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SKOCZANIE NA IGRZYSKACH 
OLIMPIJSKICH W LONDYNIE

Pewnie nie ma w naszej Gminie osoby, która by nie wiedziała o tym, że 11 sierpnia na Igrzyskach Olim-
pijskich w Londynie nasz utalentowany Skoczanin Łukasz Nowak wywalczył w chodzie sportowym na  
50 km 9 miejsce. 23-letni zawodnik o prawie dwie minuty poprawił rekord życiowy. 

Oto jak na swojej stronie in-
ternetowej (www.lukasznowak.
com.pl) Łukasz komentuje swój 
występ: „Już sam start w Lon-
dynie był dla mnie wielkim wy-
różnieniem. Być olimpijczykiem 
i mieć możliwość reprezentować 
swój kraj to coś wyjątkowego. Od 
dziecka o tym marzyłem! Do sta-
licy Wielkiej Brytanii pojechałem 
będąc w bardzo dobrej dyspozycji 
i to udowodniłem na trasie chodu 
na dystansie 50km. Wynik jaki 
osiągnąłem 3:42:47 prognozuje 
bardzo dobrze na przyszłość i wie-
rzę, że już w najbliższym czasie 
wyniki i miejsca będą jeszcze 
lepsze. Trudna trasa, wysoka 
temperatura powinny być prze-
ciwnikiem, a bardzo dobrze sobie 
z tym poradziłem. Widać, że wiele 
potu wylanego podczas treningu 
nie poszło na marne. 

Praca jaką wykonałem z trene-
rem Krzysztofem Kisielem, fizjo-
terapeutą Pawłem Ptakiem, psy-
chologiem Krzysztofem Kałużnym 
przynosi ciągłą progresję wyników 
i oby tak dalej! Nie sposób pominąć 
ile dobrego do rywalizacji wnio-
sła atmosfera jaką przygotowali 
kibice. Dziękuję wielu Polakom 
którzy pomogli mi w uzyskaniu tak 
wartościowego wyniku. ,,Piątka" 
dla Was. Dziękuję PZLA, AZS 
Poznań, Gminie Skoki, a przede 
wszystkim firmom: Akuna Polska, 
Under Armour, Ajkomp oraz wielu 
innym osobom, które w większym 
lub mniejszym stopniu umożliwiają 
mi bycie sportowcem.”

Wielkie nadzieje polscy kibice 
pokładali w występie naszych 

sportowców na Igrzyskach Olim-
pijskich w Londynie, jednakże 
poza kilkoma wyjątkami spotkało 
ich wielkie rozczarowanie, naj-
więksi faworyci zawiedli. Znawcy 
i miłośnicy sportu podkreślają, że 
sukces odnieśli ci zawodnicy któ-
rzy na Igrzyskach poprawili swoje 
życiowe rekordy. Łukasz należał 
do tej niestety nielicznej grupy 
i dlatego tym bardziej jesteśmy 
mu wdzięczni. Będziemy na 
bieżąco śledzić karierę młodego 
sportowca z nadzieją że dorówna 
on wielkiemu Robertowi Korze-
niowskiemu. 

Gratulacje należą się także 
panu Aleksandrowi Wojcie-
chowskiemu, od kilku lat sko-
czaninowi, o którym głośno 
było przed czterema laty, gdy 
jego wioślarska czwórka po-
dwójna mężczyzn zdobyła olim-
pijskie złoto w Pekinie. W tym 
roku nie udało się powtórzyć 
sukcesu sprzed czterech lat.  
Podwójna czwórka w składzie 
Adam Korol, Michał Jeliński, 
Marek Kolbowicz i Konrad 
Wasielewski zajęła w finale 
szóste miejsce. Bezkonkuren-
cyjni okazali się Niemcy. Pan 
Aleksander dla którego Igrzy-
ska w Londynie były czwartymi 
w rol i  t renera ,  n ie  powie-
dział jeszcze ostatniego słowa 
„W chwili obecnej kompletuję 
nowy skład i szykuję się do mi-
strzostw Europy w wioślarstwie, 
które w tym roku odbędą się we 
Włoszech we wrześniu” – sko-
mentował pan Aleksander. 

Karolina Stefaniak
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Uroczystość wprowadzenia księdza Ko-
morskiego na parafię połączona z równie 
uroczystym powitaniem Go przez parafian 
miała miejsce w trakcie popołudniowej mszy 
świętej, w niedzielę 1 lipca br. Wprowadzenia 
wraz z symbolicznym przekazaniem kluczy do 
kościoła oraz z życzeniami sukcesu w pracy 
duszpasterskiej i zadowolenia z posługi ka-
płańskiej w lechlińskim środowisku dokonał 
ks. Dziekan Karol Kaczor, który równocześnie 
parafianom życzył jak najlepszych kontaktów 
z nowym proboszczem.

Swego proboszcza, który zastąpił zmarłego 
ks. Tadeusza Patelkę przywitali też i wiązan-
kami kwiatów obdarzyli członkowie Rady Pa-
rafialnej oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej 
Lechlina i społeczności Przysieczyna. 

Nowy proboszcz lechlińskiej parafii, ks. 
Sławomir Komorski urodził się 24 marca 1968 
roku w Mogilnie, gdzie uczęszczał do szkoły 
podstawowej. Po jej ukończeniu nosząc się 
z zamiarem poświecenia się stanowi kapłań-
skiemu wstąpił do Niższego Seminarium 
Duchownego Oblatów w Markowicach koło 
Inowrocławia, a po jego ukończeniu w 1987 
roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie, gdzie 29 maja 1993 

Nowy proboszcz w LechLiNie
Dekretem Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego ks. Prymasa Józefa Kowalczyka ks. Sławomir Ko-

morski z dniem 30.06.2012 roku został proboszczem parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa w Lechlinie. 

roku z rąk Arcybiskupa Metropolity Gnieź-
nieńskiego Henryka Muszyńskiego otrzymał 
święcenia kapłańskie. 

Po święceniach, ks. Sławomir „szlify” ka-
płańskie doskonalił i do samodzielnej pracy 
duszpasterskiej przygotowywał się pod opieką 
proboszczów w kolejnych parafiach Archi-
diecezji Gnieźnieńskiej. Pierwszy wikariat, 

w latach 1993-1997 pełnił w parafii pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wą-
growcu, a następnie w parafiach: pw. Świętego 
Mateusza w Bydgoszczy, pw. Świętej Doroty 
w Strzałkowie, pw. Świętej Królowej Jadwigi 
we Wrześni i pw. Świętego Machała Archa-
nioła w Mieścisku. Ostatnią parafią w której 
w latach 2009-2012 ks. Sławomir Komorski 
przed objęciem funkcji proboszcza parafii 
w Lechlinie pełnił obowiązki wikariusza była 
parafia pw. Świętego Wawrzyńca w Słupcy. 

Po uroczystościach powitalnych ks. Sławo-
mir Komorski przystąpił do codziennej pracy 
na stanowisku proboszcza, którą rozpoczął od 
zapoznania się z parafianami oraz poznania 
parafii i jej potrzeb. Niemniej już obecnie za 
jeden z pierwszych celów stawia sobie upo-
rządkowanie i zagospodarowanie terenu przy 
kościele i plebanii.

Przyłączając się do życzeń składanych ks. 
Sławomirowi Komorskiemu w dniu powitania, 
w imieniu mieszkańców Ziemi Skockiej i re-
dakcji „Wiadomości Skockich” życzymy Mu 
zrozumienia w działalności duszpasterskiej 
oraz sukcesów w pracy na rzecz społeczności 
Miasta i Gminy Skoki.  

Edmund Lubawy
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na 
Ziemi: 

Kubicka Julia ur.12.06.
Kowalska Nadia ur.03.06
Osiecka Maja ur. 21.06.
Błażejewska Michalina ur. 28.06.
Urbaniak Antoni ur. 03.07.
Krawczyk Kewin ur.03.07.
Nadworna Michalina ur.15.07.
Przykucki Stanisław ur.08.07.
Białek Małgorzata ur. 24.07.
Karczewski Jakub ur.22.07.
Dziechciar Nikola ur.25.07.
Kuczyński Szymon ur.27.07.

