Diamentowy Jubileusz
Państwa Witkiewiczów
Stanisława Kuryłowicz i Stefan Witkiewicz ,,Miłość,
wierność i uczciwość małżeńską’’ przed Panem Bogiem ślubowali sobie 26 grudnia 2007r. Związek swój
potwierdzili też odpowiednimi słowami i podpisami
przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Mieścisku, co stało się 18 sierpnia 1948r. Tak więc, obecny
rok 2008, to czas Jubileuszowy, a dzień 18 sierpnia
2008 r. to kolejny dzień Diamentowego Jubileuszu
Państwa Stanisławy i Stefana Witkiewiczów.
W dniu tym, do grona składających życzenia Jubilatom dołączył też
Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos, który wraz ze Skarbnikiem
Gminy, Aleksandrą Kamińską i Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Skokach, Joanną Wolicką-Przywarty, odwiedził Ich w domu
rodzinnym przy ul. Parkowej w Skokach.
O historii rodziny Witkiewiczów pisaliśmy w lutowym wydaniu ,,Wiadomości Skockich’’w artykule pt. ,,Niezwykłe Jubileusze i Niezwykli
Ludzie’’.

ALEKSANDER WOJCIECHOWSKI

– SKOCZANIN Z WYBORU, POPROWADZIŁ
POLSKICH WIOŚLARZY PO OLIMPIJSKIE ZŁOTO
Nie minęło wiele czasu od momentu kiedy na Stadionie Narodowym w Pekinie zgasł olimpijski znicz,
tym samym przenosząc XXIX Igrzyska do historii.
Dla większości z nas emocje już opadły, ale nie dla
Haliny i Aleksandra Wojciechowskich od 2005 roku
mieszkańców Skoków, którzy przeprowadzili się tu z
Poznania. Tych dwoje skromnych i przesympatycznych ludzi zaprosiło nas do swojego domu aby opowiedzieć o przeżyciach jakie towarzyszyły im przez
ostatni miesiąc. Niewielu mieszkańców naszej Gminy
zdaje sobie sprawę, że to właśnie u nas mieszka trener
czwórki podwójnej mężczyzn, która to wywiosłowała
dla Polski złoty medal na minionych Igrzyskach
Olimpijskich w Pekinie.
Dokończenie na str. 3



DOŻYNKI GMINNE W POTRZANOWIE


ALEKSANDER WOJCIECHOWSKI

– SKOCZANIN Z WYBORU,
POPROWADZIŁ POLSKICH WIOŚLARZY
PO OLIMPIJSKIE ZŁOTO
Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na
ziemi:
Szymkowiak Mateusz ur. 19.07.
Mysakowski Szymon ur. 23.07.
Sikora Adrian ur. 25.07.
Krawczyk Lidia ur. 26.07
Kiszka Amelia ur. 28.07.
Korzonek Joanna ur. 29.07
Nowak Nina ur. 06.08.
Stefański Krystian ur. 15.08.
Bejma Karolina ur. 17.08.
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca w
dorosłym życiu.
Ślubując sobie wstąpili w związek małżeński i założyli rodzinę:
Przybylski Wiesław i Fabrowska Monika
Gapiński Daniel i Szopa Katarzyna
Grabowski Patryk i Wróblewska Anna
Różewicz Damian i Zopf Justyna
Różalski Marcin i Grudzińska Aleksandra
Sygnecki Przemysław i Gracz Jolanta
Bużalski Bartłomiej i Czarnecka Agnieszka
Urbanowicz Adam i Buksa Stefania
Giżycki Robert i Różalska Maja
Korczak Grzegorz i Nadolna Magdalena
Winkel Michał i Mazurek Anna
Grzegorzewski Marcin i Pilaczyńska Justyna
Kantorski Maciej i Skitek Natalia
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:
Raczyński Sylwester r. 1957 – Budziszewice zm. 24.07.
Bartnik Jan r. 1922 – Sława Wlkp. zm. 28.07.
Wieczorek Tadeusz r. 1915 – Grzybowo zm. 12.08.
Wiśniewska Helena r. 1926 – Łosiniec zm. 13.08.
Giersig Henryk r. 1925 – Skoki zm. 15.08.
Jesse Kunegunda r. 1925 – Chociszewo zm. 16.08.
Wojtera Maria r. 1937 – Skoki zm. 24.08.
Walkowski Zdzisław r. 1931 – Antoniewo zm. 28.08.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy że pamięć
dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje,
że w pokoju nr 7 można pobierać
wnioski na stypendia szkolne,
które należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15 września 2008r.
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki
- Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd
Miasta i Gminy, 62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00. Skład i
łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk:
Zakład Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.

Dokończenie ze str. 1
Pan Aleksander ze wzruszeniem w głosie opowiadał nam, iż ciągle
czuje wielkie emocje po tym ogromnym sukcesie. Trenerem Kadry
Narodowej Polskich wioślarzy został w 1997 roku. Wcześniej ukończył
w 1973 roku studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
na kierunku nauczycielsko-trenerskim, przez wiele lat pracował jako
nauczyciel wychowania fizycznego na poznańskim Grunwaldzie. Pracował później także jako trener w Klubie Tryton Poznań, z którego
przeniósł się do AZS AWF Poznań, gdzie obecnie prowadzi sekcję
wioślarską.
Olimpiada w Pekinie była trzecią w roli trenera. Nasuwa się tu stare powiedzenie "do trzech razy sztuka". W 2000 roku w Sydney jego
dwójka zajęła 6. miejsce, a czwórka, w której płynął jego syn Michał
miesce 8. Cztery lata później w Atenach w 2004 roku dwójka z jego
drugim synem Adamem uplasowała się na 13. miejscu, a czwórka na
najgorszym dla każdego sportowca 4. miejscu, tuż za podium. Pani
Halina, żona Pana Aleksandra wspomina jeszcze do dziś jak bardzo
przeżywała te 0,07 sekundy dzielące wioślarzy od podium. Należy
dodać że cała rodzina Państwa Wojciechowskich to wioślarze. Pani
Halina była niegdyś mistrzynią Polski juniorek w jedynce wioślarskiej
i brała udział w reprezentacji narodowej. Dziś z całych sił wspiera
męża-trenera.
Ale mamy już 2008 rok i kolejne Igrzyska Olimpijskie. Tym razem
Pan Aleksander zabiera ze sobą jedynie czwórkę podwójną mężczyzn
w składzie Adam Korol, Michał Jeliński, Marek Kolbowicz i Konrad
Wasielewski. Po przegranej o 0,07 sekundy do strefy medalowej
podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach polskiej czwórki podwójnej
w jej składzie nastąpiły zmiany personalne. Pozostali w niej najstarsi
zawodnicy (Korol i Kolbowicz) i dołączyli młodsi z nowym zapałem.
Czwórka natychmiast przesunęła się na czoło walczącej stawki w tej
konkurencji. Połączenie rutyny z młodością jeszcze raz okazało się
trafnym osiągnięciem. Przez trzy lata osada pozostawała na tronie tej
konkurencji zdobywając trzy razy Mistrzostwo Świata, a przez ostatnie
dwa lata nie przegrała z nikim żadnego wyścigu. W 2006 roku osada
została wybrana przez FISA najlepszą męską załogą wioślarską świata.
Mając tak silną ekipę Pan Aleksander miał pewien zapas spokoju,
ale tylko pozornie. Wyznał nam, iż nerwy jakie mu towarzyszyły były
ogromne, wszak w sporcie może zdarzyć się wszystko. Ale na torze
wioślarskim w Shunyi miały spełnić się jednak marzenia Pana Aleksandra. Mistrzowie świata na Igrzyskach pokazali wielką klasę. Wyścig
eliminacyjny i półfinał potraktowali jako przetarcie przed finałem. W
walce o medale ich wcześniejsi pogromcy - Amerykanie w ogóle się nie
liczyli, a Włosi przegrali o długość łódki. To trzeci złoty medal w historii
polskiego wioślarstwa na Igrzyskach Olimpijskich. Wcześniej tylko Tomasz Kucharski i Robert Sycz dwukrotnie stanęli na najwyższym stopniu
podium. A w historii światowego wioślarstwa trzykrotne mistrzostwo
świata ukoronowane złotem olimpijskim jak podkreśla Pan Aleksander
zdarzyło się najprawdopodobniej dopiero po raz trzeci.
Opowiadając o swoich przeżyciach Państwo Wojciechowscy pokazują nam w komputerze setki zdjęć z Olimpiady, oraz zgrupowania
przedolimpijskiego. Pan Aleksander dzieli się wrażeniami z ogromnego
pozytywnego wrażenia jakie wywarła na nim ta Olimpiada, jej oprawa
i przygotowanie przez Chińczyków, mówi Pekin to „europejskie" miasto na ogromnym poziomie. Z pewnością Chińczycy pokazali światu
to co chcieli pokazać, a ukryli to co chcieli ukryć. Zdjęcia jedynie to
potwierdzają.
Pan Aleksander zapewnił, że na trenerską emeryturę jeszcze się nie
wybiera i przed nim kolejne Igrzyska w Londynie w 2012 roku.
Z Państwem Haliną i Aleksandrem Wojciechowskimi w ich domu
rozmawiały Karolina Stefaniak i Małgorzata Wojciechowska.
Karolina Stefaniak



