swój kunszt artystyczny, ale przede wszystkim uczestniczyły w wyda-
rzeniu, którego niezwykła moc, poziom organizacyjny i szczególny 
klimat pamiętać będą przez wiele lat. I kto wie, może i one wpiszą 
się na długą listę miłośników Osoby i poezji Emilii Waśniowskiej, 
i Łejeroentuzjastów.  

Za cudowne przeżycia po raz kolejny dziękuję Organizatorom 
„Emiliady”, a „Rozwesołkom” gratuluję.

Książki autorstwa Emilii Waśniowskiej są dostępne na półkach 
Biblioteki w Skokach. Zapraszam. 

Eżbieta Skrzypczak

Promyk w Bibliotece
Upalna sobota nie zachęcała do pójścia do biblioteki, a jednak…
Sporo rodzin pojawiło się w sali na piętrze, która 28 kwietnia 2012 r  

delikatnie zmieniła się w teatr goszcząc widzów na kolejnym spotkaniu 
z cyklu „Do Biblioteki z mamą i tatą”. 

Mamę i tatę, siostrę i brata zaprosiliśmy do najpiękniejszego te-
atru świata. W spektaklu pt.: „Recepta na odwagę” zaprezentowali 
się aktorzy Teatru PROMYK  z Poznania (nasi przyjaciele-artyści). 
Momentami baliśmy się trochę, a niektóre dzieci nawet bardziej niż 

trochę. Na szczęście była to tylko gra aktorska, a wilk , sowa i kruk 
z pozoru straszni okazali się tylko lalkami estradowymi. Aktorzy po 
zakończeniu przedstawienia pozwolili nawet dotknąć lalek, aby dzieci 
uwierzyły, że to naprawdę zwykłe kukły. A receptą na odwagę okazała 
się miłość Kicka do dziadka. Nauczyliśmy się także piosenki o odwa-
dze i wspólnie z aktorami śpiewaliśmy. Spektakl wpisał się w ramy 
kampanii profilaktycznej POSTAW NA RODZINĘ. Kampania co 
prawda dopiero oficjalnie rozpocznie  się od maja, Biblioteka nieco 
wyprzedziła kampanijny start. 

Na kolejne spotkanie z cyklu „Do Biblioteki z mamą i tatą” zapra-
szamy 25 maja 2012 roku na godz. 17,00. Szczegóły w Bibliotece.

Artur Barciś Show
Wieczór 12 maja 2012 roku przyniósł nam doskonałą strawę du-

chową. W sali na piętrze skockiej biblioteki publicznej wystąpił dla 
skoczan i nie tylko Artur Barciś – aktor. Znamy go głównie z ról kome-
diowych w serialach telewizyjnych, w Miodowych latach oraz w Ranczu 
Wilkowyje. Dzięki nim może gościć w naszych domach bardzo często. 
Rzadziej kojarzymy go z innymi rolami, choć jego dorobek artystyczny 
jest naprawdę imponujący. Grał w Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego 

i to nie w jednej tylko części 
a w większości. Można go 
zobaczyć w wielu filmach: 
Ostatni prom, Pułkownik 
Kwiatkowski, Znachor, Dwa 
księżyce i w wielu, wielu in-
nych.

Poza tym jest aktorem te-
atralnym. Zna teatr i życie 
aktora od podszewki, co udo-

wodnił podczas swojego Show. Opowiedział nam jak dostał się na 
studia teatralne w Łodzi, jak poszukiwał pracy w teatrze, usłyszeliśmy 
anegdoty z życia teatru i nie tylko. Dowiedzieliśmy się też jak ważna 
u aktora jest prawidłowa dykcja i jak trzeba o nią dbać, jak ćwiczyć 
i że to wcale nie jest łatwe.

Taki drobniutki, niepozorny człowiek a kiedy stanął na scenie nie 
można było od niego oderwać wzroku. Na scenie rośnie jakoś. Jego 
głos, mimika twarzy przyciąga. Artur Barciś jest aktorem nie tylko 
doskonale grającym swoją rolę, on jest także aktorem śpiewającym i to 
nie byle jak. Nie zwiódł nas skromny kapelusik na głowie i marynarka, 
mająca ucharakteryzować go zapewne na skromnego aktorzynę, czło-
wieka teatru, jeden z wielu trybików wielkiej machiny, jaką jest teatr. 
Nic z tego, kiedy tylko stanął na scenie nikt nie miał wątpliwości, że to 
aktor wielkiej miary. Jednak fakt, że utożsamia się, jak to powiedział, 
z kolegami po fachu, korzy mieli w życiu znacznie mniej szczęścia niż 
on, wzbudził w nas jeszcze większą sympatię do niego.

Dziękujemy i oczywiście czekamy na więcej. Będziemy śledzić roz-
wój kariery Pana Artura i może jeszcze kiedyś przeżyjemy tak bliskie 
spotkanie, może w Skokach, a może w którymś z teatrów. 

Do zobaczenia Panie Arturze!
Aleksandra Gajewska
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Ze „Skoczkami” skocznie 
nad Wartą

Do Mściszewa choć droga wyboista warto przyjechać. Przekonały  się 
o tym 23 czerwca „Skoczki”, które na zaproszenie Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie koncertowały nad 
Wartą. W strojach z obowiązkowym w tym sezonie akcentem biało-

czerwonym rozśpiewały i roztańczyły miłośników nocy świętojańskiej 
których  przybywało z minuty na minutę. Publiczność okazała się 
wspaniała. Klimat imprezy i gościna tak bardzo nam się spodobały, że 
powrót do Mściszewa za rok będzie dla nas wielką radością. 