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:

Borowicz Mieszko i Pinkowska Joanna
Napierała Rafał i Małecka Paulina 
Sroczyński Dawid i Barańczak Karolina
Popadowski Adam i Zemlik Tamara
Marcinkowski Mateusz i Smykowska Maja
Zientek Mirosław i Mańka Anna
Jasiński Mirosław i Człapka Barbara
Nowak Piotr i Śledzińska Anna
Rozmiarek Jacek i Strus Beata
Futro Andrzej i Prochowska Ada
Zaremba Marcin i Białachowska Anna
Zygmaniak Damian i Krzyśka Natalia
Rzepczyk Mikołaj i Ołdziejewska Julia
Rutkowski Sławomir i Gronowicz Katarzyna
Ćwikliński Mariusz i Przywarska Ilona
Springer Kamil i Sęk Milena
Murawski Łukasz i Czarnecka Marzena
Neumann Maciej i Chojnacka Małgorzata
Kiełczewski Wacław i Dutkiewicz Czesława
Maciąg Jarosław i Brzeszczyńska Katarzyna
Kapusta Wawrzyniec i Forycka Anna
Majewski Paweł i Hauke Małgorzata
Bartnikowski Mateusz i Figiel Malwina
Polerowacz Dariusz i Tylczyńska Maja
Kędziora Krzysztof i Musielak Sylwia
Lengas Paweł i Bystra Joanna
Mazurek Michał i Radacz Sylwia
Słup-Ostrowski Wiktor i Kaczmarek Michalina
Kulus Łukasz i Górska Agnieszka
Konieczny Łukasz i Zaleśkiewicz Agnieszka
Wojewoda Marek i Kania Paula
Marciniak Piotr i Mania Patrycja
Budzyński Adam i Nowak Daria
Stachowiak Piotr i Stefańska Katarzyna
Kubiński Łukasz i Przybysz Natalia
Szemiel Kazimierz i Gronowicz Natalia
Orzechowski Frederic i Wojtkowiak Agata
Fertsch Michał i Baranowska Patrycja

Jahnz Dariusz i Bałażyk Daria
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat ży-
cia, oraz wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i 
przyjaciół. 
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej 
ziemi znaleźli:

Węglarz Benedykt r. 1950  – Potrzanowo zm. 19.06.
Wiśniewska Krystyna r.1930– Skoki zm.24.06.
Jasiecki Sylwester r.1914- Niedźwiedziny zm. 27.06.
Domalik Stefania r.1934- Glinno zm. 26.06.
Nazarczuk Maria r.1937-Rejowiec zm. 29.06.
Łagodziński Roman r. 1935- Lechlin zm.03.07.
Kuszpit Alicja r. 1961-Rakojady zm. 08.07.
Janowski Andrzej r.1952-Skoki zm.07.07.
Pyszka Łucjan r.1969-Skoki zm.04.07.
Nawrocki Marian r.1950-Jabłkowo zm.11.07.
Zygmaniak Janusz r.1960-Rejowiec zm. 02.07
Jawień Bolesław r. 1921-Rejowiec zm.08.08.
Mikołajczak Brunon r.1953-Poznań zm.14.08.

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

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ 
POCIESZENIA  

W DĄBRÓWCE KOŚCIELNEJ
Od niepamiętnych czasów mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki oddają 

cześć Matce Bożej Pocieszenia w Dąbrówce Kościelnej. 
Dla mieszkańców Pawłowa Skockiego, Miączynka, Dzwonowa 

i Dzwonowa Leśnego do dzisiaj, a dla mieszkańców: Sławy Wlkp., 
Szczodrochowa, Rejowca, Stawian, Niedźwiedzin, Wysokiej i Ignacewa 
do roku 1976, tj. do czasu utworzenia samodzielnej parafii w Rejowcu 
Dąbrowieckie Sanktuarium stanowiło macierzystą parafię. 

Można powiedzieć też, że od zawsze w uroczystościach Wielkiego 
Odpustu związanych z czcią Święta Narodzenia NMP, odbywających 
się w niedzielę 8 września, lub w najbliższą niedzielę po tym dniu 
uczestniczą piesze pielgrzymki ze Skoków i z Rejowca. W bieżącym 
roku pielgrzymki takie wyruszą w niedzielę, 9 września:

- ze Skoków, sprzed kościoła pw. Śiętego Mikołaja Biskupa o godz. 
6:30

- z Rejowca, sprzed kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
o godz. 7:45

Dlatego mając na względzie odwieczny związek Miasta i Gminy 
Skoki z Sanktuarium postanowiliśmy naszym czytelnikom przybliżyć 
historię i dzień dzisiejszy tego miejsca, którą znajdziecie Państwo na 
łamach tego wydania.
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Śp. ROMAN ŁAGODZIŃSKI
1.08.1935r. – 3.07.2012r.

W sobotę, 7 lipca 2012 roku na cmentarzu parafialnym w Lechlinie, 
rodzina, przyjaciele, koledzy i współmieszkańcy towarzyszyli w ostatnie 
drodze życia zmarłemu 3 lipca br. śp. Romanowi Łagodzińskiemu. 

Śp. Roman Łagodziński, syn Walentego i Walerii zd Budka urodził 
się 1 sierpnia 1935r. w Lechlinie i z miejscowością tą też związał całe 
swoje życie. Tu spędził zarówno swoje dzieciństwo i młodość, jak i lata 
dojrzałe, które nieodwracalnie związał z Rolniczą Spółdzielnią Pro-
dukcyjną w Lechlinie.

Ukończywszy szkołę podstawową a następnie Zasadniczą Szkołę 
Zawodową w Wągrowcu Roman Łagodziński pracował w Państwowym 
Ośrodku Maszynowym w Wągrowcu, a od 1957 roku w Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej w Lechlinie.  

Swą postawą, operatywnością i zaangażowaniem zdobył uznanie spół-
dzielców, którzy decyzją Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w marcu 1973 
roku powołali go na Przewodniczącego Zarządu, którą to funkcję pełnił do 
2009 roku. W tych latach nastąpił dynamiczny rozwój samej Spółdzielni oraz 
poprawa warunków pracy i życia jej członków. Pobudowano, jak na owe lata 
nowoczesne warsztaty mechaniczne, oborę na 360 szt. krów, 3 chlewnie na 
3600 szt. świń, magazyn zbożowo-paszowy, studnię głębinową i hydrofornię 
oraz wodociągi i budynek socjalno-administracyjny. Wybudowano 7 budyn-
ków 2 rodzinnych, 1 budynek 4 rodzinny  i 2 bloki 8 rodzinne. 

Działalność ta, w połączniu z dobrymi wynikami produkcji roślinnej 
i zwierzęcej satysfakcjonowała członków i powodowała, że Spółdzielnia 
zyskiwała pozytywną ocenę ze strony Wojewódzkiego Związku Rolni-
czych Spółdzielni Produkcyjnych oraz władz państwowych. I chociaż po 
roku 1990, w rezultacie wprowadzenia gospodarki rynkowej gospodaro-
wanie stało się trudniejsze, a wiele spółdzielni nie przetrwało tej zmiany, 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna odnalazła się w nowej rzeczywistości, 
a obecnie pod kierownictwem nowych władz zapewnia pracę i źródło 
utrzymania dla 18 członków i ich rodzin.

Za swą pracę i zaangażowanie Roman Łagodziński odznaczony został 
odznaczeniami państwowymi m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaczeniami resortowy-
mi przyznawanymi przez Ministerstwo Rolnictwa, a także odznaczeniami 
i wyróżnieniami wojewódzkimi i gminnymi: „Za Zasługi Dla Rozwoju 
Województwa Poznańskiego” i „Województwa Wielkopolskiego” oraz 
„Złotą Podkową Za Zasługi Dla Miasta i Gminy Skoki”.

7 kwietnia 1959 roku Roman Łagodziński zawarł związek małżeński 
z Zofia Bielecką, z którą wychował 1 syna i doczekał się 2 wnuków. 

Śp. Roman Łagodziński był człowiekiem otwartym i życzliwym dla 
innych ludzi i jako taki zapisał się w pamięci tych z którymi było dane 
mu się spotykać i te cechy spowodowały, że w ostatniej drodze na ziemi 
w kondukcie pogrzebowym obok ks. proboszcza Sławomira Komorskiego 
podążyli m.in. liczni spółdzielcy, burmistrz Tadeusz Kłos, były poseł Stani-
sław Stec i radny Sejmiku Wojewódzkiego w Poznaniu Stefan Mikołajczak, 
który w imieniu byłych współpracowników i przyjaciół pożegnał zmarłego. 

Edmund Lubawy

WSPOMNIENIE BEZPŁATNE 
BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Szanowne Panie,
W miesiącu wrześniu na terenie Miasta Skoki przeprowadzone 

zostaną bezpłatne badania mammograficzne. Badania te skierowane 
są do Pań w wieku od 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat 
nie skorzystały z profilaktycznej mammografii opłaconej przez NFZ. 
Podstawą wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny doku-
ment ubezpieczenia. 

Harmonogram badań, które przeprowadzą:
- 12 września 2012 r. Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowo-

tworów z Poznania. Rejestracja na badania od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00-15.00 pod numerem telefonu 618557528, 
618513077, 800160168. 

- 14 września 2012 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dia-
gnostyka – Largo z Poznania. Rejestracja na badania pod numerem 
telefonu  510 137 571 lub 6144 81 384 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00 do 16:00. 