Nasi wędkarze
w Drechterland w Holandii

Skoccy wędkarze – członkowie Koła PZW na zaproszenie holenderskich
przyjaciół gościli w naszej partnerskiej Gminie w Drechterland. Tym razem
delegację naszych wędkarzy tworzyli: Mateusz Miłoszewski, Karol Neuman,
Mariusz Bałażyk, Zbigniew Kujawa i prezes Koła Alojzy Pacholski.
Wyprawa rozpoczęta 14.08.br zatrzymała się w gościnie u Jürgena
Wernecke w Gminie Bardowick, skąd po noclegu, w godzinach rannych
już wspólnie z niemieckimi kolegami wzięła kurs na Holandię. Ale w Bardowick przed ratuszem było jeszcze spotkanie z członkami niemieckiego
Związku Strzeleckiego, w tym z Martinem Rudolfem, którzy w tym czasie
wyruszali do Skoków na uroczystości związane z wyborem Żniwnego Króla
Kurkowego.
Po powitaniu na terenie Gminy Drechterland i obiedzie oraz zakwaterowaniu w namiocie wojskowym na terenie ogrodu zaprzyjaźnionego
wędkarza było krótkie wędkowanie na kanale, w trakcie którego kolega
Alojzy Pacholski zdobył 2 miejsce.
Drugi dzień gospodarze zarezerwowali na wycieczkę łodziami po kanałach i przepływ do miasta Enkhusen połączone ze zwiedzaniem portu oraz
miasta wraz z wizytą w Ratuszu.
W niedzielę, życie toczyło się pod hasłem zawodów wędkarskich na kanale
(30 km od Amsterdamu). Nasza drużyna, chociaż musiała zadowolić się 3
miejscem, a w punktacji inwidualnej Alojzy Pacholski zajął 7, a Zbigniew
Kujawa 9 miejsce na 36 startujących, zdobyła nowe doświadczenia i nowych
przyjaciół. W pamięci uczestników liczącej 2500 km wyprawy pozostały
wspomnienia holenderskich pejzaży, a o wizycie będzie przypominał puchar
ofiarowany i wręczony im przez burmistrza Gminy Drechterland.
Naszej wycieczce dzielnie towarzyszyła i w roli tłumacza wystąpiła Beata Comza, której za okazaną pomoc w imieniu wszystkich uczestników
dziękujemy.
E. Lubawy

OPS W SKOKACH ZAKOŃCZYŁ
PROJEKT „LEPSZE JUTRO”

Dnia 25 sierpnia 2008 roku zakończyło się szkolenie kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu miasta i gminy Skoki.
Szkolenia prowadzone były zgodnie z projektem „Lepsze jutro”
realizowanym w ramach poddziałania 7.1.1 priorytetu VII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Szkolenia odbywały się przez okres 2 miesięcy. W okresie tym kobiety uczestniczyły w następujących szkoleniach:
- trening psychologiczny aktywizująco-doradczy,
- kurs w zakresie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi,
- warsztaty kreowania wizerunku własnej osoby.
Mamy nadzieję, że szkolenia te w istotny sposób wpłyną na podniesienie statusu społecznego uczestniczek. Nowe umiejętności społeczne
i wychowawcze poprawią relacje w rodzinie. Zwiększy się również ich
aktywność zawodowa poprzez przełamanie barier psychologicznych
oraz uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych.
Całość szkoleń dla 7 kobiet zakończyła się otrzymaniem zaświadczeń
o ukończeniu kursów, których celem było przekazanie podstawowej
wiedzy oraz kształtowanie praktycznych umiejętności i postępowania
w zakresie opieki nad osobą starszą i niesamodzielną.
W organizacji w/w szkoleń z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skokach udział wzięli:
- Maria Seidler– koordynator projektu
- Renata Kłosowska – księgowa
- Małgorzata Wojciechowska – pracownik socjalny
- Robert Rogaliński – pracownik socjalny
- Iwona Tyll – osoba do spraw promocji projektu.
Projekt „Lepsze jutro” jest pierwszym tego typu projektem realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach, jest to projekt
systemowy i kolejne jego edycje realizowane będą w latach 2009-2013.
Iwona Tyll

ODPOCZYWAJĄC WZBOGACALI
UMIEJĘTNOŚCI RATOWNICZE

Od 7 do 21 lipca br Ośrodek Wypoczynkowy Stowarzyszenia ,,Dorośli Dzieciom’’ nad jeziorem Budziszewskim w Rościnnie kolejny
raz gościł członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu
wągrowieckiego.
Wśród obozowiczów znalazło się również 15-tu młodych strażaków z
Gminy Skoki.Wszyscy oni pod opieką i kierunkiem kadry z Państwowej
Powiatowej Straży Pożarnej w Wągrowcu doskonalili swe umiejętności
ratownicze, poznawali więc między innymi: zasady bezpieczeństwa
podczas pływania i ratowania tonących, prowadzenie akcji gaśniczej,
posługiwanie się sprzętem w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej
na wysokościach, w tym zasady transportowania poszkodowanych na
dużych wysokościach. Uczestnicy poznawali też zasady posługiwania
się apteczką i udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Wszystko to i wiele innych spraw było przedmiotem wykładów i pokazów
praktycznych.
Były też zajęcia o charakterze rozrywkowym i przygodowym, a wśród
nich sposób radzenia sobie w trudnych warunkach, a całość uzupełniały
gry i zabawy oraz wieczorne ogniska.
Tegoroczny obóz w Rościnnie to już czwarty obóz tego typu organizowany w ,,Ośrodku Pomocy Dzieciom’’. Wcześniej też 4 obozy
tego typu organizowane były w Margoninie. Ich organizatorem jest
Powiatowy Zarząd OSP, a współfinansującymi Gminy Powiatu Wągrowieckiego.
E. Lubawy

MIEJSKO-GMINNE ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE

29 czerwca br w Potrzanowie odbyły się Miejsko-Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze, które miały wyłonić najlepszych ochotników
pożarników z Gminy Skoki.
I szkoda tylko, że na 7 oficjalnie działających w Gminie jednostek
OSP czynny udział w zawodach wzięły jedynie 2, tj OSP Skoki i drużyny gospodarzy. Między nimi rozstrzygnęły się też konkurencje w
drużynach seniorów, gdzie po rywalizacji okazało się, że zwycięstwo
należy do OSP Potrzanowo. Skoki były 2. Gorzej było w drużynach
pozostałych, bo tutaj gospodarze nie mieli konkurencji, a wystawiły
również drużynę seniorów żeńską, drużynę młodzieżową żeńską,
drużynę młodzieżową męską i drużynę młodzieżową do lat 12. Automatycznie też tym drużynom przypadły pierwsze miejsca.
Zwycięskie drużyny z Potrzanowa będą bronić honoru strażakówochotników z Gminy Skoki w trakcie Zawodów Powiatowych, które
odbędą się 14 września na stadionie sportowym w Gołańczy
Organizatorem zawodów był Zarząd Miejsko Gminny w Skokach
przy współudziale OSP Potrzanowo, a umiejętności ochotników
oceniali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Wągrowcu.
E.Lubawy

UWAGA !

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien w terminie od 1 do 30 września 2008 r.
złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
wniosek wraz z fakturami VAT
stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2008 r.
Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 3
Urzędu Miasta i Gminy w Skokach

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
/-/ Tadeusz Kłos


W dniach od 25 lipca do 4 sierpnia 2008 roku
32 osobowa grupa dzieci i młodzieży z terenu
gminy Skoki wraz z opiekunami spędzała wakacyjny czas w zaprzyjaźnionej gminie partnerskiej
Bardowick.

Wakacje
w Bardowick!

Miejsce zakwaterowania – w schronisku turystycznym przy stadionie
sportowym, mimo iż wzbudziło tyle emocji w naszej lokalnej prasie,
okazało się być niezwykle przyjaznym i wygodnym lokum.
W programie obozu nie zabrakło atrakcji, do których zaliczyć należy
przede wszystkim całodzienny pobyt w parku rozrywki „Heide – Park„
w Soltau, zwiedzanie portu w Hamburgu podczas przygotowań do
parady największych żaglowców świata, wieczorny koncert czarodziejskich fontann w hamburskim parku Planten und Blumen oraz wizyta
w parku dzikich zwierząt „Schwarze Berge„. Wielkie wrażenie na
wszystkich zrobiła wizyta w muzeum miniatur w Hamburgu , którego
twórcy przedstawili ciekawe zakątki świata w miniaturze. Wspaniała,
słoneczna pogoda pozwoliła na długie spędzanie czasu nad wodą na
terenach odkrytych kompleksów rekreacyjnych w Luneburgu i Adendorfie. Wypady do Aquaparku „Salu”- pozwoliły na kąpiele w mocno
zasolonej wodzie, wydobywanej z podziemnych źródeł znajdujących się
w Luneburgu. Czas szybko upływał na zwiedzaniu ciekawych zabytków
znajdujących się w okolicy oraz licznych grach sportowych rozgrywanych
na boisku sportowym.
Podczas pobytu w Bardowick grupa polska spotkała się z niezwykle
serdecznym przyjęciem zarówno ze strony władz gminy jak i jej mieszkańców. Przykładem niezwykłej troski była postawa członków Stowarzyszenia do Spraw Partnerstwa z Gminami Skoki i Drechterland, którzy
niemalże codziennie odwiedzali nas w miejscu zakwaterowania pytając
czy nam czegokolwiek nie brakuje i czy mogą nam w czymś pomóc?
Niezawodny pan Martin Rudolf jak zawsze oprowadził nas po przepięknej katedrze i wraz ze swoją żoną Gertrudą zaprosili całą polską
grupę na wspaniałe lody.
On również wraz grupą swoich znajomych, wśród których prym wiedli
wędkarze, przygotowali dla nas niespodziankę w postaci wspaniałej
kolacji, gdzie wśród przysmaków w postaci owoców, lodów i sałatek
nie zbrakło pysznych grillowanych kiełbasek i mięsa Smakowało ono
wybornie ponieważ sprowadzone było na ten cel specjalnie ze skockiego
sklepu mięsnego pana Bystrego.
Z wielką sympatią wspominać będziemy troskę jaką okazali nam podczas pobytu państwo: Martin i Gertruda Rudolf, Irena i Piotr Sowikowie,
Helma i Volker Trappowie oraz Jurgen i Monika Varnecke.
Mam nadzieję, że wrażenia z tegorocznego pobytu na obozie w Bardowick pozostaną dla jego uczestników miłym wspomnieniem.
W drugim tygodniu września odbędzie się spotkanie uczestników
wakacyjnej wyprawy do Bardowick, na które serdecznie zapraszam.
Wiesława Surdyk-Fertsch

TURNIEJ BRYDŻOWY

Już po raz czwarty odbędą się w Skokach zawody brydżowe rangi wojewódzkiej. 6 września o godzinie 10.00 w hali naszego gimnazjum odbędzie się
turniej z cyklu Grand Prix Wielkopolski. W poprzednich latach w zawodach tych
uczestniczyło prawie 50 par z całej Polski, w tym uczestnicy Mistrzostw Europy.
Patronat nad zawodami objęli Przewodniczący Rady Powiatu Pan Krzysztof
Migasiewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Pan Tadeusz Kłos . Już kolejny
raz sponsorami zawodów są firmy, Axel- Met Pana Macieja Wójcika oraz PHU
Odnowa Pana Jarosława Modlibowskiego.
Zapraszamy do obejrzenia zawodów.
Grzegorz Samol

TERMOMODERNIZACJA
OBIEKTU PRZEDSZKOLA

– BĘDZIE ESTETYCZNIEJ, BEZPIECZNIEJ,
OSZCZĘDNIEJ I EKOLOGICZNIEJ!