Dziękujemy Dyrekcji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Rekre-
acji w Murowanej Goślinie, Paniom: Arlecie Włodarczak i Agnieszce 
Wojtera za cudowne przyjęcie.

Grupa Artystyczna zakończyła występem w przystani Binduga arty-
styczny rok szkolny bogaty w wyjazdy koncertowe i liczne kulturalne 
atrakcje. Opiekunki i instruktorki „Skoczków” Małgorzata Wiśniew-
ska i Katarzyna Kędziora – Dukszta dały z siebie wszystko. Dziękuję 
Paniom, Dzieciom mówię do zobaczenia na pikniku artystycznym 
w lipcu. Rodzicom  - wiernym kibicom „Skoczków” podziękowań moc 
za stałą współpracę z Biblioteką. 

Elżbieta Skrzypczak

Teatr jednej łyżki 
Drewniana łyżka nazywana potocznie kopystką, skrawki materiałów, 

kawałki krepy, paski bibuły, resztki kolorowej włóczki, barwne rzemyki, 
plastikowe oczy, pudełka po jogurtach oraz wodoodporne flamastry. 
Jednym słowem wszystko to, czego potrzebują sprawne dłonie i młody 
umysł, by stworzyć bajkowego bohatera. Postać barwną, kolorową, 
jedyną i niepowtarzalną.

Tacy właśnie bohaterowie 
powstawali w piątkowe popołu-
dnie, 25 maja, w trakcie warsz-
tatów zorganizowanych przez 
Bibliotekę Publiczną. Tego 
dnia skocka książnica po raz 
kolejny gościła w swoich pro-
gach miłośników cyklu spotkań 
rodzinnych, organizowanych dla 
nich pod hasłem „Do biblioteki 

z mamą i tatą”. Do tej pory młodzi czytelnicy i ich bliscy spotkali się 
z autorką książek dla dzieci Elizą Piotrowską oraz obejrzeli spektakl 
teatralny pt. „Recepta na odwagę”. Tym razem sami zostali zaproszeni 
do stworzenia takiego teatru, Teatru Jednej Łyżki. Pomysł na tego typu 
przedsięwzięcie zrodził się pod wpływem książki Jerzego Hamerskiego 
„Gotowe scenariusze imprez szkolnych”. 28 kwietnia przed spektaklem 
Teatru „Promyk” z Poznania zaprezentowaliśmy jak łatwo można 
stworzyć teatr wykorzystując przedmioty codziennego użytku, takie jak 
np. łyżka. Tajniki swojego kunsztu odkrywali przed młodymi widzami 

także aktorzy Teatru „Promyk”. Oni również stali się natchnieniem 
do zabawy w teatr. Choć próbę zaprezentowania się przed wytrawną 
publicznością podjęło kilkoro dzieci, to nie pozwolili oni, by ktoś tego 
dnia wyszedł z biblioteki niezadowolony. Przedstawione przez nich 
inscenizacje inspirowane były w dużej mierze tekstami zaczerpniętymi 
ze znanych i lubianych przez dzieci bajek. Można więc było obejrzeć 
w nowej odsłonie „Calineczkę” oraz „Kota w butach”. Można jednak 
było także poznać zupełnie nowe utwory, których twórcy natchnieni 
zostali ulubionym filmem lub po prostu kierowali się własną fantazją.

 Inspirowane bajką czy też stworzone dziecięcą wyobraźnią, zapre-
zentowane indywidualnie, w duecie lub w tercecie, wszystkie okazały 
się bardzo ciekawe i nowatorskie. Dlatego też „śmiałków” za ich po-
mysłowość, samodzielnie wykonane rekwizyty, ale przede wszystkim 
za odwagę Biblioteka nagrodziła drobnymi upominkami w postaci 
książeczek. 

Niestety, było to ostatnie spotkanie z cyklu „Do biblioteki z mamą 
i tatą” przed wakacjami. Następne odbędzie się dopiero jesienią. Teraz 
natomiast wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia biblioteki 
i obejrzenia wystawy „Bajkowych postaci” wykonanych przez dzieci 
z drewnianych łyżek.

Sylwia Popadowska

ROZWESOŁKI na scenie 
w Teatrze Animacji

Kurtyna w górę, cisza, gong, widownia nie żałuje rąk…za chwilę 
będzie dalszy ciąg, pisała o teatrze Wanda Chotomska. Słowa poetki 
dobrze znane Rozwesołkom podtrzymywały nadzieje młodych artystów 
na występ w prawdziwym teatrze. Marzenia się spełniły. W miniony 
poniedziałek 28 maja 2012 roku adepci sztuki teatralnej z siedzibą 
w skockiej Bibliotece i  rejowieckiej Stodole zaprezentowały „Zabawę 
w śpiącą królewnę” na deskach teatru Animacji w Poznaniu. Dziecięca 
scena  prezentacji teatralnych gościnnie użyczyła miejsca młodym arty-
stom – aktorom, a bardzo licznie zgromadzona widownia oklaskiwała 
Rozwesołki i bawiła się znakomicie. 

Rozwesołkowe dzieci rozentuzjazmowane wróciły do swoich do-
mów. Nam pozostaje wierzyć, że nie pogardzą występami na nieco 
mniejszych scenach. Gratulujemy instruktorom i artystom, życzymy 
dalszych sukcesów. 