- 25 września 2012 r. – Centrum Usług Medycznych Fado z Gdyni. 
Rejestracja telefonicznie pod numerem  801 080 007, 58 666 244.
Panie nie objęte programem profilaktycznym mogą skorzystać 

z  badań odpłatnie po zarejestrowaniu. Warunkiem koniecznym do 
wykonania badania w tej sytuacji, jest uzyskanie zaświadczenia od 
lekarza dowolnej specjalności o braku przeciwwskazań do wykonania 
mammografii. 

Wszystkie badania odbędą się w mobilnych mammobusach, na 
parkingu przy ul. Ciastowicza. Serdecznie zapraszamy !!!

MATEUSZ NOWAK 
VICE-MISTRZEM POLSKI 
W CHODZIE NA 10 KM

Tegoroczne Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Lekkoatle-
tyce, czyli Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, miała miejsce na 
obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dniach 
20-22.07.2012 r.

W zawodach tych rewelacyjnie spisał się ubiegłoroczny Mistrz Polski 
Młodzików w chodzie na 5000 m Mateusz Nowak reprezentujący klub 
UKS „SKOCZEK” Skoki. Startując z o rok starszymi kolegami w kate-
gorii junior młodszy, tym razem już na dystansie 10000 m wychodził II 
miejsce w Polsce zdobywając tytuł Vice-Mistrza Polski i srebrny medal, 
w czasie nowego rekordu życiowego, który obecnie wynosi: 46:47,38. 
Mateusz przekroczył linię mety zaledwie o 4 sekundy za kolegą ze Środy 
Wlkp. Szymonem Zielińskim, tegorocznym reprezentantem Polski na 
Puchar Świata w Sarańsku. Mateusz na co dzień trenuje ze swoim tatą 
i jest tegorocznym absolwentem Gimnazjum w Skokach.

Na mecie przyjął telefoniczne gratulacje m. in. od starszego brata 
Łukasza, któremu odpowiadając (dziękując) powiedział, iż teraz czas 
na powtórzenie tego wyniku przez niego na seniorskiej olimpiadzie 
w Londynie.
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XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ
14 sierpnia 2012 roku z udziałem 13 radnych odbyła się XIX Sesja 
Rady Miejskiej Gminy Skoki. Radni obradowali pod przewodnictwem 
przewodniczącego Zbigniewa Kujawy, a funkcje sekretarza obrad pełnił 
Radny Stanisław Kaniewski.
W rezultacie prowadzonych obrad rada podjęła 6 uchwał, w tym: 
1. Uchwałę nr XIX/129/2012 -  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwa-
le budżetowej na rok 2012.
Uchwałą tą Rada zwiększyła dochody budżetu Gminy na rok 2012 
o kwotę 335.263 zł. Zwiększenie dochodów obejmuje m.in.: 
- 100.000 zł, które Gmina ma otrzymać z budżetu Województwa Wiel-

kopolskiego na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Budziszewice, 

- 155.742 zł dotacji uzyskanej na realizację przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu 
systemowego pn. „Lepsze Jutro” – aktywizacja społeczna i zawodowa 
kobiet nieaktywnych na rynku pracy.  

Równocześnie zwiększono wydatki budżetu Gminy o łączną kwotę 
346.475 zł. Zwiększenie wydatków obejmuje m.in.: 
- 70.000 zł złotych na budowę chodnika przy ul. Wagrowieckiej,
- 90.000 zł na przebudowę i modernizację łazienek w budynku byłego 
Ośrodka Zdrowa 
- 174.014 zł dla Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 155.742 zł otrzy-
manej dotacji oraz 18.272 zł środków własnych na realizację programu 
„Lepsze Jutro”.
Po wprowadzonych zmianach budżet Miasta i Gminy wynosi 32.532.494 
zł po stronie dochodów i 32.720.636 zł po stronie wydatków.
2. Uchwałę nr XIX/130/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i  Gminy Skoki 
na lata 2012- 2032.
Powyższą uchwałą Rada zmiany wynikające z wprowadzonych zmian 
w budżecie Gminy na rok 2012 wprowadziła do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2012-2032.
3. Uchwałę nr XIX/131/2012 w sprawie udzielenia  pomocy finansowej 
Gminie Mieścisko.
W/w uchwałą Rada zdecydowała o przekazaniu Gminie Mieścisko 4.428 
zł dotacji celowej na pokrycie kosztów dowozu 2 niepełnosprawnych 
mieszkańców Gminy Skoki do pracy w Zakładzie Aktywności Zawo-
dowej w Gołaszewie. 
Zakład ten jest placówka dofinansowaną częściowo ze środków PFRON, 
a częściowo z gmin, których mieszkańcy pracują w tym zakładzie. 
4. Uchwałę nr XIX/132/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie na czas nieokreślony części nieruchomości położonej w Sławicy 
obejmującej działkę  nr 319/6.
W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na wydzierżawienie na czas nie-
określony właścicielowi działki nr 300 w Sławicy gruntu o powierzchni 
0,0045 ha stanowiącego część działki komunalnej nr 319/6.
Wydzierżawienie w/w gruntu ma na celu poprawę warunków gospo-
darowania na działce nr 300.
5. Uchwałę nr XIX/133/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierża-
wienie na czas nieokreślony dz. Nr 1176 położonej w Skokach w kom-
pleksie działek letniskowych w Skokach - Karolewie.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na dalszą dzierżawę na czas nieokre-
ślony, tj. do czasu ostatecznego uregulowania sprawy wykupu działki 
nr 1176 położonej w Skokach – Karolewie o powierzchni 0,0489 ha, 
dotychczasowemu wieloletniemu jej dzierżawcy, który na tej działce 
posiada pobudowany dom letniskowy. 
6. Uchwałę nr XIX/134/2012 w sprawie  programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Skoki, na rok 2012.
W/w uchwałą Rada przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoki, 

który obowiązywał będzie w roku 2012
Zadaniem programu jest:
1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Skoki 

miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokar-

mianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) dokonywanie usypiania ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla 

zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach 

zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Wraz z podjęciem w/w uchwały utraciła ważność Uchwała nr XII/94/99 
Rady Miejskiej z dnia 8 września 1999 roku w sprawie wyłapywania 
bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Skoki oraz zapewnienia 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 
Wszystkie podjęte uchwały zostały przyjęte do realizacji przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Skoki. Wraz z protokołem sesji znajdują się do 
wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach u podinspektora ds. 
Rady i jej organów – pokój nr 8 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl/

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

na 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 podatków: 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.

OSTRZEŻENIE!
Uwaga Prowadzący Działalność Gospodarczą

Od pewnego czasu, osoby prowadzące działalność gospodarczą 
otrzymują wezwanie do zapłaty kwoty 110 zł tytułem rzekomej jed-
norazowej opłaty rejestracyjnej w Krajowym Rejestrze Informacji 
o Przedsiębiorstwach. 

W związku z powyższym informujemy, że wezwania powyższe nie 
mają nic wspólnego z działalnością Ministra Gospodarki, a są kolejną 
próbą wyłudzenia pieniędzy przez oszustów.

Dlatego w przypadku otrzymania takiego wezwania radzimy nie tylko 
nie wysyłać żądanych kwot, ale wręcz przeciwnie prosimy zgłaszać ją 
do organów ścigania.

UWAGA ROLNICY
Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach podaje do publicznej wiadomo-

ści, że ogłoszony został „wykaz” gruntów gminnych do wydzierżawienia. 
Przedmiotem dzierżawy będzie grunt położony we wsi Potrzanowo 

stanowiący działkę nr 214/10 o pow. 16,2334 ha . Dzierżawca wyłoniony 
zostanie w drodze przetargu ustnego ograniczonego. W przetargu będą 
mogli wziąć udział rolnicy zameldowani na terenie Gminy Skoki na 
pobyt stały,   nie posiadający zaległości finansowych . 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu zawiera 
Zarządzenie nr 99/2012 Burmistrza zamieszczone na tablicy informa-
cyjnej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Ogłoszenie o terminie przetargu podamy w następnym wydaniu „ 
Wiadomości”.   
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Dlatego by sprostać rosnącemu zapotrzebo-
waniu, w roku szkolnym 2011/2012 Samorząd 
Gminny zdecydował o uruchomieniu oddziału 
przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sko-
kach, a w roku 2012 o wygospodarowaniu nowej 
sali dydaktycznej w budynku Przedszkola. 

Tak więc, Burmistrz w ramach budżetu 
Gminy ogłosił przetarg na przebudowę czterech 
pomieszczeń parteru (zmywalni, kredensu, 
magazynu i szatni) Przedszkola na salę dy-
daktyczną. Zakres robót obejmował: roboty 
rozbiórkowe ścian, posadzek, instalacji, roboty 
murarskie-zamurowania otworów drzwiowych 
i wymurowanie nowych ścianek, wykonanie 
nowych tynków i posadzek cementowych, 
wstawienie nowej stolarki drzwiowej wewnętrz-
nej, wykonanie okładzin ceramicznych ścian 
w łazienkach, wykonanie nowych posadzek 
ceramicznych, szpachlowanie i malowanie 
ścian i sufitów, montaż urządzeń sanitarnych 
(ubikacje, umywalki oraz w piwnicy ubika-
cja z pompo- rozdrabniaczem i przewodem 
tłocznym), wymianę grzejników c.o. i montaż 
dwóch nowych wraz z przyłączami do sieci c.o., 
częściową wymianę instalacji wod-kan wraz 
z ich zabudową płytami g-k.