W m-cu kwietniu br. informowaliśmy o ogłoszeniu przez Burmistrza
Miasta i Gminy przetargu na ,,Termomodernizację obiektu Przedszkola Samorządowego w Skokach.
W maju natomiast donosiliśmy o rozstrzygnięciu przetargu, na
który wpłynęły 2 oferty, z których korzystniejszą okazała się oferta
firmy ,,ODNOWA’’, która zadanie to zobowiązała się wykonać do dnia
31.10.2008r. za sumę 1.095.087zł.
Zakres zadania objętego przetargiem obejmował wymianę stolarki
okiennej oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej z równoczesną wymianą blacharki, rynien oraz rur spustowych i odprowadzeniem wód
opadowych do kanalizacji deszczowej. Zadanie to obejmowało też
modernizację kotłowni oraz ocieplenie obiektu , tj. ścian styropianem
z równoczesnym wykonaniem tynków cienkowarstwowych, a stropodachu wełną mineralną z ułożeniem papy termozgrzewalnej.
Na dzień dzisiejszy widzimy, że prace modernizacyjne znajdują
się w pełnym toku, a wykonawcy i firmy z nimi współpracujące robią
wszystko by umożliwić dzieciom bezpieczne korzystanie z Przedszkola.
Zamurowano zbędne otwory okienne oraz założono nową stolarkę
okienną.. Równocześnie odprowadzono wodę deszczową co łączyło
się z ułożeniem w wykopie ziemnym 190 mb rur. Równocześnie trwa
ocieplanie 1428 m2 ścian zewnętrznych styropianem grubości 14 cm
i ocieplono stropodach wprowadzoną pod ciśnieniem 17 cm warstwą
wełny mineralnej. Wykonano też nowe obróbki blacharskie, rynny
oraz rury spustowe z równoczesnym zainstalowaniem nowej instalacji
odgromowej.
Dokonano też modernizacji instalacji CO i ciepłej wody użytkowej
poprzez montaż odpowietrzników automatycznych i zaworów termomodernizacyjnych, a w kotłowni zostanie zamontowany kocioł na
zrębki drewniane o mocy 150kW.
Na wniosek dyrektora Przedszkola Burmistrz w ramach realizacji zadania zlecił wykonawcy prace dodatkowe, będące właściwie kapitalnym
remontem wnętrza budynku, a polegającym na malowaniu wszystkich
ścian i sufitów w całym obiekcie oraz remont zaplecza kuchennego z
całkowitą wymianą płytek ściennych. Również dodatkowo zlecono
wykonanie zadaszenia nad wejściem do kotłowni.
W ramach robót dodatkowych rozebrano wokół budynku stare,
i zniszczone płytki, grożące w czasie opadów deszczu i w okresie
zimowym poślizgiem i nieszczęśliwym wypadkiem. Rozebrano też
zniszczone i niewykorzystywany amfiteatr (postumenty ławek i podwyższenie sceny). W ich miejsce zostaną ułożone nowe, bezpieczne
płytki chodnikowe oraz założone nowe tereny zielone.
W wyniku realizacji w/w zadania nastąpi poprawa bezpieczeństwa
dzieci i wszystkich korzystających z Przedszkola.
Równocześnie nastąpi znaczne obniżenie kosztów utrzymania
obiektu, co wiąże się ze zmniejszeniem o 60,3% ilości paliwa używanego do ogrzewania obiektu. Wiąże się to tez ze zmniejszeniem ilości
dwutlenku węgla wprowadzanego do atmosfery, a więc z pozytywnym
wynikiem ekologicznym.
Ale, mniejsze koszty utrzymania Przedszkola, to też mniejsza dotacja
przekazywana Fundacji ,,Pomoc Dzieciom Wiejskim’’ w Bliżycach, na
utrzymanie przedszkoli wiejskich prowadzonych przez Fundację.
Warto zaznaczyć, że na realizację wyżej wymienionego zadania
pod hasłem ,,Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego w
Skokach’’ Gmina otrzymała:

350.000, 00 zł

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska;

390.500 zł

premii termomodernizacyjnej z Banku Ochrony Środowiska.
E. Lubawy



XXI SESJA

7 sierpnia 2008 r. odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki
zwołana w trybie nadzwyczajnym, na podstawie art.20 ust.1 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 23 pkt.5 rozdz.V Statutu Gminy.
Sesji przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa,
a funkcję sekretarza obrad pełnił radny Stanisław Kaniewski.
W sesji uczestniczyło 14-tu radnych, przy czym w jej trakcie, po
złożeniu ślubowania przez nowo wybranego w dniu 17 lipca w wyborach uzupełniających do Rady Jana Garstke stan Rady zwiększył się
do 15.
W trakcie sesji Burmistrz omówił, a Rada jednogłośnie podjęła:
1. „Uchwałę nr XXI/146/2008 w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale budżetowej na rok 2008”.
Mocą tej uchwały budżet Gminy na rok 2008 zwiększył się po stronie
dochodów i wydatków o kwotę 29.500 zł, którą to sumę Gmina na podstawie zawartej umowy otrzyma z Województwa Wielkopolskiego na
dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Rekultywacja murowy
boiska sportowego w Skokach”
W rezultacie ogólne dochody budżetu Gminy na rok 2008 wyniosą
24.715.358 zł, a ogólne wydatki budżetu zamkną się kwotą 28.735.434
zł.

XXII SESJA

28 sierpnia 2008 roku, z udziałem 14-tu radnych odbyła się zwołana
w trybie nadzwyczajnym XXII sesja Rady Miejskiej. Sesji przewodniczył Zbigniew Kujawa, a rolę sekretarza obrad pełniła radna Maria
Kozłowska.
W rezultacie obrad Rada podjęła dwie uchwały, w tym:
1. ,,Uchwałę nr XXII/147/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w
uchwale budżetowej na rok 2008’’
Uchwałą powyższą Rada dokonała przesunięć w strukturze dochodów i wydatków budżetowych środków otrzymanych z budżetu państwa
na realizację zadań w zakresie polityki społecznej- realizowany przez
OPS projekt ,,LEPSZE JUTRO’’.W rezultacie wprowadzonych zmian
ogólne dochody i wydatki budżetu na rok 2008 nie uległy zmianie i są
zgodne z Uchwałą nr XXII/146/2008 z dnia 7 sierpnia 2008r.
2. ,,Uchwałę nr XXII/148/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Skoki lokalu mieszkalnego nr
4 w budynku nr 4 w Raczkowie’’
Rozmowy prowadzone z Agencją Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Poznaniu w sprawie nieodpłatnego przekazania
na własność Gminy Skoki lokalu nr 4 o pow. 36,00m2 w budynku nr
4 położonym w Raczkowie na działce nr 23/8 o pow. 0,2115 ha wraz
z udziałem w wysokości: 360/2100 w częściach wspólnych budynku i
działki doprowadziły do uzyskania zgody na pozytywne załatwienie
sprawy. Podjęta uchwała upoważnia Burmistrza do przejęcia wyżej
wymienionej nieruchomości na majątek Gminy i przeznaczenia jej na
realizację zadań statutowych Gminy.
Podjęte uchwały prezentujemy w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.skoki.
nowoczesnagmina.pl lub http://www.gmina-skoki.pl
Równocześnie wraz z protokołami z sesji znajdują się one do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy u inspektora d/s Rady i jej organów
– pokój nr 8.
Edmund Lubawy

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach,
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
- inspektor ds. infrastruktury i planowania przestrzennego
Wymagania niezbędne
1. Wykształcenie wyższe budowlane lub inne wyższe techniczne
2. Znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego,
prawa budowlanego, planowania przestrzennego
3. Ogólna wiedza o ustroju i zadaniach gminy
4. Umiejętność czytania map i orientacji w terenie
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
Wymagania dodatkowe
Dodatkowymi atutami uwzględnianymi przy ocenie kandydata będą:
1. Co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym dwa lata w jednostkach administracji samorządowej lub rządowej
Zakres podstawowych czynności wykonywanych na stanowisku
1.Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym m.in.:
· Prowadzenie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy;
· Przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie;
· Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
· Prowadzenie procedury administracyjnej związanej z wydawaniem ww.
decyzji;
2.Wydawanie zaświadczeń z zakresu gospodarki przestrzennej
3.Inne zadania wykonywane przez referat
Wymagane dokumenty
1. Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie wyższe.
2. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie
3. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne.
4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zmianami) oraz
ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz U
z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zmianami).
Wymagane dokumenty wraz z życiorysem zawodowym i listem motywacyjnym należy składać do 8.09.2008 r.: osobiście w siedzibie Urzędu
lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11,
62-085 Skoki - z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze”
(decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu).
Dokumenty aplikacyjne złożone po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacji o naborze udziela Kierownik Referatu Infrastruktury i Gospodarki
Przestrzennej Artur Nowakowski - nr tel. 061 8925 804.
Informacje dotyczące przebiegu naboru będą zamieszczane w BIP i na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