Elżbieta Skrzypczak

Dar „Skoczków” na rzecz 
kampanii „Drugie Życie”

W sobotę 26 maja 2012 roku Grupa Artystyczna Skoczki po zapre-
zentowaniu się na Witrynie, włączyła się także w kampanię DRUGIE 
żYCIE, pod hasłem TRANSPLANTACJA – MASZ DAR UZDRAWIA-
NIA. Kampania zorganizowana została przez Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 1 w Wągrowcu. Skoczki wystąpiły dla uczestników  rajdu 
rowerowego organizowanego z tej okazji oraz wspierających tę akcję  
mieszkańców Wągrowca. 

Uwaga! Zaginął pies
W poniedziałek 18 czerwca 2012 roku zaginął pies rasy Terier 

Rosyjski (suczka). Wabi się „Liza”, maści czarnej, na uchu ma ta-
tuaż z numerem 097. Ten 8 letni, łagodny pies przebywał na terenie 
ROD im. Hipolita Cegielskiego w Skokach, ostatnio był widziany 
w Antoniewie.

Każdy kto widział psa proszony jest o kon-
takt pod numerami telefonu: 601 978 454, 
607 095 256, 504 103 581.

Dla znalazcy psa właściciel przewidział na-
grodę.

Uwaga! Zamieszczone zdjęcie nie jest 
zdjęciem tego pieska, lecz jedynie psa tej rasy.
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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 przetargi ustne nieograniczone 

na sprzedaż  działek budowlanych  położonych w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo 
przeznaczonych pod zabudowę usługową. 

Przetargi odbędą się w dniu 16  lipca 2012r. (poniedziałek) od godz. 1000- 1215

L.p.
Oznaczenie nierucho-
mości wg ewidencji 
gruntów, numer KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy
Cena wywo-
ławcza w zł 

(brutto)

Termin wpłaty 
wadium i wyso-
kość wadium 

w zł

Miejsce 
i termin prze-

targu

1 2 3 4 5 6

 1. D z i a ł k a  n r  6 4 / 1 0 
o pow. 0,2500 ha .K.W  
nr P01B/00048378/8 SR 
Wągrowiec – bez ob-
ciążeń. Wpisana w K.W 
wzmianka wykreślona 
zostanie w najbliższym 
czasie

Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany  
został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Skoki” zatwierdzony  Uchwałą  Nr XXXVI/245/09 
Rady  Mie jsk ie j  Gminy  Skok i  z  dn ia  27 .10 .2009r. 
W y m i e n i o n y  p l a n  u s t a l a  w a r u n k i  z a b u d o w y 
i zagospodarowania terenu, dla którego został opracowany 
w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabu-
dowy usługowej oraz zabudowy usługowo-mieszkaniowej. 
Działka przeznaczona jest pod zabudowę usługową.  
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla zabudo-
wy usługowej:
1/ lokalizacja zabudowy obiektów usług różnych oraz nieuciąż-
liwego rzemiosła. Jako nieuciążliwe rzemiosło należy rozumieć 
drobną wytwórczość, dla której na podstawie przepisów od-
rębnych z zakresu ochrony środowiska nie będzie wymagane 
sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko,
2/ forma zabudowy: wolnostojąca, do trzech kondygnacji, dowolna 
geometria dachu,
3/ nakaz lokalizacji miejsc postojowych zgodnie z normatywem 
określonym w planie,
4/ maksymalna powierzchnia zabudowy na działce - 40%,
5/maksymalna wysokość zabudowy: 12 m,
6/ maksymalna ilość kondygnacji: 3 kondygnacje,
7/ minimalna szerokość pasa infrastruktury: 8m,

110.700,00 11.000,00
do dnia 
12. 07. 2012r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki 
w dniu 
16.07.2012r. 
o godz. 1000

 2. Działka nr 64/76 o pow. 
0,4124 ha zabudowana bu-
dynkiem byłej wagi. K.W  nr 
P01B/00048378/8 SR Wą-
growiec – bez obciążeń. 
Wpisana w K.W wzmianka 
wykreślona zostanie w naj-
bliższym czasie

 j.w. 138.000,00 
(działka za-
b u d o w a n a 
– sprzedaż 
z w o l n i o n a 
od VAT)

14.000,00 do dnia 
12. 07. 2012r. na 
koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 16. 07. 
2012r.o godz. 
1045

3. D z i a ł k a  n r  6 4 / 7 8 
o pow. 0,2023 ha .K.W  nr 
P01B/00048378/8 SR Wą-
growiec – bez obciążeń. 
Wpisana w K.W wzmianka 
wykreślona zostanie w naj-
bliższym czasie

j.w. 94.710,00 9.500,00
do dnia 
12.07.2012r 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
16. 07. 2012r. 
o godz. 1130

4. D z i a ł k a  n r  6 4 / 7 9 
o pow. 0,2473 ha .K.W  nr 
P01B/00048378/8 SR Wą-
growiec – bez obciążeń. 
Wpisana w K.W wzmianka 
wykreślona zostanie w naj-
bliższym czasie

j.w 109.470,00 11.000,00 
do dnia 
12.07. 2012r. 
na koncie Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
16.07. 2012r. 
o godz. 1215

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 od-
powiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia: 12 lipca 2012r. (czwartek)  
III. Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce biblioteki  w dniu  16 lipca 2012r. od godz. 1000 (poniedziałek).
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) 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.



19

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

tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
ogłasza

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

 położonych w Skokach w rejonie ul. Rakojedzkiej

Przetargi odbędą się  w dniu 06 lipca 2012r. (piątek) w godz. od 1000 do 1130

L.p.