Do przetargu przystąpiły cztery firmy, z po-
śród których najkorzystniejszą ofertę złożyła 
firma „Odnowa” Modlibowscy Spółka Jawna, 
która też przystąpiła do realizacji zadania za 
cenę 76.934,20 zł. W rezultacie powstała nowa 
sala dydaktyczna o powierzchni 39m2 wraz 
z zapleczem w postaci 11,5m2 sanitariatów (3 
kabiny) dla dzieci oraz nowa szatnia z sanita-
riatami dla personelu. 

Niezależnie od w/w przedsięwzięcia o cha-
rakterze inwestycyjnym dyrekcja Przedszkola 
w ramach własnego budżetu przeprowadziła 
remont i modernizację 2 sal dydaktycznych 

nowe oblicze przedszkola 
samorządowego w skokach
Oddany do użytku w roku 1984 budynek obecnego Przedszkola Samorządowego w 

Skokach, jeszcze na przełomie wieku podziwiany za swą przestrzenność i nowoczesność 
przez odwiedzających Skoki mieszkańców Danii, Niemiec i Holandii z biegiem lat stawał 
się za mały. Rosła liczba mieszkańców Skoków i okolicznych miejscowości. Rosło też 
zainteresowanie rodziców posyłaniem dzieci do przedszkola, równocześnie nastąpiły 
decyzje rządowe o objęciu wychowaniem przedszkolnym dzieci od 5 roku życia. 

wraz łazienkami dla dzieci przyległym do nich 
zapleczem dla nauczycieli. Dokonano m.in.: 
wymiany instalacji wod-kan i instalacji c.o., 

wraz z montażem nowej armatury sanitarnej 
i grzejników c.o. oraz instalacji elektrycznej 
wraz z montażem nowych lamp oświetlenio-
wych. Wykonano szpachlowanie i malowanie 
ścian i sufitów, wymieniono stolarkę drzwiową 
łącznie z drzwiami do kabin sanitarnych dla 
dzieci. Usunięto stare i założono nowe płytki 
ścienne i podłogowe w łazienkach i w zapleczu 
dla nauczycieli. Wykonano też cyklinowanie 
i lakierowanie parkietu w salach dydaktycznych. 
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo 
Ogólnobudowlane Leszek Podraza z Lechlina. 

Zgodnie z wieloletnim planem modernizacji 
Przedszkola zakupiono nowe meble do dwóch 
sal dydaktycznych – 1 komplet do wyposarzenie 
nowej sali i 1 na wymianę w sali istniejącej.  

Ten połączony wysiłek Samorządu Gminy 
i kierownictwa Przedszkola sprawił, ze nowy 
rok szkolny przedszkolaki rozpoczęły w este-
tycznych i lepszych warunkach.

Edmund Lubawy 

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA 
SAMORZĄDOWEGO  

IM. KUBUSIA PUCHATKA 
W SKOKACH

Mali odkrywcy II
Gmina Skoki jest jedną z 10 gmin w Polsce, 

które uczestniczą w II edycji projektu „Mali 
Odkrywcy”. Program realizowany jest dzięki 
współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. 
Jana Amosa Komeńskiego i Siemens Health-
care. Celem projektu jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich oraz 
zmiana tradycyjnych relacji między uczniem, 
a nauczycielem poprzez wspólną pracę metodą 
projektów badawczych. W ramach projektu 
odbywają się trzyetapowe szkolenia i warszta-
ty dla nauczycieli, każda placówka otrzymała 
materiały dydaktyczne i „Kuferek Małego 
Odkrywcy” zawierający zestaw podstawowych 
narzędzi badawczych (m. in. lupy, mikroskop, 
waga, podstawowe narzędzia do tworzenia 
modeli i prezentacji). 

Cztery nauczycielki: mgr Katarzyna Du-
kszta, mgr Małgorata Futro, mgr Katarzyna 
Adamska i Pani Agnieska Serafin wzbogacały 
swoje umiejętności z zakresu pracy z dziećmi 
metodą projektową podczas 3 dniowego szko-
lenia w Poznaniu. Kolejnym etapem realizacji 
programu są projekty badawcze, które mają 
uczyć dzieci samodzielnego poznawania świata 
i zdobywania wiedzy poprzez eksperymenty. 
Dzieci mają również szanse spotkać ciekawych 
ludzi, odkrywać nowe miejsca i rozbudzać 
swoją kreatywność.

Do udziału w projekcie „Mali Odkrywcy II” 
zostało wybranych 10 gmin. Serdecznie dzię-
kujemy za wszystkie zgłoszenia ! Aktualności 
na temat działań projektu na stronie: www.
mali-odkrywcy.org
L.P. Gmina województwo
1. Strzelin dolonośląskie
2. Kłodawa lubuskie
3. Dobiegniew lubuskie
4. Burzenin łódzkie
5. Klucze małopolskie
6. Wiązów dolnośląskie
7. Drzycim kujawsko-pomorskie
8. Inowrocław Kujawsko - pomorskie
9. Gniewkowo kujawsko - pomorskie
10. Skoki wielkopolskie

FUNDACJA
ROZWOJU DZIECI
IM. KOMEŃSKIEGO
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„Mali Odkrywcy II”
To już kolejna edycja specjalnego programu Fundacji im. Komeńskiego i Siemens Healthcare.

Projekt realizowany w latach 2012 – 2013.

www.mali-odkrywcy.org, www.frd.org.pl, www.siemens.pl/medycyna

■ Druga edycja cieszącego się powodzeniem innowacyjnego programu 
■ Nowatorska metoda projektów badawczych 
■ Szansa na lepszą przyszłość dla dzieci
■ Uczestnictwo  kolejnych 10 gmin miejsko-wiejskich, zaangażowanie 1500 osób
■ Nowe metody pracy w 40 placówkach
■ Rada Ekspertów programu, specjalne materiały edukacyjne 
■ Promocja na poziomie ogólnopolskim
■ Kontynuacja nauczania metodą projektów badawczych w gminach z I edycji 
■ Już 1500 dzieci z 11 gmin zostało Małymi Odkrywcami 

Siemens Healthcare
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Kto nigdy nie był dzieckiem, 
nie może stać się dorosłym

Słowa słynnego aktora Ch. Chaplina, któremu na planie filmowym 
wielokrotnie towarzyszyły dzieci, uświadamiają niezwykłą rolę okresu 
dzieciństwa w życiu każdego człowieka. 

W dbaniu o wszechstronny rozwój najmłodszych nie można zapo-
mnieć o tym, że dzieciom należy zapewnić czas na rozrywkę i zabawę, 
zagospodarować czas wolny, zorganizować zajęcia, otoczyć opieką 
i zapewnić bezpieczeństwo, szczególnie podczas letnich miesięcy, gdy 
uczniowie odpoczywają po trudach roku szkolnego. Okres rekreacji  

w naszej szkole zainaugurował festyn z okazji Dnia Dziecka. Dzieci 
miały do dyspozycji niezliczoną ilość atrakcji przygotowanych przez 
Radę Rodziców. Gry, zabawy sportowe, różnorodne konkurencje 
sprawnościowe były oblegane przez najmłodszych. Zwolennicy sportów 
ekstremalnych mogli poczuć dreszczyk emocji na ściance wspinaczko-
wej. Trampoliny i baseny wypełnione piłeczkami jak zwykle cieszyły się 

wielkim zainteresowaniem. Twarze wielu uczestników zmieniły się nie 
do poznania pod warstwą artystycznego makijażu. Co przedstawiają 
fotografie. W przerwie dzieci otrzymały poczęstunek, a na deser obo-
wiązkowe lody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.  

Nasza szkoła nie zapomina o podopiecznych także podczas wakacji. 
Nauczyciele wzorem poprzednich lat zorganizowali wycieczki do kina 
i na basen do Wągrowca. Około 300 uczniów podczas 9 wyjazdów za-

żywało kąpieli i korzystało z atrakcji kąpieliska pod baczną i czujną 
opieką kadry pedagogicznej. Uczestniczyli także w seansach filmo-
wych, zapoznając się z nowościami i klasyką kina familijnego. Każdy 
z uczestników mógł wybrać odpowiedni dla siebie termin, ponieważ 
oferta wycieczek obejmowała 6 tygodni wakacji. Dla niejednego spośród 
nich była to jedyna forma zorganizowanego wyjazdu podczas tego lata, 
a dzień spędzony w doborowym towarzystwie, pod fachową opieką, 
w atmosferze zabawy i humoru, we wspomnieniach zapadnie na długo. 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE 
W ŚWIETLICACH 

ŚRODOWISKOWYCH

W majowym wydaniu Wiadomości Skockich sygna-
lizowaliśmy działalność Świetlic Środowiskowych 
finansowanych ze środków Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Szerzej omówiliśmy działalność świetlicy w Skokach. 
Z kolei w miesiącu czerwcu zatrzymaliśmy się nad 
pracą Świetlicy w Potrzanowie, a dzisiaj kilka słów 
poświęcamy Świetlicy w Pawłowie Skockim.  