Szkoła Tenisa Ziemnego

OGŁASZA NABÓR DO SZKÓŁKI TENISOWEJ

ZAPISY oraz WSZELKIE DODATKOWE INFORMACJE
pod nr tel. 602-105-795
proponujemy:
- nauka gry w tenisa ziemnego dla dzieci i dorosłych (indywidualnie
i w grupach)
- organizacja turniejów a półkolonii tenisowych -profesjonalna kadra
dydaktyczna (licencjonowani instruktorzy i trenerzy AWF członkowie
międzynarodowego stowarzyszenia trenerów)
- zapewniamy rakiety tenisowe dla grup dziecięcych
- zajęcia odbywają się na terenie szkoły podstaw. i gimnazjum w Skokach
- cena za miesiąc - 120 zł (1 godzina w tygodniu)



Działalność bieżąca:
- Kontynuowane są prace związane z odtworzeniem nawierzchni Placu
Powstańców Wlkp. w Skokach. Dotychczas wykonano nawierzchnię
brukową na Placu Strażackim i na ul. Rynkowej.
- Kontynuowana jest termomodernizacja Przedszkola Samorządowego
w Skokach.
- Kontynuowane są prace nad Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
- Kontynuowane są prace związane z budową drogi powiatowej współfinansowanej przez Gminę Skoki na odcinku Jabłkowo – Jabłkowo
Nowiny
- Prowadzone są prace nad przystąpieniem Skoków do struktur Aqanetu.
- Zakończono sprawy formalne nad dokończeniem chodnika w Sławicy
– zadanie będzie realizowane ze środków Powiatu i Kruszgeo.
- Prowadzone są prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie
Gminy Skoki.
Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na
sprzedaż nieruchomości komunalnych:
- działki nr 903 o pow. 0,1382ha położonej w Skokach przy ul. Rogozińskiej- działke sprzedano za kwotę 142.000,00 zł ;
- działki nr 55 o pow 1,00ha położonej w Jabłkowie – cena sprzedaży
wyniosła 28.890,00 zł;
- 21 działek budowlanych położonych w Sławie Wlkp, za które do
budżetu Gminy wpłynęło 1.184.550,00 zł
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na sprzedaż uszkodzonego
samochodu strażackiego JELCZ 442 DS.- w przetargu udział wzięło
6-ciu kandydatów, a osiągnięta cena sprzedaży wyniosła 5.400,00 zł
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę chodnika w Roszkowie – I etap. Ofert złożyło dwóch wykonawców, najkorzystniejszą
okazała się oferta Zakładu Instalacji Sanitarnych – Tadeusz Kopała
z Bliżyc, który zobowiązał się zadanie wykonać za 125.498,25zł w
terminie do 7.11.2008roku.
Ogłoszono przetargi nieograniczone na sprzedaż
nieruchomości komunalnych:
- nieruchomości gruntowej w Sławie Wielkopolskiej – obręb geodezyjny Szczodrochowo oznaczonej jako działka nr 3/10 o pow. 11,7361
ha zapisanej w KW nr 48.378 prowadzonej przez sąd rejonowy w
Wągrowcu
- 5-ciu działek budowlanych położonych w Skokach w rejonie ul. Dojazd (informacje o w/w w przetargach publikujemy w załączeniu).
Ogłoszono następujące przetargi na wybór wykonawców inwestycji komunalnych:
- nieograniczony na ,,budowę wodociągu na terenach budowlanych
w Skokach, Rościnnie i Sławie Wielkopolskiej o łącznej długości
2.505mb’’;
- nieograniczony na ,,budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej do
zespołu budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w rejonie
ulic: Sosnowej i Topolowej w Skokach’’;
- nieograniczony na ,,budowę chodnika w Roszkowie o długości
347,7mb – 1 etap’’.
Ponadto Burmistrz wydał zarządzenia w sprawie:
- zmiany Zarządzenia nr 10 /2008 z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale
na dysponentów środków, oraz planu wydatków na zadania zlecone
realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w roku 2008.

- wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2008.
- ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę chodnika w
Roszkowie I etap zatwierdzenie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz powołania Komisji Przetargowej.
- ogłoszenia przetargu nieograniczonego na modernizację oczyszczalni
ścieków w Skokach, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz powołania Komisji Przetargowej.
- ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę wodociągów
na terenach budowlanych w Skokach, Rościnnie i Sławie Wlkp.,
zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
powołania Komisji Przetargowej.
- ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny Szczodrochowo oznaczonej jako działka nr 3/10 o pow. 11,7361 ha oraz
powołania Komisji Przetargowej.
- ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej do zespołu budynków mieszkalnych z lokalami
socjalnymi w rejonie ulicy Sosnowej i Topolowej w Skokach, zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz powołania
Komisji Przetargowej.
- upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach
do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
oraz wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych o
przyznaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- upoważnienia do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz
przyjmowania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych.
- ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek budowlanych położonych w Skokach w rejonie ul. Dojazd oraz
powołania Komisji Przetargowej.
- przedstawienie organowi stanowiącemu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Biblioteki Publicznej za I półrocze 2008 roku.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 14.000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 14.000 EURO

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,
tel. 061/ 89-25-801
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja o możliwości
składania ofert częściowych: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej do zespołu
budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w rejonie ul. Sosnowej i Topolowej
w Skokach.
Zakres inwestycji:
• Sieć kanalizacji sanitarnej odcinek KS o z rur PCV o średnicy 250mm litych, jednorodnych klasy S ( 250 x 7,3 mm ) o długości 120m i z rur PCV o średnicy 200 mm litych
jednorodnych klasy S ( 200x 5,9 mm ) o długości 101 m,
• Sieć kanalizacji sanitarnej odcinek KS 1 z rur PCV o średnicy 200 mm litych jednorodnych
klasy S ( 200 x 5,9 mm ) o długości 60m razem 281m,
• Sieć wodociągowa odcinek SW z rur PCV o średnicy 110mm PN 10 ( 110 x 4,2mm ) o
długości 214m,
W cenie oferty wykonawcy należy uwzględnić :
• Pełną obsługa geodezyjną inwestycji tj. wytyczenie trasy wodociągi i kanalizacji łącznie
z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą wykonaną w 3 egz.,
• Badanie wody pod względem bakteriologicznym zakończone pozytywnym wynikiem,
• Prowadzenie prac pod nadzorem archeologicznym,
• Powiadomienie wszystkich instytucji wyszczególnionych w protokole ZUD i dokumentacji
budowlanej o rozpoczęciu i zakończeniu,
Wykonawca dowóz piasku na podłoże i obsypkę rurociągów na odległość powyżej 1 km
winien skalkulować wg własnych możliwości zaopatrzenia się w ten materiał.

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki,
tel. 061/ 89-25-801
2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://skoki.nowoczesnagmina.pl
4. Przedmiot zamówienia oraz wielkość i zakres zamówienia oraz informacja o możliwości
składania ofert częściowych:
Budowa wodociągu na terenach budowlanych w Skokach, Rościnnie i Sławie Wlkp.
o łącznej długości 2.505m

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2008r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa
w art. 24 Prawa Zamówień Publicznych,
W celu dokonania oceny spełnienia w/w warunków , że wykonawca posiada uprawnienia,
niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania
określonej działalności lub czynności oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
Zamówień Publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:
a) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert,
b) dokument stwierdzający, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia:
- kierownik budowy z uprawnieniami w branży sanitarnej - sieci wodociągowe i kanalizacyjne, wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu
zawodowego.
c) oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców na
podstawie złożonych dokumentów, o których mowa wyżej.
8. Informacja na temat wniesienia wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
przetargowego.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100%
10. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia
17.09.2008r. do godz. 1200				
11. Termin związania z ofertą: 30 dni - bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się
z upływem terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

Zakres inwestycji:
• Skoki ul. Falista, Okrężna, Górna i Dojazd sieć wodociągowa z rur PCV 110mm długości
1.125m i rur PCV 90mm długości 21m,
• Rościnno sieć wodociągowa z rur PCV o średnicy 110mm długości 445m,
• Sława Wlkp. ( obręb geodezyjny Szczodrochowo) sieć wodociągowa z rur PCV o średnicy
110mm długości 914m,
• Pełna obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana w 2
egz.
• Pozytywny wynik badania wody dla każdego zadania to jest wodociąg: Skoki, Rościnno
i Sława Wlkp.
• Powiadomienie wszystkich instytucji wyszczególnionych w protokole ZUD i dokumentacji
budowlanej o rozpoczęciu i zakończeniu robót łącznie ze spisaniem protokołów,
Przedmiot zamówienia posiada kod CPV 45231300-8 - roboty budowlane w zakresie
budowy wodociągów.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
5.Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.Termin wykonania zamówienia: do 14.11.2008r.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków ;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
b) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy
nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa
w rt. 24 Prawa Zamówień Publicznych,
W celu dokonania oceny spełnienia w/w warunków, że wykonawca posiada uprawnienia,
niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania
określonej działalności lub czynności oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie rt. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo Zamówień Publicznych wykonawca składa następujące dokumenty :
a) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej z datą wystawienia nie wcześniej niż 6 m-cy przed
upływem terminu składania ofert,
b) dokument stwierdzający, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
posiadają wymagane uprawnienia :
- kierownik budowy z uprawnieniami w branży sanitarnej - sieci wodociągowe , wraz
z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
c) oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 i nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców na
podstawie złożonych dokumentów, o których mowa wyżej.
8. Informacja na temat wniesienia wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
przetargowego.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100%
10. Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia
10.09.2008r. do godz. 1200				
11. Termin związania z ofertą: 30 dni - bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna
się z upływem terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.