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
ewidencji  gruntów, 

numer KW

Opis nieruchomości, 
przeznaczenie, warunki 

zabudowy

Cena wywo-
ławcza 

w zł (brutto) 
z podatkiem 

VAT

Termin wpła-
ty wadium 
i wysokość 
wadium w zł

Miejsce 
i termin 

przetargu

1 2 3 4 5 6
1. Działka nr 70/48 

o pow. 0,1362 ha 
położona w Skokach 
w rejonie ul. Rakojedz-
kiej ujawniona w K.W.  
nr P01B/00048486/8 
SR Wągrowiec. Księga 
wieczysta nie wykazuje 
obciążeń. 

Działka zgodnie z” Miejscowym planem  zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Skoki w części Miasta Skoki” – uchwała 
nr XXIX/205/2009 RMG Skoki z dnia 19.03.2009r. przeznaczona 
jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
Warunki zabudowy: 
1/budynki mieszkalne wolnostojące z możliwością podpiwnicze-
nia, 
2/wys. zabudowy-II kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 
użytkowe, do wys. 9,5 m od poziomu terenu do kalenicy dachu, 
3/poziom posadzki parteru nie wyższy niż 1,0 m nad pow. 
terenu, 
4/dachy strome dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 250 
do 450, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podob-
nych, 
5/garaż wbudowany w bryłę budynku względnie dobudowany do 
budynku mieszkalnego o pow. użyt. do 40 m2,
6/garaż wolnostojący do 60 m2 pow. zabudowy

82.041,00 8.000,00 
do dnia 
03.07.2012r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
06.07.2012r. 
o godz. 1000

2. Działka nr 70/50 
o pow. 0,1035 ha 
położona w Skokach 
w rejonie  
ul. Rakojedzkiej 
ujawniona w K.W  nr 
P01B/00048486/8 SR 
Wągrowiec. Księga 
Wieczysta nie wykazuje 
obciążeń

 j.w. 73.800,00 7.500,00 
do dnia 
03.07.2012r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
06.07.2012r. 
o godz. 1045

3. Działka nr 70/59 o pow. 
0,1190 ha położona 
w Skokach w rejonie  
ul. Rakojedzkiej 
ujawniona w K.W nr 
P01B00048486/8 SR 
Wągrowiec. Księga 
Wieczysta nie wykazuje 
obciążeń

j.w. 72.570,00 7.500,00 
do dnia 
03.07.2012r 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
06.07.2012r. 
o godz. 1130

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 03 lipca 2012r.(wtorek)
III. Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce biblioteki w dniu 06 lipca 2012r. (piątek) od godz. 
1000 - 1130 (3 działki – wadium na koncie Urzędu do dnia 03.07.2012r. )
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 został  w sieć wodociągową oraz drogi z nawierzchnią tłuczniową, 
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta i  Gminy w Skokach - pokój 
nr 2 tel. (061)  8925-814 lub 815.



20

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

tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż działek budowlanych położonych w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo 
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

I. Przetargi w dniu 09 lipca 2012r. (poniedziałek) od godz. 930- 1315

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena wywo-
ławcza w zł 

(brutto)

Termin wpłaty 
wadium i wyso-
kość wadium 

w zł

Miejsce 
i termin 

przetargu

1 2 3 4 5 6

1. Działka nr 64/30 o pow. 
0,1553 ha .K.W  nr 
P01B/00048378/8 SR 
Wągrowiec – bez obcią-
żeń. Wpisana wzmianka 
wykreślona zostanie 
w najbliższym czasie

Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany  
został „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Skoki” zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/245/09 
Rady  M ie j sk i e j  Gm iny  Skok i  z  dn ia  27 .10 .2009 r. 
W y m i e n i o n y  p l a n  u s t a l a  w a r u n k i  z a b u d o w y 
i zagospodarowania terenu, dla którego został opracowany  
w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabu-
dowy usługowej oraz zabudowy usługowo-mieszkaniowej. 
Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną.  
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych:
1/wys. zabudowy – dwie kondygnacje w tym poddasze użytkowe,
2/ maksymalna wysokość budynku do kalenicy –  8,50 m  ,
3/dachy strome-dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia od 200 
do 450, pokrycie z dachówki lub materiałów dachówko-podobnych, 
4/ możliwość budowy garaży wolnostojących,
5/odległość linii zabudowy od linii rozgraniczającej 6m,
6/ zakaz lokalizacji obiektów bud. w pasie 12 m od granicy lasu,
7) maksymalna powierzchnia zabudowy działki – 25%

78.351,00 7.800,00 
do dnia 
05. 07. 2012r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG-Skoki 
w dniu 
09.07.2012r. 
o godz. 930

 2. Działka nr 64/31 o pow. 
0,1013 ha .K.W  nr 
P 0 1 B / 0 0 0 4 8 3 7 8 / 8  
SR Wągrowiec – bez 
obciążeń.  Wpisana 
wzmianka wykreślona 
zostanie w najbliższym 
czasie

j.w. 51.168,00 5.100,00 
do dnia 
05. 07. 2012r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
09. 07. 
2012r. 
o godz. 1015

3. Działka nr 64/33 o pow. 
0,1001 ha .K.W  nr 
P01B/00048378/8  SR 
Wągrowiec – bez obcią-
żeń. Wpisana wzmianka 
wykreślona zostanie 
w najbliższym czasie

j.w. 50.553,00 5.000,00 
do dnia 
05.07.2012r 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
09. 07. 
2012r. 
o godz. 1100