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY 
ŚRODOWISKOWEJ 

W PAWŁOWIE SKOCKIM
Zajęcia rozpoczęły się 13 lutego 2012 roku i trwały do końca roku 

szkolnego. Ideą świetlicy była organizacja czasu wolnego dzieci 
i młodzieży w godzinach popołudniowych. Nadrzędnym aspektem 
pracy było aktywne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego 
zainteresowań poznawczych, umiejętności orientacji w otaczającej 
rzeczywistości oraz pobudzanie postawy twórczego reagowania na 
zachodzące w niej zmiany.

Istotne było także udzielenie dzieciom pomocy dydaktycznej i wy-
chowawczej. Miały one możliwość uczestniczenia w różnych formach 
zajęć wyrównawczych, artystycznych i sportowych. Brały także czynny 
udział w kampaniach profilaktycznych "Zachowaj trzeźwy umysł" czy 
"Postaw na rodzinę".

Program zajęć świetlicy pozwolił na realizację zawartych w nim treści 
różnymi metodami dostosowanymi do zainteresowań tematem, a także 
poziomem aktywności dzieci.

Elżbieta Słoma
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OGŁOSZENIE  O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (61) 8925-801, fax (61) 8925-803

ogłasza przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż  działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Potrzanowie w rejonie  ul. Szkolnej

Przetargi odbędą się  w dniu  02 października   2012r. w godz. od  900 do 1330

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena wywoławcza 
w  zł (brutto)

Termin wpłaty wadium 
i wysokość

Wadium w zł

Miejsce i termin 
przetargu

1 2 3 4 5 6

1. Działka nr 762/8 o pow. 0,0974 
ha w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w KW  nr 
P01B/00048770/6 SR Wągro-
wiec. Księga wieczysta nie 
wykazuje obciążeń. 

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

49.200,00 5.000,00
do dnia

28. 09. 2012r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

02.10.2012r.
o godz. 900

2. Działka nr 762/9 o pow. 0,0974 
ha w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w KW nr 
P01B/00048770/6 SR Wągro-
wiec. KW nie wykazuje obciążeń

j.w. 49.200,00 5.000,00
do dnia

28. 09.2012r
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

02. 10. 2012r.
o godz. 945

3. Działka nr 762/11 o pow. 0,0893 
ha w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w K.W nr 
P01B/00048770/6 SR Wą-
growiec.Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń 

j.w 45.510,00 4.500,00
do dnia

28. 09. 2012r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

02. 10. 2012r.
o godz. 1030

4. Działka nr 762/16 o pow. 0,0832 
ha w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w K.W nr 
P01B/00048770/6 SR Wą-
growiec.Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

  

j.w
41.820,00 4.200,00

do dnia
28. 09. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

02. 10. 2012r.
o godz. 1115

5. Działka nr 762/3 o pow. 0,1334 
ha w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w K.W nr 
P01B/00048770/6 SR Wą-
growiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

  

j.w
63.960,00 6.400,00

do dnia
28. 09. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

02.10. 2012r.
o godz. 1200

6. Działka nr 762/5 o pow. 0,0756 
ha w Potrzanowie w rejonie ul. 
Szkolnej ujawniona w K.W nr 
P01B/00048770/6 SR Wą-
growiec. Księga Wieczysta nie 
wykazuje obciążeń

  
j.w 35.670,00 3.600,00

do dnia
28. 09. 2012r.

na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

02. 10. 2012r.
o godz. 1245

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 odpo-
wiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta  i Gminy w Skokach  najpóźniej do dnia: 28 września 2012r. ( piątek)  
III.  Terminy i miejsce przetargów: Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11  w salce biblioteki  w dniu 02 października  2012r. od godz. 900 do godz. 
1245 (wtorek) – 6 działek
IV. Informacja o  skutkach uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży: W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
V. Uwagi:
a) w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu,
b) ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów,  niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do   publicznej wiadomości a także przyczynę 
odwołania przetargu.
c) teren działek uzbrojony został  w sieć wodociągową. 
d) szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa  w  Urzędzie Miasta i  Gminy w Skokach - pokój nr 2  tel. (61)  8925-814 lub 815.
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WYKAZ
części (ok. 0,0540 ha) działki nr 23/3 o ogólnej powierzchni 0,4300 ha, 

położonej w Rościnnie, przeznaczonej do dzierżawy na czas określony – na 1 rok
Oznaczenie 
nieruchomości według 
katastru oraz księgi 
wieczystej

Działka nr 23/3 w Rościnnie,
zapisana w KW 46188 Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Powierzchnia 
nieruchomości

Powierzchnia ogólna 0,4300 ha
Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy ok. 0,0540 ha 
(Bi – tereny zurbanizowane inne).

Opis nieruchomości W skład nieruchomości – działki 23/3 wchodzi plac 
utwardzony o powierzchni ok. 0,0540 ha, przeznaczony 
na cele parkingowe, który wykorzystywany będzie jako 
plac manewrowy do prowadzenia nauki jazdy – szkolenie 
kandydatów na kierowców.

Przeznaczenie w planie 
miejscowym oraz 
studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego

Z uwagi, że plan zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Skoki stracił ważność dnia 01.01.2004 r. 
wymieniona nieruchomość nie ma oznaczenia w planie 
zagospodarowania przestrzennego.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. teren ten 
przeznaczony był na usługi sportu.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Skoki zatwierdzonym 
uchwałą Rady Miejskiej Gminy Skoki nr XLVI/279/10 
z dnia 24.06.2010 r. dla działki nr 1677/7 położonej 
w Skokach został wyznaczony następujący kierunek 
zagospodarowania przestrzennego: „obszary zabudowy 
zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
działalności rolniczych i nierolniczych”.

Termin 
zagospodarowania

Nie jest określony.

Czynsz dzierżawny Miesięczny czynsz za dzierżawę: 
70,00 zł + 23 % VAT 
Wydzierżawiający zastrzega sobie również prawo korekty 
lub zmiany czynszu w trakcie trwania umowy dzierżawy 
(np. korekta o wskaźnik inflacji).
Dzierżawca jest zobowiązany ponadto do ponoszenia na 
własny koszt wszelkich świadczeń publicznych ciążących 
na dzierżawionej nieruchomości, w szczególności 
podatku od nieruchomości.

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

Dzierżawa części (ok. 0,0540 ha) działki nr 23/3 o 
powierzchni 0,4300 ha w celu wykorzystania jako plac 
manewrowy do prowadzenia nauki jazdy – szkolenie 
kandydatów na kierowców.
Okres umowy – 1 rok 
Wydzierżawiający zastrzega sobie możliwość zajęcia 
wydzierżawianego placu na parking samochodowy po 
uprzednim powiadomieniu dzierżawcy w przypadku 
organizacji imprez                 w świetlicy wiejskiej w Rościnnie 
lub na inne potrzeby związane z funkcjonowaniem 
świetlicy.
Czas wykorzystywania przedmiotu dzierżawy należy 
uzgadniać z Sołtysem wsi Rościnno.

Termin wniesienia 
należności

Czynsz za dany miesiąc dzierżawy płatny jest do 
ostatniego dnia każdego miesiąca.

Informacji dotyczących wykazanej nieruchomości udzielają pracownicy Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pokój nr 2, tel. 
61 8 925 814 lub 61 8 925 815.