II. Termin zagospodarowania działki: nie jest określony
III. Cena wywoławcza sprzedaży działki nr 3/10 o pow. 11.7361 ha i wysokość
wadium:
1. Cena wywoławcza
4.294.400,00 zł brutto
2. Wadium
400.000,00 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Sławie Wlkp.- obręb geodezyjny Szczodrochowo
oznaczonej jako działka nr 3/10 o pow. 11,7361 ha.
Działka nr 3/10 ujawniona jest w KW nr 48.378 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w
Wągrowcu. Wymieniona księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
I. Położenie miejscowości Sława Wlkp., opis nieruchomości wykazanej do sprzedaży
i jej przeznaczenie w planie
Miejscowość Sława Wlkp. położona jest w niewielkiej odległości od parku krajobrazowego „Puszcza Zielonka” w sąsiedztwie lasów i licznych jezior (jeziora: Włókna, Brzeźno,
Liskówka, Lipka, Maciejak, Karolewskie ) przy drodze wojewódzkiej nr 196 i linii kolejowej
Poznań-Wągrowiec. W miejscowości tej znajduje się stacja kolejowa i Rodzinny Ogród
Działkowy „Sława Wlkp.”.
Działka nr 3/10 od strony wschodniej graniczy z drogą wojewódzką nr 196 Poznań-Wągrowiec a od strony zachodniej z lasem.
Obecnie działka nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu uchwalony przed dniem
01 stycznia 1995r. stracił ważność z dniem 01stycznia 2004r.
W obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r. planie przedmiotowa działka stanowiła tereny
aktywizacji gospodarczej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr L/305/98
z dnia 16.06.1998r. w/wym. działka stanowi tereny zainwestowania jednostek osadniczych
względnie koncentracji działalności gospodarczej.

IV. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 81 1020
3903 0000 1502 0011 8935 BP PKO o/Wągrowiec z odpowiednim wyprzedzeniem, tak
aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia
20 października 2008r. (poniedziałek)
V. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w sali konferencyjnej (pokój nr 5 na parterze) w dniu 24 października 2008r. (piątek) o godz. 1000.
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 i informacje:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie
podanym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,
niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także
przyczynę odwołania przetargu,
c) cena sprzedaży działki ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem
umowy notarialnej i winna znajdować się na koncie sprzedającego najpóźniej na jeden
dzień przed wyznaczonym terminem umowy,
c) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 815.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (061) 8925-801, fax (061) 8925-803

ogłasza II przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż działek budowlanych w Sławie Wlkp. obręb geodezyjny Szczodrochowo.
L.p.

Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów,
numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki
zabudowy

1
1.

2
Działka nr 15/49 o pow. 0,1260 ha
w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny
Szczodrochowo ujawniona w K.W nr
43.475 SR Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazuje obciążeń.

2.

Działka nr 15/67 o pow. 0,1034 h
w Sławie Wlkp -.obręb geodezyjny
Szczodrochowo ujawniona w K.W nr
43.475 SR Wągrowiec. Księga Wieczysta nie wykazuje obciążeń

3
Działka w Sławie Wlkp. przeznaczona pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne (budynki mieszkalne parterowe
z poddaszem użytkowym).
Warunki zabudowy:
a) szerokość elewacji frontowej max. 16,00 m,
b) wys.górnej krawędzi elewacji frontowej - wys. okapu max 4,00 m,
c) wysokość głównej kalenicy -max 9,00 m,
d) kąt nachylenia połaci dachowych 200 - 350
e) układ połaci dachowych – dach dwu lub wielospadowy,
f) rodzaj pokrycia dachu – dachówka względnie blachodachówka,
g) wskaźnik wielkości pow. zabudowy w stosunku do pow.
działki – max. 25%.
Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa.

3.

Działka nr 15/68 o pow. 0,1381 ha
w Sławie Wlkp. – obręb geodezyjny
Szczodrochowo ujawniona w K.W nr
43.475 SR Wągrowiec. Księga Wieczysta nie wykazuje obciążeń

Cena
wywoławcza
w zł (brutto)
4

Miejsce i termin
przetargu

60.720,00

6.100,00
do dnia
02.10.2008r.
na koncie Urzędu

6
UMiG-Skoki
sala nr 5 na parterze
w dniu
06. 10.2008r.
o godz. 1000

51.230,00

5.100,00
do dnia
02.10.2008r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
sala nr 5 na parterze
w dniu
06.10.2008r.
o godz. 1045

63.920,00

6.400,00
do dnia
02.10.2008r
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
sala nr 5 na parterzew dniu
06.10.2008r.
o godz. 1130

j.w.

j.w.

Termin
wpłaty wadium
i wysokość
wadium w zł
5

I. Termin zagospodarowania działek: nie jest określony
II. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 81 1020 3903 0000 1502 0011 8935 BP PKO o/Wągrowiec z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia: 02 października 2008r. (czwartek)
III. Termin i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w sali konferencyjnej nr 5 na parterze w dniu: 06 października 2008r. 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) cena sprzedaży działki ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej i winna znajdować się na koncie sprzedającego najpóźniej na jeden dzień przed
wyznaczonym terminem umowy,
c) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 815.
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OGŁOSZENIE O 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 w Skokach w rejonie ul. Dojazd.
I. Przetargi w dniu 29 września 2008r. (poniedziałek)
L.p. Oznaczenie nieruchomości wg
Opis nieruchomości, przeznaczenie,
ewidencji gruntów, numer KW
warunki zabudowy
1
1.

2
Działka nr 70/10 o pow. 0,1230 ha
w Skokach – w rejonie ul. Dojazd
ujawniona w K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec.
Księga Wieczysta nie wykazuje
obciążeń.

2.

Działka nr 70/11 o pow. 0,0865 ha
w Skokach w rejonie ul. Dojazd
ujawniona w K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

3.

Działka nr 70/12 o pow. 0,0825 ha
w Skokach – w rejonie ul. Dojazd
ujawniona w K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

3
Działka położona pod lasem w rejonie ul. Dojazd.
Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa.
Działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne (budynki mieszkalne
parterowe z poddaszem użytkowym i dachem
stromym krytym dachówką lub blachodachówką).
Szczegółowe warunki zabudowy określone zostaną w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

Działka nr 70/16 o pow. 0,1481 ha
w Skokach – w rejonie ul. Dojazd
ujawniona w K.W nr 48.486 SR
Wągrowiec. Księga Wieczysta nie
wykazuje obciążeń

4

Miejsce i termin przetargu

6

7.500,00
do dnia
25.09.2008r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
sala nr 5 na parterze w dniu
29. 09.2008r.
o godz. 1000

51.448,00

5.200,00
do dnia
25.09.2008r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
sala nr 5 na parterze w dniu
29.09.2008r.
o godz. 1045

49.105,00

5.000,00
do dnia
25.09.2008r
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
sala nr 5 na parterzew dniu
29.09.2008r.
o godz. 1130

j.w.

j.w.

Termin
wpłaty wadium
i wysokość
wadium w zł
5

72.822,00

j.w.

II. Przetargi w dniu 03 października 2008r. (piątek)
L.p.
Oznaczenie
Opis nieruchomości,
nieruchomości wg
przeznaczenie, warunki
ewidencji gruntów,
zabudowy
numer KW
1
2
3
1.
Działka nr 70/15 o pow. 0,1399 ha Działka położona pod lasem w rejonie ul. Dojazd.
w Skokach - w rejonie ul. Dojazd Uzbrojenie terenu: sieć wodociągowa.
ujawniona w K.W. nr 48.486 SR
Działka przeznaczona pod budownictwo mieszWągrowiec. Księga Wieczysta nie kaniowe jednorodzinne ( budynki mieszkalne
wykazuje obciążeń.
parterowe z poddaszem użytkowym i dachem
stromym krytym dachówką lub blachodachówką).
Szczegółowe warunki zabudowy określone zostaną w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
2.

Cena
wywoławcza
w zł (brutto)

Cena
wywoławcza
w zł (brutto)
4

Termin
wpłaty wadium
i wysokość
wadium w zł
5

82.716,00

8.300,00
do dnia
29.09.2008r.
na koncie Urzędu

73.078,00

7.400,00
do dnia
01.08.2008r.
na koncie Urzędu

Miejsce i termin przetargu

6
UMiG-Skoki
parterze w dniu
03. 10.2008r.
o godz. 1000

UMiG Skoki
parterze w dniu
03.10.2008r.
o godz. 1045

sala nr 5 na

sala nr 5 na

III. Termin zagospodarowania działek: nie jest określony
IV. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach - Nr konta: 81 1020 3903 0000 1502 0011 8935 BP PKO o/Wągrowiec z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby
wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia:
1. 25 września 2008r. (przetargi w dniu 29 września 2008 r – poniedziałek)
2. 29 września 2008r. (przetargi w dniu 03 października 2008r. – piątek )
V. Termin i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach w sali konferencyjnej nr 5 na parterze w dniach:
1. 29 września 2008r. od godz. 1000 – poniedziałek
(3 działki – wadium na koncie Urzędu do 25.09.2008r.)
2. 03 października 2008r. od godz. 1000 - piątek		
(2 działki – wadium na koncie Urzędu do 29.09.2008r.)
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 do publicznej wiadomości a także przyczynę
odwołania przetargu.
c) cena sprzedaży działki ustalona w przetargu płatna jest w całości przed zawarciem umowy notarialnej i winna znajdować się na koncie sprzedającego najpóźniej na jeden dzień przed
wyznaczonym terminem umowy,
c) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach - pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 815.
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Kurkowe Bractwo Strzeleckie
1. Ceny zbóż.
Obecnie (z dnia 22 sierpnia 2008) ceny skupu na poziomie około: żyto
na mąkę = 480 zł/tona, pszenica = 580 zł/tona. Do ceny należy doliczyć
3 lub 6% VAT. Ceny skupu zbóż paszowych w Mieszalniach Pasz są na
poziomie: jęczmień na paszę = 520 zł/tona, pszenica na paszę = 550
zł/tona, żyto na paszę = 450 zł , pszenżyto na pasze 540 zł/tona. Do ceny
należy doliczyć 3 lub 6%VAT. Skup rzepaku (z dnia 8 sierpnia) w cenie
ok.= 1160 – 1230 zł/tona. W zasadzie wszystkie ceny skupu na początku
żniw były wyższe, a w trakcie ich trwania się obniżały. W tym samym czasie
2007 roku ceny skupu zbóż były średnio o 100 – 110 zł za tonę wyższe.
2. Ceny tuczników i bydła rzeźnego.
Cena skupu tuczników (z dnia 22 sierpnia ) wynosi około 4,10 – 4,20
zł/kg plus 3 – 6% VAT. W ostatnich dniach cena skupu tuczników jest na
tym poziomie i jest wyższa o ok. 0,10 – 0,15 zł/kg niż rok temu. Pogłowie
trzody jest mniejsze niż rok temu. Cena skupu młodego bydła rzeźnego
(byki) to ok. 4,40 – 4,50 zł/kg plus VAT, jałówki 3,60 – 3,70 zł/kg plus 3
- 6 % VAT. Cena skupu mleka na poziomie średnio 0,70 – 1,00 zł/L. W
tym roku się obniżyła.
3. Inne wiadomości.
Od 1 września rolnicy mogą składać wnioski o dopłatę do paliwa
(oleju napędowego). Dotyczy to paliwa zakupionego na faktury VAT
w okresie marzec – sierpień 2008 roku. Faktury z września itd. ważne w
marcu 2009 r.
Każdy rolnik winien rozważyć choćby częściową wymianę zboża siewnego do jesiennych zasiewów. W „Centrali Nasiennej” w Wągrowcu jest
przygotowywane szereg odmian zbóż. I tak żyto ozime zwykłe Arant i F1
Navid, pszenżyto ozime Fidelio, Woltario, Moderato i Grenado. Jęczmień
ozimy odmiany Horus. Pszenica ozima Legenda, Naridana, Nadobna i
odmiana Sława, która nadaje się do uprawy na gorsze stanowiska. Cena
sprzedaży zbóż siewnych za 100 kg na poziomie 133,9 zł żyto - 154,5 zł
jęczmień, pszenica.
Bardzo dużym zaskoczeniem dla rolników jest aktualny poziom cen
nawozów mineralnych. I tak np. cena Polifoski 8 wzrosła do około 2500
zł/t, w porównaniu do 2007 r wzrost o ok. 100%, cena Soli potasowej
wzrosła do ok. 1700 – 1900 zł/t, wzrost ok. 100%, cena Mocznika do ok.
1750 zł/tona.
Do dnia 25 sierpnia br. 224 rolników (7370 ha) posiadających grunty
na terenie miasta i gminy Skoki złożyło wnioski o oszacowanie strat spowodowanych tegoroczną suszą. Większość zaznaczyła zainteresowanie
pomocą kredytową.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