4. Działka nr 64/34 o pow. 
0,0998 ha .K.W  nr 
P01B/00048378/8 SR 
Wągrowiec – bez obcią-
żeń. Wpisana
wzmianka wykreślona 
zostanie w najbliższym 
czas

j.w 50.430,00 5.000,00 
do dnia 
05.07. 2012r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
09.07. 2012r. 
o godz. 1145

5. Działka nr 64/41 o pow. 
0,1020 ha .K.W  nr 
P 0 1 B / 0 0 0 4 8 3 7 8 / 8  
SR Wągrowiec – bez 
obciążeń.  Wpisana 
wzmianka wykreślona 
zostanie w najbliższym 
czasie

j.w 51.537,00 5.200,00 
do dnia 
05. 07. 2012r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
09. 07. 
2012r. 
o godz. 1230
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6. Działka nr 64/42 o pow. 
0,1020 ha .K.W  nr 
P01B/00048378/8 SR 
Wągrowiec – bez obcią-
żeń. Wpisana wzmianka 
wykreślona zostanie 
w najbliższym czasie.

j.w 51.537,00 5.200,00 
do dnia 
05.07.2012r 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
09. 07. 
2012r. 
o godz. 1315

II. Przetargi w dniu 10 lipca 2012r. (wtorek) od godz. 1000- 1145

7. Działka nr 64/45 o pow. 
0,1221 ha .K.W  nr 
P01B/00048378/8  SR 
Wągrowiec – bez obcią-
żeń. Wpisana wzmian-
ka wykreślona zostanie 
w najbliższym czasie

j.w 57.072,00 5.700,00 
do dnia 
06.07. 2012r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
10. 07. 
2012r. 
o godz. 1000

8. Działka nr 64/46 o pow. 
0,0981 ha .K.W  nr 
P01B/00048378/8 SR 
Wągrowiec – bez obcią-
żeń. Wpisana wzmian-
ka wykreślona zostanie 
w najbliższym czasie

j.w. 45.879,00 4.600,00 
do dnia 
06. 07. 2012r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
10. 07. 
2012r. 
o godz. 1045

9. Działka nr 64/50 o pow. 
0 ,0935 ha  .K .W nr 
P01B/00048378/8 SR 
Wągrowiec – bez obcią-
żeń. Wpisana wzmian-
ka wykreślona zostanie 
w najbliższym czasie

j.w 43.788,00 4.400,00 
do dnia 
06.07. 2012r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
10.07. 
2012r. 
o godz.1130

10. Działka nr 64/55 o pow. 
0,1063 ha .K.W  nr 
P01B/00048378/8 SR 
Wągrowiec – bez obcią-
żeń. Wpisana wzmian-
ka wykreślona zostanie 
w najbliższym czasie

j.w 49.692,00 5.000,00 
do dnia 
06.07. 2012r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
10. 07. 
2012r. 
o godz. 1215

11. Działka nr 64/56 o pow. 
0,0895 ha .K.W  nr 
P01B/00048378/8 SR 
Wągrowiec – bez obcią-
żeń. Wpisana wzmian-
ka wykreślona zostanie 
w najbliższym czasie

j.w 41.882,00 4.200,00 
do dnia 
06. 07. 2012r. 
na koncie 
Urzędu

UMiG Skoki 
w dniu 
10. 07. 
2012r. 
o godz. 1300

III.  Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
IV. 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:
1. 05 lipca 2012r. ( przetargi w dniu 09 lipca 2012r. – poniedziałek) 
2. 06 lipca 2012r. ( przetargi w dniu 10 marca 2012r. – wtorek) 
V. Terminy i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki w dniach:  
1. 09 lipca 2012r. od godz. 930 - poniedziałek (6 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 05.07.2012r.)
2. 10 lipca 2012r. od godz. 1000 - wtorek (5 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 06.07.2012r.)
VI. 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. 
VII. 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 d publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
c) 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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WYKAZ
nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia 

pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
położonych w Potrzanowie  w rejonie ul. Szkolnej

Oznaczenie Nie-
ruchomości wg 

ewidencji gruntów, 
numer księgi wie-

czystej

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. Działka nr 762/5 
o pow. 0,0756 ha K.W 
nr P01B/00048770/6 
SR Wągrowiec. 

Dla terenu, na którym po-
łożona jest działka wydana 
została decyzja Burmistrza 
Miasta i Gminy Skoki Nr 
68/09 o warunkach zabudo-
wy z dnia 17.06.2009r. znak 
sprawy: RIGP 7331-1/8/09. 
Wymieniona decyzja ustala 
warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu obejmują-
cego dz. nr 762 w zakresie 
inwestycji polegającej na 
budowie budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych wraz 
z małym obiektem handlowo-
usługowym. 

Warunki zabudowy i zagospodaro-
wania terenu dla budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych: 
1/wys. zabudowy – II kondygnacje 
nadziemne, w tym poddasze użytko-
we, do wys. max  9,0 m od poziomu 
terenu do kalenicy dachu, 
2/szerokość elewacji frontowej – 
max. 16,0 m, 
3/dachy strome-dwu lub wielospado-
we o kącie nachylenia od 250 do 400, 
pokrycie z dachówki 
lub materiałów dachówko-podob-
nych,  
4/wysokość górnej krawędzi  ele-
wacji frontowej –wysokość okapu 
– max. 4,5 m, 
7/ nieprzekraczalne linie zabudowy- 
podane są na załączniku graficznym 
do decyzji o warunkach zabudowy. 
8/ budynki bez podpiwniczenia.