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. 
01/ 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:   
4.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika wzdłuż ul. Wągrowieckiej w Skokach 
na długości  837m wraz z odwodnieniem do istniejącej kanalizacji deszczowej i obejmuje:
Rozbiórkę istniejącego chodnika z płytek betonowych  z krawężnikiem i obrzeżem  na 
długości ok. 645m i szerokości 1,5m,

Odwodnienie drogi odbywać się będzie 4 wpustami ulicznymi z kręgów betonowych 
o średnicy 500mm z osadnikiem  bez syfonu z wpustem ulicznym do istniejącej kanalizacji 
deszczowej zlokalizowanej po przeciwnej stronie budowanego chodnika wykonanymi 
przeciskami o średnicy 200mm pod drogą asfaltową o łącznej długości 46m.
Chodnik z kostki betonowej szarej i czerwonej (dwa rzędy po stronie krawężnika) wibro-
prasowanej grubości 6 cm typu „cegiełka” na podsypce cementowo – piaskowej grubości 
5 cm i podbudowie z piasku o grubości 20 cm na powierzchni 958m2,
Zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej grafitowej typu „cegiełka” grubości 8 cm na 
podsypce piaskowo cementowej grubości 3 cm, podbudowie z chudego betonu grubości 
15 cm  i warstwie odsączającej z piasku  o grubości 15 cm na powierzchni 213m2, 
Chodnik od strony jezdni zostanie obramowany  krawężnikiem 15x30cm wystającym na 
12 cm , krawężnikiem najazdowym 15 x 22 cm wystającym na 5 cm oraz opornikiem 
12 x 25 cm obniżonym na 2 cm. Od strony zieleni chodnik obramowany zostanie  obrze-
żem betonowym o wymiarach 6x20cm. Nawierzchnię zjazdów obramowano obrzeżem 
betonowym 8x30cm.
4.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5.Informacja o możliwości złożenia ofer ty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości składania ofert wariantowych.
6.Termin wykonania zamówienia: Do 30.11.2012r.  
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełnienia 
tych warunków  
 7.1  Warunki udziału w postępowaniu:  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy  spełniają  warunki doty-
czące: (art. 22 ust.  1 ) Prawo Zamówień Publicznych :)
1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie wyznacza szcze-
gółowego warunku w tym zakresie,
2)posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego 
warunku w tym zakresie,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do 
wykonania zamówienia – za spełnienie warunku zamawiający uzna dysponowanie osobą 
w celu wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji  w budownictwie w specjalności drogowej (kierownik budowy),  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej –  za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji eko-
nomicznej zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia  na kwotę nie mniejszą niż 200.000zł ( dwieście tysięcy zł),
7.2 Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:  
W celu potwierdzenia  spełnienia przez wykonawcę  warunków, o których mowa w art. 
22 ust 1 pkt    ustawy zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
a) w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami  zdolnymi do 
wykonania zamówienia , do oferty należy dołączyć :
oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do  wykonywania 
samodzielnych funkcji  w budownictwie  w specjalności drogowej (kierownik budowy),
opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę nie mniejszą niż 200.000zł 
(dwieście tysięcy zł) - przełożyć dowody opłacenia składki OC,
7.3 W celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy o okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.  
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające-
go, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji  właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert,
c) aktualne zaświadczenie  właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 
uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych 
płatności  lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawio-
nego nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania  ofert,
7.4 Zgodnie z wymogiem art. 44 ustawy wykonawca składa wraz z ofertą przetargową  
oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
22  ust. 1 ustawy,
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków od wykonawców na 
podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej.   
8. Informacja na temat wniesienia wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium 
przetargowego.  
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena oferty 100 %
10. Miejsce i  termin składania ofert: Sekretariat Urzędu – pokój nr 13 do dnia 
18.09.2012r. do godz. 1200   
11. Termin związania z ofertą: 30 dni -  bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się 
z upływem terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający  nie 
przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
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powiatowo-gminne 
święto plonów 2012

W korowodzie na stadion dotarli gospodarze 
tegorocznych Dożynek Starosta Wągrowiecki 
Michał Piechocki oraz Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Skoki Tadeusz Kłos, poczty sztandarowe, 
delegacje wieńcowe z powiatu, gmin i sołectw, 
starostowie dożynkowi, których w korowodzie 
wieziono bryczką, Skoczki w ludowych strojach,  
zaproszeni goście, a przede wszystkim rolnicy, 
dla których dożynki są ukoronowaniem ich 
całorocznej pracy. Na stadionie korowód przy-
witał szpaler utworzony przez członków Zespołu 
Pieśni i Tańca „Łany”, ubranych w tradycyjne lu-
dowe stroje. Ze sceny wszystkich witała Dyrektor 
Biblioteki Publicznej pani Elżbieta Skrzypczak 
oraz pan Piotr Woltman, współprowadzący 
imprezę. Zaprezentowano wieńce dożynkowe, 
a przy okazji w kilku słowach przedstawiono 
każdą z gmin powiatu wągrowieckiego. Na 
scenie wystąpił, witając wszystkich przybyłych, 
gospodarz Dożynek Burmistrz Miasta i Gminy 
Skoki Tadeusz Kłos. Głos zabrał poseł Killion 
Muynama oraz Eugeniusz Pyrzyński, Prezes 
Zarządu Powiatowego PSL.  

Nadszedł czas na zwyczaje i obrzędy dożynko-
we. Starostowie dożynkowi w tym roku zaszczyt 
ten przypadł pani Barbarze Sommerfeld oraz 
panu Tadeuszowi Dullowi przekazali gospoda-
rzom bochen chleba, którym następnie dzielono 
się z wszystkimi przybyłymi. Wszystkie delegacje 
wieńcowe w podziękowaniu za trud włożony 
w przygotowanie wieńca otrzymały symbolicz-
ny chlebek dożynkowy. Bochny chleba trafiły 
również na ręce włodarzy gmin powiatu, którzy 
otrzymali również drobny podarunek w postaci 
„Skarbów Skockiej Spiżarni”. 

Starosta Wągrowiecki wręczył 23 wyróżnie-
nia, Nagrodę Herbu Powiatu, dla osób i firm 
działających na rzecz rolnictwa i z rolnictwem 
związanych. Wśród nagrodzonych z Gminy Sko-
ki są: Koło Gospodyń Wiejskich w Potrzanowie 
za wkład w rozwój wsi, Gospodarstwo Agrotury-
styczne Danuty i Piotra Białachowskich z Potrza-
nowa za popularyzację walorów turystycznych 
Powiatu Wągrowieckiego, pan Tadeusz Myszka 
Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Le-
chlinie za skuteczne zarządzanie Spółdzielnią, 
pan Łukasz Kantorski rolnik z Potrzanowa za 
pracę włożoną w rozwój gospodarstwa oraz 
Gminna Spółka Wodna w Skokach za skuteczną 

pracę na rzecz rolników. 
Nagrody otrzymali również laureaci zor-

ganizowanego przez redakcję „Głosu Wągro-
wieckiego” Konkursu na Sołtysa Roku 2012. 
W finałowej 11. znalazł się sołtys sołectwa Bliżyce 
Feliks Kaczmarek. 

Pan Antoni Wiśniewski odśpiewał „Odę do 
Pyry”, a dzieci z Grupy Artystycznej Skoczki, 
ubrane w ludowe stroje, częstowały wszystkich 
wielkopolską pyrą z gzikiem. 

W części artystycznej Święta Plonów zapre-
zentował się Zespół Pieśni i Tańca „Łany” przy 
UP w Poznaniu, prezentując tańce narodowe. 
Zespoły reprezentujące poszczególne gminy 
występowały pomiędzy konkurencjami Dożyn-
kowego Turnieju Gmin Powiatu Wągrowiec-
kiego o „Złoty Kłos”. Na scenie zaprezentowały 
się Kasztelanki z Gołańczy, Łekneńska Kapela 
Biesiadna, Zespół Taneczny z Niemczyna, oraz 
Grupa Artystyczna Skoczki. A tuż obok sceny 
rozgrywał się Turniej Dożynkowy Gmin Powiatu 
Wągrowieckiego o „Złoty Kłos”, w którym 6 
drużyn walczyło w 5 konkurencjach: dojeniu 
sztucznej krowy, rzucie gąbką nad ścianą, slalo-
mowym biegu wahadłowym, prawdzie o naszych 
chłopach oraz workowaniu ziarna. Najlepiej 
poradziła sobie drużyna z gminy Wągrowiec 
zdobywając tym samym „Złoty Kłos”, na miej-
scu drugim uplasowała się reprezentacja gminy 
Damasławek, a miejsce trzecie zajęła gmina 
Gołańcz. Nagrody wręczał Burmistrz Tadeusz 
Kłos. Nad całością turnieju czuwało żniwne 
jury w osobach: Krystyny Dąbek, Józefa Goła-
szewskiego i Antoniego Jurka. Sędzią głównym 
zawodów był Krzysztof Mańka. 

Tuż po wręczeniu nagród uczestnikom 
Turnieju Dożynkowego, wyniki konkursu strze-
leckiego ogłosili Bracia Kurkowi. W turnieju 
samorządowców o Tarczę starosty Wągrowiec-
kiego pierwsze miejsce zajął Tadeusz Synoracki, 
miejsce drugie Jacek Michalak, a miejsce trzecie 
wywalczył Krzysztof Migasiewicz. W Turnieju 
o Tarczę Burmistrza Skoków zwycięzcą został 
Jacek Sadyś, miejsce drugie zajął Karol Kłos,  
na miejscu trzecim uplasował się Sławomir 
Frachanowski. Turniej Pań o Tarczę Bractwa 
Kurkowego w Skokach wygrała Małgorzata 
Suchanecka, kolejne miejsca zajęły Monika 
Radecka i Janina Szymańska. W tym czasie 

na scenie trwały już przygotowania gwiazdy 
wieczoru Trubadurów. Koncert przyciągnął na 
stadion wielu fanów grupy. Panowie zaśpiewali 
swoje największe przeboje, wzbudzając owacje 
wśród zgromadzonych. Na specjalne życzenie 
publiczności zespół bisował. Na zakończenie 
tegorocznych dożynek zaśpiewał skocki zespół 
„Lotos” rozgrzewając zgromadzonych na stadio-
nie przed wieczorną zabawą taneczną, do której 
przygrywał zespół „TAKT”, chętnych do tańca 
nie brakowało. 