K O M U N I K A T !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach informuje, że do dnia 30 września
2008r. przyjmuje wnioski na realizację programu PFRON ,,Uczeń na wsipomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące
gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”. W związku z tym zapraszamy
chętnych do jego przystąpienia w roku szkolnym 2008/2009.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach w/w programu mogą ubiegać się
osoby niepełnosprawne (dzieci i młodzież), które:
1. posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie stopniu
niepełnosprawności;
2. pobierają naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej);
3. posiadają stałe zameldowanie na terenie naszej gminy;
4. posiadają średnie miesięczne dochody brutto, które nie przekraczają 120%
najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez
uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, poprzez poprawę warunków
ich kształcenia, umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach mających na celu
podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej. Szczegółowych informacji na
temat programu PFRON ,,Uczeń na wsi” udziela pracownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skokach – Pani Jolanta Kalka – tel. 61/89-25-827.

Żniwne Strzelanie
Skockich Kurków

Jak co roku około 15 sierpnia skoccy bracia kurkowi organizują Turniej Strzelecki o tytuł Króla Żniwnego. Turniej został
powołany dla uczczenia zwycięskiej bitwy warszawskiej połowy
sierpnia 1920 r. Uroczystości w Skokach nie są ograniczone do
zawodów strzeleckich. Obejmują one cały, kilkudniowy cykl
działań i imprez o charakterze wspominkowym i patriotycznym.
Uczestnikami obchodów są od kilku już lat strzelcy z Bardowick
w Niemczech, z gminy partnerskiej Skoków.
W piątek 15 sierpnia, po uroczystej mszy św., bracia oddali cześć
honorowemu członkowi Bractwa por.Władysławowi Gąsce w czasie
pełnego wzruszeń i emocji spotkania. W godzinach wieczornych
powitaliśmy niemieckich gości, z prezesem Manfredem Harmsem oraz Przyjacielem KBS Skoki Martinem Rudolfem na czele.
Razem uczestniczyliśmy w modlitwie przy krzyżu poświęconym
obywatelom Skoków wyznania ewangelickiego, wspominając nieżyjących skockich braci i króli kurkowych tego wyznania. Później,
już przed domem panującego od lipca 2007 roku Króla Żniwnego
Michała Rosika, dokonaliśmy uroczystego zawieszenia pamiątkowej tarczy królewskiej. Pierwszy dzień uroczystości zakończyło
spotkanie w Łosińcu u brata Wiesława Szczepańskiego.
Sobotni ranek, zaczęty przed domem ustępującego króla, powiódł przemarszem przez Skoki delegacje, poczty sztandarowe
i braci z rodzinami przed tablicę upamiętniającą uczestników
Powstania Wielkopolskiego z Ziemi Skockiej, gdzie w imieniu
własnym i skockich braci kwiaty złożył Król Żniwny Michał Rosik
z małżonką,
przedstawiciele Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego i mieszkańcy miasta. Po mszy św. w intencji Ojczyzny,
po przemarszu z orkiestrą przez Skoki, po uroczystym śniadaniu
królewskim wystawionym przez króla Michała Rosika z małżonką
Ewą, w czasie którego gratulacje i pozdrowienia przekazali m.in.
panowie starosta wągrowiecki Michał Piechocki i burmistrz Skoków Tadeusz Kłos, w Antoniewie odbył się turniej strzelecki. W
części apelowej prezes Okręgu Poznańskiego Kurkowych Bractw
Strzeleckich RP brat Adam Gołembowski wyróżnił medalem
za zasługi dla okręgu poznańskiego członka naszego Bractwa
Dominika Korzanowskiego, a honorowym tytułem Przyjaciela
Bractwa wyróżnieni zostali Mieczysław Glapan oraz Ernst – Peter
Maack.
Z kronikarskiego obowiązku podajemy też wyniki rywalizacji
sportowej. W turnieju głównym do tarczy zwyciężył brat Jan
Dziurka, zdobywając tytuł Żniwnego Króla Kurkowego na rok
2008. Jego rycerzami zostali bracia Paweł Kiełczewski i Stefan
Kubiak. W pozostałych konkurencjach rozgrywanych w klasach
otwartych wyniki były następujące: turniej punktowy mężczyzn
wygrał Krzysztof Migasiewicz przed Janem Cibailem i Mariuszem
Kielma, w turnieju punktowym w kategorii kobiet zwyciężyła Irena
Kiełczewska przed Haliną Wojciechowską i siostrą Anną Jachna,
wśród młodzieży najlepszym strzelcem został Tomasz Przykucki
przed braćmi Wójcikami – Michałem i Janem, a w strzelaniu do
tarczy darczyńców zwyciężył Jan Dziurka przed Januszem Królem
i Krzysztofem Migasiewiczem. Wiele emocji przysporzyło jak
zwykle strzelanie do kura. Zestrzelil go brat Eugeniusz Kędziora,
wyprzedzając Bogumiła Rzepkę i Stefana Kubiaka.
Dzień zakończył uroczysty raut królewski, w czasie którego rej
wodził niezrównany brat Stanisław Grzegorzewski.
Paweł Kiełczewski
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WYJAZDOWE FERIE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W SKOKACH

Od wielu lat w Szkole Podstawowej w Skokach podczas wakacji
letnich organizowane były półkolonie. W tym roku ich zorganizowanie
uniemożliwił remont. W związku z tym podjęto decyzję, że ponad 100
dzieci może skorzystać z 5 darmowych wycieczek. Pieniądze w kwocie
10 tyś zł na ten cel przeznaczyła Rada Gminy.
Całodniowe wycieczki odbyły się: 8, 17, 22, 29 i 30 lipca. Dzieci
korzystały z basenu w Koziegłowach, zwiedziły ZOO, Palmiarnię,
Stary Rynek w Poznaniu, obejrzały ciekawe filmy w kinach i Ogród
Botaniczny.
Podczas wyjazdów uczniowie zdobyli nowe doświadczenia i umiejętności, oraz poznali piękno naszego regionu. Godna polecenia jest
kreskówka o małym robocie. Wall.E, który w samotności oczyszcza
Ziemię zaśmieconą i opuszczoną przez ludzi. Ku uldze oglądających
okazało się, że na Ziemi znów można żyć i uprawiać rośliny. Jest to
film do przemyśleń i zastanowienia się nad przyszłością błękitnej
planety.
Opiekunami na wycieczkach były panie: Wioletta Grzegorzewska,
Jolanta Sawińska, Danuta Słoma, Beata Babrakowska, Alicja Kramer,
Wioletta Molińska, Renata Stróżewska, Natalia Klimas, Justyna Markiewicz, Stanisława Orchowicz, Paulina Pytlińska, Małgorzata Fertsch,
Katarzyna Dziel, Aldona Lubiatowska, Anna Macioszek, Danuta
Polańska, M. Winkel, A. Szymkowiak i W. Grzegorzewska.
Aldona Lubiatowska