29.000,00 35.670,00 Zbycie 
nierucho-
mości 
w drodze 
przetargu 
ustnego 
nieograni-
czonego

 2. Działka nr 762/8 
o pow. 0,0974 ha K.W 
nr P01B/00048770/6 
SR Wągrowiec

j.w. j.w 40.000,00 49.200,00 j.w.

  3. Działka nr 762/9 
o pow. 0,0974 ha  
K.W nr 
P01B/00048770/6 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 40.000,00 49.200,00 j.w.

  4. Działka nr 762/11 
o pow. 0,0893 ha 
K.W nr 
P01B/00048770/6 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 37.000,00 45.510,00 j.w.

5. Działka nr 762/16 
o pow. 0,0832 ha 
K.W nr 
P01B/00048770/6 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 34.000,00 41.820,00 j.w.

  6. Działka nr 762/3 
o pow. 0,1334 ha 
K.W nr 
P01B/00048770 
SR Wągrowiec.

j.w. j.w. 52.000,00 63.960,00 j.w.

Uwaga:
1) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261 z 2004r. poz. 2603 ze zmiana-
mi) 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  11 czerwca 2012r. do  25 czerwca 2012r. 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   
3) teren działek uzbrojony został w sieć wodociągową.
4) informacji o działkach przeznaczonych do sprzedaży udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - tel. (061) 8925-814 lub 815.
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CENY ZBÓż I WARZYW
Obecnie (z dnia 20 czerwca 2012 r) ceny skupu zbóż na poziomie :  

żyto na mąkę ok. 920 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 950  zł/t, jęczmień 
na kaszę ok. 900 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż 
paszowych w Mieszalniach Pasz są na poziomie : pszenica na paszę 
do 920 zł/tona, pszenżyto do 870 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 
750 zł/t. Ziarno kukurydzy (suche) – w skupie około 900 zł/tona. Do 
ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  poziomie : 
pszenżyto, jęczmień  średnio 55 zł za 50 kg, pszenica do 60 zł za 50 kg, 
ziemniaki jadalne średnio ok. 0,55 zł (młode 1,50 zł) za 1 kg. Targo-
wiskowe ceny warzyw i owoców : marchew 2,0 - 2,50 zł/kg, pietruszka 
4,50, seler ok. 3,0 zł/kg, cebula, buraczki 1,5 -2,0 zł/kg, ładne jabłka ok. 
3,0 zł/kg, czereśnie, truskawki około 8,0 zł/kg. Pomidory „krajowe” śr. 
5,0 - 5,50 zł/kg, ogórki 3,0 – 3,50 zł/kg.

CENY TUCZNIKÓW I BYDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia  20 czerwca 2012) – średnio 5,20 zł/kg 

plus VAT. Maciory ok. 3,50 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio 
150 – 170 zł/szt. Duże prosięta z ferm hodowlanych ok.  8,50 zł za 1 
kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego korzystne – i tak: 
byki do 7,00 zł/kg plus VAT, jałówki 5,00 – 5,50 zł/kg , krowy 3,50 do 
4,80 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok. 0,85 - 1,05 zł/litr plus VAT. 
Cena skupu mleka w tym roku się obniżyła.

INNE CENY – NA DZIEŃ  20 CZERWCA 2012 R.
Wysokie ceny nawozów, np. saletra amonowa do 1430 (rok temu 

1320) zł/t, saletrzak  ok. 1300 zł/tona, mocznik do 1750 (rok temu 1500) 
zł/t, sól potasowa ok. 1925 (rok temu 1610)  zł/t, polifoska  „5” ok. 1850 
zł/tona. Otręby pszenne ok. 950 zł/t. Cena oleju napędowego – średnio 
5,70 (rok temu ok. 4,96 ) zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu, w czerwcu 2011 ceny skupu zbóż: np. pszenica była w ce-

nie ok. 970 zł, żyto było średnio 800 zł za 1 tonę, jęczmień był w cenie  
ok. 800 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników jest obecnie  ok. 0,70 zł/kg wyższa niż rok 
temu. Aktualne pogłowie trzody chlewnej i bydła w Polsce jest dużo, 
dużo mniejsze niż jeszcze kilka lat temu. Jednak nadal pojawiają się 
niepokojące sygnały o możliwych spadkach cen skupu. Znacznie wyższe 
niż rok temu są ceny paliw i ceny nawozów mineralnych. Wyższe są 
ceny otrąb, śruty sojowej, rzepakowej.

W pierwszej połowie lutego wystąpiły bardzo silne mrozy. Tylko 
żyto ozime na terenie naszej gminy przezimowało dość dobrze. Jest 
to bardzo duża strata dla rolników. Może aktualne warunki pogodowe 
pozwolą na to, że zboża jare będą w stanie częściowo zastąpić mniejsze 
zbiory zbóż ozimych. Oby tak się stało ! 

Część poszkodowanych rolników z terenu naszej gminy złożyła do 
ARiMR wnioski o pomoc z uwagi na wymarznięcia upraw ozimych. 
Jest to pomoc o charakterze „de minimis” – czyli z puli środków, które 
są między innymi na dopłaty do „materiału siewnego”. Limit takich 
dopłat na gospodarstwo to 7500 Euro na okres 3 lat. Tylko bardzo 
duże gospodarstwa rolne w Polsce takie limity w pełni wykorzystują. 
Natomiast wnioski o dopłatę do „Materiału siewnego” (zbóż, łubinu, 
sadzeniaków) rolnicy mogli składać do Agencji Rynku Rolnego w Po-
znaniu do  25 czerwca 2012 r. Kwoty dopłat tak jak w ubiegłym roku.