W trakcie Święta Plonów odbył się również 
konkurs na Najdłuższy Warkocz. Do rywalizacji 
w III kategoriach wiekowych stanęło 17 dziew-
cząt i jeden chłopiec. Najdłuższym warkoczem 
w kategorii 11-15 lat mogła pochwalić się Ilona 
Nowicka (79cm). W przedziale wiekowym do 
lat 7 zwyciężyła Agata Nowicka(41 cm), a w 
kategorii 7-10 lat Paulina Kubiak(70cm). Każ-
dy z uczestników został obdarowany drobnym 
upominkiem. 

Na stadionie każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Były stoiska rękodzielnicze, prezentowały się 
gminy powiatu wągrowieckiego, goście z gminy 
partnerskiej w Luneburga panie z Muzeum Re-
gionalnego w Wągrowcu prowadziły warsztaty 
plastyczne dla dzieci, ciekawym miejscem było 
Ministerstwo Motyli gdzie każdy mógł obejrzeć 
m.in. żywe motyle. Były dmuchańce i potężna 
trampolina. Był pszczelarz, pani z ręcznie ro-
bionymi zabawkami, Koła Gospodyń Wiejskich 
z pięknie pachnącymi wypiekami. Miłośnicy 
maszyn rolniczych mogli zobaczyć jakimi na-
rzędziami dysponowali rolnicy dawniej, a jakie 
maszyny mają do dyspozycji dziś. O piękne 
maszyny zatroszczyli się rolnicy w osobach: 
Jana Patelskiego, Roberta Tyll, Janusza Odora, 
Roberta Sergiela, firma Agro Merkury. Nad 
całością czuwał Ireneusz Belter. 

Każdy mógł spróbować domowej kuchni, 
kiełbas, wędlin, chleba ze smalcem i ogórkiem. 
Pachniało żurem. Wiejskie przysmaki przygo-
tował i serwował Bartosz Wołkow z Magdaleną 
Kowalewską. Nie zapomniano o miłośnikach 
ryb, którzy skosztować mogli ryb ze skockiego 
Gospodarstwa Rybackiego. O ponad 50 kg 
smacznego karpia zadbał Robert Kowalewski 
prezes Gospodarstwa. 

Agata Student

25 sierpnia w Skokach odbyły się Dożynki Powiatowo-Gminne. Głównym miejscem obchodów święta plo-
nów, był stadion przy ulicy Parkowej, ale rozpoczęcie dożynek miało miejsce w Kościele pod wezwaniem Św. 
Mikołaja Biskupa, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji rolników, podczas której poświęcone 
zostały dożynkowe wieńce oraz bochen chleba. Oprawę muzyczną Mszy zapewniła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta działająca przy Domu Kultury w Mieścisku oraz Zespół Pieśni i Tańca „Łany” przy Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu. Po mszy barwny korowód dożynkowy ruszył w kierunku stadionu. 
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Jubileusz ten oznacza, że nasi Jubilaci prze-
żywając wzajemnie radości i smutki wspólnie 
spędzili ponad 21 900 dni i nocy i chociaż 
dzisiaj zdrowie już nie najlepsze pozostał wza-
jemny szacunek i zaufanie, pozostały wspo-
mnienia i poczucie dobrze spędzonego życia.

Jubileusz Państwa Bejmów stał się okazją 
do odwiedzenia Ich w domu rodzinnym 
w Raczkowie przez Burmistrza Tadeusza 
Kłosa i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Joannę Wolicką-Przywarty. Odwiedzinom 
towarzyszyły okazjonalne życzenia i bukiet 
kwiatów oraz związane z nimi tradycyjne już 
przy takiej okazji kawa i słodkości wraz z roz-
mowami przy jubileuszowym stole.  

Obecni Jubilaci urodzili się w Raczkowie 
i swej rodzinnej miejscowości chcą pozostać 
wierni do swych ostatnich dni. Pan Wacław, 
syn Józefa i Marianny Kokowskiej urodził się 
12.03.1927 roku, a pani Regina córka Mak-
symiliana Szwarca i Marcjanny Jachimiak 
25.05.1929 roku. Tak więc obecni Jubilaci 
mieszkali po sąsiedzku i znali się od dziecka. 
Wspólnie, pracując w miejscowym, zarzą-
dzanym przez Niemca gospodarstwie rolnym 
spędzali lata okupacji hitlerowskiej, a na-
stępnie w 1945 roku ciesząc się z odzyskanej 

Diamentowy Jubileusz
Piękny, Diamentowy Jubileusz Pożycia Małżeńskiego 24 lipca 2012 roku obchodzili miesz-

kańcy Raczkowa Regina i Wacław Bejmowie. 

wolności wchodzili w dorosłe życie. I właśnie 
to sąsiedztwo, spowodowało że gdy 24.07.1952 
roku stając przed urzędnikiem Stanu Cywilne-
go i decydując się na założenie rodziny, byli 
pewni swej woli, którą mówiąc sakramentalne 
„Tak” potwierdzili przed Bogiem w kościele 
pw. Wszystkich Świętych w Raczkowie. 

Po ślubie, pan Wacław nadal pracował 
w miejscowym Państwowym Gospodarstwie 

Rolnym - większość lat na stanowisku maga-
zyniera, skąd w roku 1991 przeszedł na świad-
czenia emerytalne. Od tego czasu owocnie 
pomaga żonie w utrzymaniu domu i ogrodu, 
a efekty tego działania podziwiać może każdy 
odwiedzający naszych Jubilatów. 

Pani Regina lata małżeńskie poświęciła 
na prowadzenie domu, wychowanie 2 córek 
i pomoc w wychowaniu wnuków. Oprócz 
wspomnianych córek, nasi Jubilaci szczycą 
się posiadaniem 4 wnuków i 5 prawnuków 
i chociaż wszyscy mieszkają już poza Ich do-
mem, zawsze z radością wszystkich witają i z 
przyjemnością spędzają z nimi czas.

Pan Wacław Bejma oprócz pracy zawodowej 
znajdował też czas na działalność społeczną. 
Przez 3 kadencje, od 1983 roku, gdy zastąpił 
na tym stanowisku swego teścia Maksymilia-
na Szwarca, pełnił funkcję Sołtysa Sołectwa 
Raczkowo. W tym też czasie przez 2 kadencje 
był radnym Rady Miasta i Gminy w Skokach. 

Przyłączając się do życzeń składanych Ju-
bilatom z okazji Ich Diamentowych Godów, 
w imieniu redakcji Wiadomości Skockich 
życzymy Im wielu kolejnych Jubileuszy oraz 
wiele radości ze szczęścia całej Ich rodziny. 

Edmund Lubawy

Z symbolicznym bochnem chleba jako darem ołtarza pospieszyli Staro-
stowie Dożynek: Zofia Hytra z Niedźwiedzin i Zygmund Czapla ze Szczo-
drochowa, a wieńce dożynkowe u jego stup złożyły delegacje sołectw: Szczo-
drochowo, Stawiany, Brzeźno, Niedźwiedziny, Pawłowo Skockie i Rejowiec. 

W trakcie mszy świętej, w homilii ks. kanonik Henryk Badura mówił 
o poszanowaniu pracy rolnika i o szacunku dla chleba. Poświęcił też 
piękny bochen chleba i wieńce symbolizujące tegoroczne zbiory. 

Dalsza, ale równie tradycyjna część uroczystości odbyła się przy 
świetlicy. W jej trakcie chleb symbolizujący tegoroczne zbiory Sta-
rostowie Dożynek ofiarowali burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi, 
który poprosił panie: Blankę Gaździak Sekretarza Gminy i Elżbietę 
Skrzypczak Dyrektora Biblioteki Samorządowej w Skokach oraz pana 
Jerzego Hamerskiego kierownika Zespołu „Rozwesołki”, by wraz z nim  
podzielili się tym chlebem z uczestnikami uroczystości. 

Uroczystości umilał występ znanego już w Rejowcu Zespołu „Sto-
krotki” z Tulec, po którym nastąpił wspólny poczęstunek uczestników. 
Niedzielny wieczór w Rejowcu zakończyła zabawa taneczna.

Inicjatorzy uroczystości dożynkowych, sołtys Ewa Zygmaniak i rad-
ny Arkadiusz Sommerfeld dziękują współorganizatorom - Radom 

dożynki rejonowo-
parafialne w rejowcu

Mszą świętą w intencji rolników, połączoną z podziękowaniem za tegoroczne zbiory, w sobotę 18 sierp-
nia br o godz. 18-tej w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rejowcu rozpoczęły się Dożynki 
Rejonowo-Parafialne.