OBÓZ HISTORYCZNY
W JABŁKOWIE

W dniach od 05-08.2008 r. w Zespole Parkowo-Pałacowym w Jabłkowie odbył się obóz historyczny pod hasłem „Celtowie na ziemiach
polskich ”.
Obozowicze zostali podzieleni na trzy klany: Waleczne Orły, Drapieżne Jaszczury i Celtyckie Wojowniczki. Każdy klan oprócz wyboru
nazwy, musiał także zaprojektować własne godło, obraz swojego wodza,
wymyślić okrzyk.
W ramach obozu dzieci poznawały życie, kulturę i obyczaje Celtów.
Młodzi ludzie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach tkackich, na
których robili biżuterię i inne ozdoby, tkali krajkę wykonywali wełniane
ozdoby. Kolejny warsztat, jakim była” Sztuka” pomógł obozowiczom
zaprojektować i wykonać szatę dla wodzów poszczególnych klanów.
Na warsztacie „Jadło” dzieci nauczyły się przyrządzać podpłomyki,
kisić ogórki, zaprawiać owoce, czy też przygotowywać różnego rodzaju
potrawy ziemniaczane.
Na terenie obozu znajdowały się także warsztaty „Garncarstwo”
oraz „Wojowie”, które również cieszyły się wielką popularnością
wśród obozowiczów.
Obóz zakończył się włączaniem członków klanów do plemienia
Ogniste Smoki. Klany przyprowadzone przez swoich wodzów przed
oblicze króla plemienia musiały wykazać się umiejętnościami praktycznymi oraz wykazać się pokorą wobec króla. Na tle muzyki irlandzkiej
klany uwijały się, aby sprostać wszystkim postawionym zadaniom :
rozpalały ogniska, przygotowywały jadło na biesiadę, lepiły gliniane
garnki, tkały krajki itp.
Następnie wodzowie musieli stoczyć walkę z wojami króla, by
dowieść, że są godni stanowiska wodza klanu. Potem każdy członek

klanu musiał wykazać pokorę wobec króla wypijając płyn gorejący
oraz całując obolałe kolana króla uprzednio wysmarowane specjalnym
balsamem.
W końcu nastąpił akt włączania do plemienia. Król polewając głowy wypowiadał sakramentalne słowa: „Włączam Cię do plemienia
„Ogniste Smoki”, po czym wręczał specjalnie przygotowany akt, z
pamiątkowym zdjęciem. Cała zabawa zakończyła się biesiadą i tańcami
do późnych godzin nocnych.
Równolegle z zajęciami związanymi z życiem i kulturą Celtów
odbywały się warsztaty cyrkowe, na których dzieci uczyły się żonglerki, chodzenia na szczudłach oraz układów cyrkowych na diabolo i
talerzach.
Wychowawcy poszczególnych klanów zagwarantowali także obozowiczom rozrywkę. Organizowane były różnego rodzaju zabawy
sportowe oraz dyskoteki, na których dzieci miały okazję zintegrować
się z innymi koloniami i obozami oraz miejscową młodzieżą.
Obozowicze wraz z wychowawcami zorganizowali i obeszli święto
Samhain, znane współcześnie pod nazwą Halloween, brali udział w
wycieczkach autokarowych, m.in. do Muzeum Przyrodniczo – Łowieckiego w Uzarzewie, nad jezioro w Kłecku, do kina w Gnieźnie. Wielką
frajdę sprawiła wycieczka do Wenecji, gdzie odbyły się pokazy fire
show w wykonaniu grup teatralno – cyrkowych „Maskon” z Pakości i
„Beltaine z Jabłkowa.
Radość, dobra zabawa, zawiązane przyjaźnie są dowodem na to, iż
obóz był dobrym sposobem na spędzenie wakacji.

NA KOLONiI JEST WESOŁO

Na pewno na takiej, jaka odbyła się w dniach 19 – 25 lipca w
Górznej koło Złotowa, zorganizowanej na zlecenie Urzędu Miasta
i Gminy w Skokach.
Na turnusie w Górznej wypoczywało 37 kolonistów. Znacząca
część wypoczynku finansowana była z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wyjazd do Mielna
wsparły finansowo szkoły działające na terenie gminy. Niektórym
dzieciom całość pobytu zafundowali rodzice.
Dzieci i młodzież mogły wypocząć tam po trudach całorocznych
zmagań ze szkolnymi obowiązkami. Atrakcji nie zabrakło, bo były
i konie i żeremia bobrowe i ferma strusia, morskie plażowanie w
Mielnie i kąpiel w Jeziorze Jastrowskim, dyskoteki, zwiedzanie
muzeów i Sanktuarium NMP na Górze Chełmskiej, mini ZOO w
Szczecinku, Góra Czarownic, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz
pouczające pogadanki i warsztaty prowadzone przez pedagoga,
psychologa i policjantów.
Wielu uczestników już tęskni za miłymi gospodarzami goszczącymi ich w „ Zajeździe Ranczo” - Państwem Marianną i Andrzejem
Łazińskimi i dopytuje się czy w przyszłym roku też będzie można
do nich pojechać. Mamy nadzieję, że zapoczątkowana w tym roku
współpraca zaowocowała ciekawą formą wypoczynku i będzie w
przyszłych latach kontynuowana. W poprzednich podobne letnie
kolonie odbyły się w Grzybowie oraz w Białym Dunajcu, a zimowisko w Karpaczu.
Należy nadmienić, że zmieniła się w tym roku kadra wychowawcza
i opiekunami kolonii byli: Pan Krzysztof Ołdziejewski oraz Pani
Karolina Pytlińska, a jej kierownikiem Pan Andrzej Pyszniak, który
od lat współpracuje z gospodarzami kolonijnego obiektu.
Jak widać na zamieszczonych zdjęciach humory wszystkim dopisywały, pomimo tego, że jak to w życiu bywa zdarzają się trudne
chwile i w trakcie trwania turnusu przyszło rwać bolący jedną z
kolonistek ząb. Więcej nieprzewidzianych sytuacji nie było i wszyscy
cali, zdrowi i zadowoleni dotarli do Skoków. Przed nimi jeszcze
miesiąc wakacji, który trzeba dobrze wykorzystać, aby wypoczętym,
pogodnym i pełnym zapału stawić się 1-go września w szkole.
M. Wylegalska
koordynator ds. uzależnień
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WIOSKA INTERNETOWA
w kakulinie

Projekt „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach
wiejskich” realizowany jest od kwietnia 2008 roku w budynku świetlicy
wiejskiej w Kakulinie.
Oferta Centrum Kształcenia w Kakulinie jest kierowana zarówno do
mieszkańców Kakulina i okolicznych wsi, jak i do mieszkańców całej
Gminy.
26. sierpnia 2008r. odbyło się w Kakulinie oficjalne przekazanie na
własność Gminy Skoki wyposażenia Centrum Kształcenia – „Wioska
internetowa”. Przekazanie i podpisanie stosownych dokumentów nastąpiło w obecności pracowników Urzędu Miasta i Gminy Skoki na czele z
panem Burmistrzem oraz pracowników firmy Optoland S.A. i Fundacji
Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia.
Centrum Kształcenia w Kakulinie powstało jako projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Znajdujące się w CK Kakulin wyposażenie do tej pory
należało do firm Optoland S.A. i FRAPZ. Z uwagi na dobiegający końca okres finansowania projektu przez Europejski Fundusz Społeczny
niezbędne było przejęcie środków trwałych przez Beneficjenta projektu
– Gminę Skoki. Własnością Gminy Skoki stało się tym samym m.in.: 6
zestawów komputerowych, wyposażonych każdorazowo w jednostkę
centralną, monitor LCD, kamerę internetową, klawiaturę, mysz optyczną,
słuchawki z mikrofonem, a także projektor multimedialny z ekranem
stacjonarnym, sprzęt telekomunikacyjny, drukarka laserowa - kolorowa.
Jednakże najcenniejszym elementem wyposażenia Centrum Kształcenia
w Kakulinie są liczne multimedialne programy edukacyjne, wśród których
na uwagę zasługują: słowniki językowe, encyklopedie, atlasy geograficzne
oraz platforma edukacyjna, zawierająca kursy do nauki języków obcych,
kursy o tematyce prowadzenia biznesu i wiele innych. Tak bogata oferta
edukacyjna jest gwarancją dobrej zabawy i sukcesywnego rozwoju.
Dnia 30 lipca 2008r. o godz. 19:00, w Centrum Kształcenia w Kakulinie
dzieci i młodzież aktywnie uczestnicząca w zajęciach prowadzonych przez
panią Beatę Sobczak, w ramach projektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na
terenach wiejskich” po raz pierwszy zaprezentowała szerszej publiczności
efekt swojej pracy.
Tematyką przewodnią przedstawienia byli m.in. mama i tata. Wiązało
się to z faktem, iż w gronie zaproszonych gości znaleźli się rodzice dzieci
zaangażowanych w przedstawienie. Dzięki wielkiemu poświęceniu
zarówno pani Beaty, jak i odważnych talentów spotkaniu towarzyszyło
wiele pozytywnych emocji. Dzieci i młodzież prezentowała wierszyki i
piosenki związane z tematem przewodnim przedstawienia, a w tle oglądać
można było piękne prezentacje multimedialne przygotowane wspólnym
wysiłkiem dzieci i ich opiekunki.
Przedstawienie w Centrum Kształcenia w Kakulinie dało zaproszonym
gościom doskonałą możliwość zapoznania się z charakterem zajęć prowadzonych przez panią Beatę Sobczak, a także sposobność, by na temat
działającego na terenie wsi Kakulin Centrum Kształcenia dowiedzieć się
nieco więcej. Działalność Centrum Kształcenia w Kakulinie sprzyja rozwojowi dzieci i młodzieży, dając tym samym uczestniczącym w zajęciach
szereg możliwości praktycznej nauki przydatnych programów komputerowych i twórczego rozwoju zainteresowań i talentów.
Dla gości przygotowano drobny poczęstunek, za co przy tej okazji
składamy serdeczne podziękowania mamom dzieci i pani Beacie. Za trud
włożony w przygotowanie przedstawienia i chęć do aktywnego spędzania
czasu wolnego dzieci i pani Beata otrzymali od Burmistrza Miasta i Gminy
Skoki miłe upominki.
Wraz z końcem okresu wakacyjnego dzieci i młodzież z mniejszą lub
większą motywacją zacznie myśleć o obowiązkach szkolnych. Już teraz
zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Centrum Kształcenia w Kakulinie,
by właśnie tam znaleźć źródło wiedzy i inspiracji do efektywnej nauki.
Szczegóły dotyczące godzin otwarcia od września podamy niebawem
na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl i na łamach Wiadomości
Skockich.
Daniel W. Ryczek

Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień i 1 lipca
br „Wesołe Misie” wraz z opiekunami spotkali się o
godz. 7:00 w kościele p/w „Świętych Piotra i Pawła”
by uczestniczyć w porannej mszy świętej odprawianej przez ks. Leszka Sakowskiego. Ale obecna msza
święta, jak i samo spotkanie różniły się od innych
spotkań Wspólnoty. Zapoczątkowały one siedmiodniową obozo-wycieczkę, Wspólnoty „Wesołe Misie”
nad polskie morze.