W 2012 roku rolnicy mają trudności z uzyskaniem kredytów pre-
ferencyjnych na zakup gruntów rolnych i inwestycyjnych – ciągniki, 
maszyny rolnicze. Banki tłumaczą to brakiem limitów na „dopłaty” 
do kredytów preferencyjnych. 

Obecnie nie ma jeszcze informacji na temat przyszłych cen skupu 
rzepaku ozim. i zbóż w czasie żniw. Prawdopodobnie cena skupu rze-
paku i pszenicy na mąkę będzie wyższa niż rok temu. Żyta ozimego 
raczej podobna do ubiegłorocznej.

Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

Wśród wielu propozycji spędzenia czasu w Otrębusach Państwowy 
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca zaoferował SKOCZKOM i instruktorom 
grupy warsztaty taneczne i wokalne prowadzone przez nauczycieli 
z „Mazowsza”. Nauczyliśmy się zatem i POLONEZA, i KRAKO-
WIAKA (Franek Dukszta niemalże zawodowo zatańczył z tancerką 
z Zespołu), śpiewaliśmy KUKUŁECZKĘ, TRAMBLANKĘ i POD 
BOREM(Marysia Meller wyśpiewała solową partię do muzyki Tade-
usza Sygietyńskiego). SKOCZKI ponadto zwiedziły muzealną część 
Pałacu MAZOWSZA w Karolinie z salami imienia Tadeusza Sygie-
tyńskiego i poświęconą Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej. Oczarowały 
publiczność prezentując własny dorobek artystyczny na największej 
scenie województwa mazowieckiego w Mateczniku Mazowsza. Obok 
obecnego składu SKOCZKÓW na scenie zaprezentował się kwartet 
SKOCZKOWY (dziewczęta, które tworzyły grupę przed 20.laty). Za-
brzmiały tak pięknie, że widownia i organizatorzy pikniku artystycznego 
nie żałowali rąk, klaszcząc i śpiewając wspólnie ze SKOCZKAMI. 
Na zakończenie pikniku uczestniczyliśmy w koncercie edukacyjnym 
pt. „Polskie Tańce Narodowe” w wykonaniu PZLPiT „Mazowsze”. 
Koncert dostarczył niezapomnianych wrażeń, a czynnik edukacyjny 
wydarzenia jest najlepszą inwestycją w rozwój wiedzy o kulturze mło-
dego pokolenia artystów ze Skoków.

Nad całością organizacyjnie czuwałam, dlatego osobiście dziękuję 
dzieciom – SKOCZKOM, instruktorom G.A. Małgorzacie Wiśniew-
skiej i Katarzynie Dukszcie za wspólne artystyczne dzieło oraz za 
gościnny udział w wydarzeniu Panu Mieczysławowi Jarzembowskiemu 
. Podczas wyjazdu SKOCZKI promowały Miasto i Gminę Skoki oraz 
reklamowały kampanię profilaktyczną "Postaw na rodzinę". W realizacji 
zadania pomogli: Tadeusz Kłos  - Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Michał 
Piechocki  - Starosta Wągrowiecki i rodzice SKOCZKÓW. Dziękuję 
najserdeczniej. 

Elżbieta Skrzypczak

Z zaproszenia do udziału w wydarzeniu skorzystała 
Grupa Artystyczna SKOCZKI działająca przy skockiej 
Bibliotece. W siedzibie Ambasadora polskiej kultury 
miniony weekend z 2/3 czerwca 2012 spędziło 40. osób. Za-
kochaliśmy się w „Mazowszu”. Przeżyliśmy dwa dni pod 
znakiem integracji zespołu i występów artystycznych oraz 
edukacyjnej zabawy bogatej w polską tradycję ludową. 

piknik 
aRTysTycZny 

Z „MaZowsZeM”
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Skocką tradycją stał się już organizowany przez Koło PZW nr 120 
w Skokach Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka. Nie inaczej było i 2 
czerwca br., gdy mino kapryśnej aury na „Łowisko u Leszka” w Skokach 
przybyło 40 młodych wędkarzy by pod opieką rodziców i starszego ro-
dzeństwa uczestniczyć w Zawadach Wędkarskich stanowiących główną 
atrakcję rodzinnego Pikniku.

Po losowaniu stanowisk i zajęciu miejsc połowu przez „młodych mo-
czykijów” rozpoczęło się zanęcanie i wędki na 1,5 h trafiły do wody. Nad 
bezpieczeństwem zawodników czuwali ich opiekunowie i członkowie 
Koła PZW. Całość zawodów nadzorowała komisja sędziowska, która po 
zważeniu złowionych ryb ogłosiła, że zwycięzcą tegorocznych zawodów 
z 3,36 kg złowionych ryb został Adrian Dudek. II miejsce z 3,34 kg zdobył 
Marcin Kaczmarek, a III z 3,14 kg Jakub Urbanowicz. Oni też uhonoro-
wani zostali przez Burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Gminy Skoki Zbigniewa Kujawę pamiątkowymi dyplomami 
i statuetkami. Wszyscy łowiący oraz pozostałe na Pikniku dzieci zostały 
obdarowane prezentami.