To były udane
wakacje –
„Wesołe Misie”

nad polskim morzem
To też zaraz po mszy zebrani udali się do autokaru, który skierował się w stronę Bałtyku. Po kilku przystankach na trasie dotarto do
Ustronia Morskiego, gdzie nastąpił obiad i zakwaterowanie. Potem
było pierwsze zwiedzanie Ustronia i pierwsze powitanie z Bałtykiem oraz długi spacer po plaży, po którym udano się na kolację i
wypoczynek.
Ustronie Morskie stanowiło bazę wypadową i miejsce zakwaterowania naszych wycieczkowiczów. To tutaj towarzyszący im i sprawującymi nad grupą opiekę duchową ks. Leszek Sakowski odprawiał
codzienną poranną msze świętą. Tutaj najczęściej przebywano
nad morzem i podziwiano zachody słońca. Tutaj też odbywały się
wspólne wieczorne spotkania przy ognisku, przy którym śpiewano
ulubione pieśni.
Ale nie tylko. Zgodnie z programem było też zwiedzanie nadmorskich miejscowości i kurortów. Było więc zwiedzanie Kołobrzegu
połączone z wypłynięciem statkiem w morze oraz zwiedzanie Świnoujścia i przejazd promem po Zalewie.
Przedostatni dzień pobytu wypełniło zwiedzanie malowniczych, nadmorskich miejscowości. Wycieczkowiczom pozostał w pamięci pobyt w
Trzęsaczu, gdzie podziwiano pozostałości osuwającego się do Bałtyku
kościoła oraz pobyt w Niechorzu – tutaj wprawdzie nie udało się wejść
na latarnie morską, którą z uwagi na odbywający się jej remont, można
było podziwiać jedynie od zewnątrz. Dzień ten zakończył się ogniskiem
i dyskoteką, w trakcie których bawiono się długo i wesoło.
W trakcie nadmorskich spacerów i wypraw na plażę dzieci i
młodzież zachwycały się widokiem zachodzącego słońca, zbierały
kolorowe i kształtne kamyki i muszelki, które obecnie przypominają
pobyt nad Bałtykiem i wspólnie spędzone chwile.
Ostatni dzień jak zawsze, rozpoczął się mszą świętą i śniadaniem,
po czym udano się w drogę powrotną do Skoków. Ale po drodze był
jeszcze dłuższy pobyt w Wejherowie, który wykorzystano na odwiedziny w Sanktuarium Maryjnym p/w Uzdrowicielki Chorych, zwanym
również Kaszubską Jerozolimą.
7 lipca br, po siedmiu dniach pobytu nad Bałtykiem nasi wycieczkowicze pełni wielu wrażeń i przeżyć dotarli do Skoków, gdzie witani
przez najbliższych wrócili do domów rodzinnych.
Organizatorem wycieczki sfinansowanej przez Samorząd Gminny i
Fundacje PZU, dzięki której niektórzy jej uczestnicy po raz pierwszy
zobaczyły Morze Bałtyckie, które znały tylko z telewizji, książki lub
opowieści było Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
„Wesołe Misie”.
E. Lubawy
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Gminne Święto Plonów

Dożynki 2008
w Potrzanowie!
30 sierpnia br. rolnicy Gminy Skoki świętowali doroczne Święto Plonów. Do
uroczystości tej przygotowywali się wszyscy związani z rolnictwem, a szczególnie
mieszkańcy Potrzanowa, które w tym roku było Gospodarzem Dożynek Gminnych.
O przygotowaniach tych świadczył ogólny wystrój wsi, a zwłaszcza rozpoczynające
się już w Skokach symbole dożynkowe.
Zbiórka uczestników dożynek, a więc Starostów Dożynkowych, delegacji wieńcowych,
pocztów sztandarowych, oficjalnych gości,
w tym księży oraz wszystkich chcących brać
udział w ceremonii nastąpiła o godz. 13.30
przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Potrzanowie. Stąd barwny korowód dożynkowy w
składzie: 10 pocztów sztandarowych, starostów dożynkowych, delegacji wieńcowych i
oficjalnych przedstawicieli władz, duchowieństwa i organizacji współpracujących z rolnictwem oraz mieszkańców wyruszył na plac
przy dawnej Szkole Podstawowej. Korowód
ten otwierała 50 osobowa grupa członków
działającego przy Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Zespołu ;;Wielkopolanie’’ – oni też koncertowali
i wspaniała muzyką, śpiewem i tańcami ludowymi zabawiali publiczność po mszy.
Po przemieszczeniu się korowodu dożynkowego i złożeniu przez delegację wieńców
u stóp polowego ołtarza rozpoczęła się msza
święta w intencji rolników celebrowana przez
księży: Karola Kaczora i Henryka Badurę,
której uroczystą oprawę zapewnił też Zespół
„Skoczki’’, a w czasie której księża poświęcili
wieńce dożynkowe i chleb z tegorocznych
zbiorów.
Ale przede mszą świętą miała miejsce Inscenizacja, w trakcie której członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie przedstawili
proces powstawania chleba. Całość odbywała
się pod hasłem ,,Od Ziarenka Do Bochenka’’,
w trakcie której panie własnoręcznie upiekły
chleb, który następnie został poświecony i
Starostowie Dożynek: Danuta Białachowska
i Wiesław Łączyński z Potrzanowa ofiarowali
go Burmistrzowi, który tradycyjnie podzielił
się nim z uczestnikami uroczystości.
Uczestniczący w Dożynkach oficjalnie

goście, a więc Burmistrz, przedstawiciel
Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Marka Woźniaka, dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzej Bobrowski,
Starosta, Przewodniczący Rady Powiatu, i
występujący w imieniu posła Stanisława Kalemby Eugeniusz Pyrzyński oraz przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa i przewodniczący Związku Kółek
o Organizacji Rolniczych Ryszard Napierała,
podziękowali wszystkim rolnikom za ich pracę
i trud włożony w wyżywienie narodu, i życzyli
im w przyszłości lepszych plonów i satysfakcji
z wyników pracy a delegacjom wieńcowym,
pocztom sztandarowym i mieszkańcom podziękowali za przygotowanie wieńcy oraz za
udział w tej wspaniałej uroczystości.
W trakcie Dożynek Odznaki Honorowe
,,Zasłużony dla Rolnictwa’’ przyznane przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymali:
Michał Kantorski z Potrzanowa i Wojciech
Napierała z Jabłkowa. Równocześnie Nagrodę ,,Złotego Kłosa’’ otrzymali:
- Anna i Zdzisław Szwed z Potrzanowa: ,,za
odwagę w inwestowaniu oraz sukcesywny
rozwój rodzinnego gospodarstwa rolnego;
- Beata Gronowicz –Sołtys i Rada Sołecka wsi
Glinno: za wprowadzenie ,,nowego ducha’’ i
ożywienie życia kulturalnego wsi.
O 16.30 rozpoczął się Turniej Sołectw, w
trakcie którego uczestnicy musieli dokonać:
dojenia krowy (sołtysi), opisać swą wieś
gwarą (oceny dokonywał Jacek Hałasik),
rzucać kaloszem do taczki i zmierzyć swe siły
na boisku pneumatycznym oraz na siłomierzu bokserskim. Całość Turnieju oceniała
komisja konkursowa w składzie: Wiesława
Surdyk-Fertsch, Michał Rosik i Mirosław
Hamera wraz z głównym sędzią zawodów

Krzysztofem Mańką, która zakomunikowała,
że 1 miejsce zdobyła i zwycięzcą Turnieju
została reprezentacja Bliżyc. II miejsce zajęło Potrzanowo, a III Kuszewo. W następnej
kolejności uplasowały się: Łosiniec, Budziszewice, Szczodrochowo, Glinno, Rościnno,
Rejowiec i Kakulin.
W trakcie uroczystości komisja konkursowa
oceniała też wieńce dożynkowe, a po ogłoszeniu jej prac okazało się że I miejsce przypadło
wieńcowi w kształcie Orła przygotowanemu
przez sołectwo Potrzanowo.
Konkursy te uzupełniały występy: Zespółu
,,Drink Bar’’ i koncert Aliny Pszczółkowskiej,
a po nich rej wodziła Halina Benedyk, doskonale bawiąc zarówno dorosłych jak i dzieci.
Około 21.00 na widownię wkroczyła Grupa
,,Beltain’’ , która zaprezentowała cieszące się
ogromnym zainteresowaniem pokazy żywego
ognia.
Teraz też nastąpiła Zabawa Taneczna i
uczestnicy do godz. 2-giej w nocy mogli bawić
się w towarzystwie Zespołu ,,Kfiaty’’
Organizatorzy przygotowali też atrakcje
towarzyszące dla dzieci i dorosłych. Były więc:
darmowe przejazdy końmi i bryczkami, wystawa owadów z nowego ZOO oraz wystawa
ciągników i różnych wyrobów.
Wszyscy uczestnicy Dożynek mogli skorzystać z posiłku przygotowywanego w specjalnie
zbudowanym na tę uroczystość ,,pałacu ze
słomy, a przed niespodziankami pogodowymi
chroniły ich 2 namioty biesiadne.
Organizatorami Święta Plonów w Potrzanowie byli Urząd Miasta i Gminy, Biblioteka
Publiczna oraz Mieszkańcy Sołectwa Potrzanowo, a w rolę go prowadzących wcielili się
Elżbieta Skrzypczak i Jacek Hałasik z Radia
MERKURY w Poznaniu.
E. Lubawy
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DOŻYNKI GMINNE W POTRZANOWIE

SKOCKI KALEJDOSKOP

Wioska internetowa tętni życiem.

Termomodernizacja przedszkola w Skokach.

Wędkarze Koła PZW Skoki w Holandii.

Turniej Żniwny Bractwa Kurkowego w Skokach.

Wycieczka wakacyjna w Szkole Podstawowej w Skokach.

Na kolonii jest wesoło.

Projekt "Lepsze Jutro" w OPS w Skokach.

Obóz młodzieżowy w Bardowick.