W trakcie zawodów złowiono łącznie 37,10 kg ryb, które po zakoń-
czeniu prac komisji zgodnie z Regulaminem zawodów wróciły do wody. 
Organizatorzy zadbali także o aprowizację wszystkich przybyłych na 
Piknik, a więc dzieci oraz ich rodziców i opiekunów serwując kiełbaskę 
z grilla oraz słodkie przekąski i napoje.

Oprócz pomysłodawcy i bezpośredniego organizatora Pikniku – Koła 
PZW nr 120 w Skokach do jego urzeczywistnienia przyczynili się sponso-
rzy, w tym: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” w Wągrow-
cu, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa, członkowie Koła: Leszek 
i Jacek Dudkowie, Jarosław Klewenchagen, Alojzy Pacholski i Bernard 
Kucharski, a także sklep Andrzeja Pilaczyńskiego w Skokach i zabezpie-
czająca opiekę medyczną Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki. 
Impreza nie była by tak udana gdyby nie  udostępnione nieodpłatnie, 
„Łowisko u Leszka” państwa Teresy i Leszka Jankowskich.

Wszystkim sponsorom i fundatorom nagród w imieniu szczęśliwych 
dzieci serdecznie dziękujemy.

Podczas pikniku była możliwość zapoznania się z ideą wdrażania Lo-
kalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich LGR „7 Ryb” oraz  prze-
prowadzano konsultacje dot. aplikowania o środki w ramach PO RYBY.

Galeria zdjęć na stronie www.gmina-skoki.pl
Edmund Lubawy

NIESTETY! ZNÓW TRZEBA 
BYŁO SPRZĄTAĆ!

- BRZEGI JEZ. ROŚCINNO
Jak co roku grupa wędkarzy z Koła nr 120 Polskiego Związku 

Wędkarskiego w  Skokach pod wodza Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Zbigniewa Kujawy, a zarazem Skarbnika Koła sprzątała śmieci 
z obrzeży jez. Rościńskiego od strony Rościnna i Skoków. Po trzech 
godzinach sprzątania zebrano 30 worków odpadów (butelki po alkoho-
lu, plastiki, opakowania po napojach oraz worki foliowe i pudełka po 
robakach, a także jeden zderzak samochodowy i cztery wymontowane 
z samochodu zbiorniki na paliwo).

Sprzątanie odbyło się 
8 kwietnia i tradycyjnie 
poprzedziło już zawody 
wędkarskie na rozpo-
częcie sezonu, dlatego 
też połączono je z malo-
waniem ławek i stołów 
przy dawnej plaży nad 
jez. Rościńskiem.

W związku z tym, że 
wysoki poziom wód nie 
pozwolił na pełne wyko-
nanie założonych zadań, ustalono że sprzątanie będzie kontynuowane 
w dniu 17 maja 20112 roku. 

Przy okazji uczestnicy sprzątania apelują do wszystkich kolegów 
wędkarzy, również tych nie zrzeszonych w PZW oraz do osób korzy-
stających z naszych wód i lasów o niepozostawianie po sobie odpadków 
powodujących zaśmiecenie terenu i szpecących krajobraz. 

Zbigniew Kujawa  

I BRZEGI JEZ. MACIEJAK
W niedzielę 27.05.2012r. wędkarze z okolic Skoków, Obornik, 

Wągrowca oraz pracownik Gospodarstwa Rybackiego Skoki na czele 
z prezesem Panem Robertem Kowalewskim podjęła się sprzątania 
brzegów jeziora Maciejak.

Efektem sprzątania było zebranie ponad setki worków śmieci. Do 
ciekawostek, jakie zostały znalezione można zaliczyć 3 telewizory.

A teraz od początku : 
Pomysł na sprzątanie narodził się w czasie wędkowania. Trzech 

wędkarzy postanowiło wysprzątać brzegi jeziora Maciejak, ale doszli 
do wniosku, że sami nie dadzą rady, więc postanowili porozmawiać 
z prezesem GR Skoki Panem Rabertem Kowalewskim.

Pan Robert dał przysłowiowe "zielone światło". Należy również po-
dziękować miejscowemu Urzędowi MiG Skoki, który dostarczył nam 
worki i zapewnił odbiór śmieci jakie zebraliśmy. Po powiadomieniu 
wędkarzy pocztą " pantoflową" jak i również, przez rozwieszenie ogło-
szeń, pozostało tylko czekać na odzew wędkarzy i nie tylko.

Odzew był spory. Nie spodziewali się tego pomysłodawcy, co świad-
czy o tym, że jeszcze są ludzie zainteresowani czystym środowiskiem. 
Być może hasło, które przyświecało akcji podziałało i dało dużo do 
myślenia: „WYPOCZYWAJMY NA RYBACH W CZYSTOŚCI 
POŚRÓD PRZYRODY”. 

Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnego ogniska, gdzie 
można było posilić się pyszną kiełbasą oraz napić się gorącej kawy lub 
zimnego napoju. 

Prezes GR Skoki Pan Robert, oraz pozostali organizatorzy za-
pewniają że taka akcja nie była pierwszą i ostatnią przeprowadzoną 
przez wędkarzy.

Już dziś zapraszamy wszystkich wędkujących oraz miłośników 
skockich jezior do następnego sprzątania. Pamiętajmy, że przyroda 
pozostanie taką jaką my pozostawiamy po sobie.

Apelujemy do wszystkich :
Przyszedłeś nad wodę, pozostawiaj po sobie porządek, a przyroda nam 

się za to odwdzięczy pięknym widokiem.
Rafał Nowak

węDkaRski 
piknik