Sołeckim: Szczodrochowa, Stawian, Brzeźna, Niedźwiedzin, Pawłowa 
Skockiego i Rejowca oraz tym wszystkim, bez których pomocy dorad-
czej, organizacyjnej i finansowej ta piękna, tradycyjna uroczystość nie 
mogłaby się odbyć. 

Edmund Lubawy
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gospel w skokach po raz szósty!

Przedział wiekowy to osoby od 12 – 50 lat. Instruktorami chóru byli:
- Piter Francis niesamowity, charyzmatyczny i zawsze pełen en-

tuzjazmu. Jest jednym z czołowych wokalistów i dyrygentów gospel 
w Wielkiej Brytanii. Przez wiele lat był dyrektorem artystycznym London 
Community Gospel Choir. Od kilku lat przyjeżdża do Polski i prowadzi 
warsztaty gospel w całym kraju. Gdziekolwiek się pojawia, wzbudza 
zainteresowanie swoim pięknym głosem, wyjątkowym dowcipem oraz 
profesjonalnym podejściem do pracy.

- Patrycja Michalczak – Absolwentka studium piosenkarskiego, 
solistka zespołu Gospel Joy. 

Obóz tworzą głównie uczestnicy warsztatów. Niektórzy z nich to 
wolontariusze i osoby współpracujące z fundacją Pro Novis.Przez cały 
czas trwania obozu uczestnicy biorą udział w warsztatach muzycznych 
przygotowujących ich do występu w finałowym koncercie muzyki gospel, 
który jest uwiecznieniem ich pracy.

Koncert odbył się 20 lipca o godzinie 19:00. W czasie trwania koncertu 
między piosenkami można było posłuchać słów ewangelii, ale także 
niespodziewanie mogliśmy posłuchać wykonania utworu wraz z chórem 
przez Macieja Kujawa i Sebastiana Seyda którzy zostali spontanicznie 
wyznaczeni przez instruktora Piter’a Francis’a.

W ciągu 6 lat dwa koncerty odbyły się w kościele pw. św. Piotra i Pawła 
w Skokach, natomiast kolejne cztery w tutejszej hali. Organizatorzy 
i uczestnicy obozu mają nadzieję, że kolejne warsztaty nadal odbywać 
będą się w Skokach. 

To już 6 rok kiedy w hali Skockiego Gimnazjum odbyły się warsztaty Gospel. Obóz trwał od 15- 21 lipca br. 
W tym roku udział w nim brało ok. 50 uczestników z całego kraju. Ponadto nastąpiła zmiana instruktora ze 
znanego nam już Briana Fentress’a na Pitera Francis’a, który przyleciał z Wielkiej Brytanii wraz ze swoją żoną. 
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• Starostwu Powiatowemu w Wągrowcu za wsparcie finansowe 
dożynek

• Robertowi Kowalewskiemu Prezesowi Gospodarstwa Rybac-
kiego w Skokach za ufundowanie 50kg ryb wraz z kosztami ich 
przetworzenia

• Księdzu Proboszczowi Karolowi Kaczorowi za odprawienie 
uroczystej mszy świętej w intencji rolników

• Pawłowi Białemu - organiście za oprawę muzyczną mszy świętej
• Sołectwu Bliżyce za przygotowanie pyr z gzikiem oraz ozdoby 

dożynkowe 
• Stowarzyszeniu Edukacyjnemu „Tęcza” z Jabłkowa za udo-

stępnienie namiotów 
• Jarosławowi Berendtowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych Nr 1 w Wągrowcu za wypożyczenie namiotów
• Wiesławowi Sierzchule Dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Skokach 

im. Polskich Olimpijczyków za wypożyczenie ławek i krzeseł 
• Sołectwom: Glinno, Potrzanowo, Kuszewo, Roszkowo, Cho-

ciszewo i Rejowiec za przygotowanie dożynkowych ozdób 
i dekorowanie stadionu, sołectwu Jabłkowo za przygotowanie 
gminnego wieńca dożynkowego

• PHU Papirus z Wągrowca za ufundowanie materiałów pa-
pierniczych 

• Michałowi Bochyńskiemu i Tomaszowi Liberskiemu z Potrza-
nowa za użyczenie słomy 

• Tadeuszowi Myszce Prezesowi RSP Lechlin za użyczenie 
balotów słomy oraz za ich transport i rozstawieniena stadionie 
i w mieście

• Andrzejowi Zarankowi sołtysowi Grzybowa za pomoc w zwo-
żeniu słomy i ustawienie balotów

• Janowi Sztylke Prezesowi Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim 
z Bliżyc za użyczenie bryczki z końmi

• Marianowi Deminiakowi ze Skoków za uatrakcyjnienie koro-
wodu końmi w siodle 

• Franciszkowi Deminiakowi ze Skoków za użyczenie ławostołów 
biesiadnych

• OLPP Operator Logistyczny Paliw Płynnych oraz Firmie NAF-
TOR i Mirosławowi Hamerze z Rejowca za użyczenie namiotu, 
transport i ustawienie na stadionie

• Ireneuszowi Beltrowi ze Skoków, Janowi Patelskiemu z Ło-
sińca, Januszowi Odor z Potrzanowa, Robertowi Sergiel 
z Grzybowa, Robertowi Tyllowi z Kakulina i Agro Merkury 
z Jabłkowa za pomoc w zorganizowaniu wystawy maszyn 
rolniczych

• Zuzannie Kozdębie z Wągrowca za przygotowanie „Skarbów 
Skockiej Spiżarni”, 

• Zofii Zawol i Wiesławie Gruchale z Muzeum Regionalnego 
w Wągrowcu za warsztaty rękodzielnicze dla dzieci

• Małgorzacie Zaganiaczyk z Lechlina za kwiaty i bukiety z su-
szonych kwiatów i pomoc w dekoracji stadionu

• Piotrowi Dembińskiemu ze Skoków za wypożyczenie przyczepy 
do Turnieju Gmin

• Zbigniewowi Pilnemu z Lechlina za użyczenie naczepy do 
zabawy tanecznej

• Krzysztofowi Mańce ze Skoków za sędziowanie Dożynkowego 
Turnieju Gmin

• Komisji Turniejowej w składzie: Krystyna Dąbek, Antoni Jurek, 
Józef Gołaszewski 

• Piotrowi Soleckiemu z Popowa Kościelnego za przywiezienie 
słomy i przygotowanie snopków

• Cyrkowi Kaskada za ufundowanie biletów i kuponów rabato-
wych do cyrku

• firmie Allegronet i panu Michael’owi Jakubowskiemu z Po-
trzanowa 

• firmie Oriflame oraz panu Bernardowi Kucharskiemu za ufun-
dowanie upominków w konkursie na „Najdłuższy Warkocz”

• Mariuszowi Bejmie ze Żbietki za użyczenie słomy
• Michałowi Rosikowi ze Skoków za zorganizowanie sceny na 

zabawę taneczną
• Stanisławowi Pędzińskiemu z Lechlina oraz Stanisławowi Ka-

niewskiemu ze Skoków za pomoc w organizacji Dożynkowego 
Turnieju Gmin

• Arkadiuszowi Sommerfeld z Rejowca za użyczenie i transport 
balotów

• Ewie Chudziak i Marii Kulus ze Skoków, Aurelii Ludzkowskiej 
ze Skoków, Sabinie Larus ze Skoków, Krystynie Kramer ze 
Skoków, Irenie Futro ze Skoków, Janinie Szymańskiej z Anto-
niewa za przygotowanie bukietów kwiatów do dekoracji stołów

• Antoniemu Wiśniewskiemu ze Skoków 
• Barbarze Sommerfeld i Tadeuszowi Dull za pełnienie funkcji 

Starostów Dożynkowych
• Wolontariuszom Annie Popadowskiej i Karolowi Kłosowi za 

pomoc organizacyjną przed i podczas trwania dożynek
• PPHU Wspólnota s.c. w Skokach za użyczenie wagi do Turnieju 
• Krzysztofowi Serafińskiemu i Wiesławowi Berentowi z Łosińca 

za użyczenie i transport słomy
• Danucie Berent sołtys sołectwa Łosiniec, Beacie Karczewskiej 

i Annie Myszce z Lechlina za pomoc w dekorowaniu stadionu 
oraz kwiaty

• Zofii Mietlickiej ze Skoków za ufundowanie dekoracji na stół 
starostów dożynkowych 

• Zofii Gronowskiej ze Skoków za kwiaty do rekoracji sceny
• Annie i Stanisławowi Kaczmarkom za wypożyczenie stroju 

siewcy oraz zabytkowych narzędzi rolniczych
• Adamowi Jung w stroju siewcy i Marice Kołodziejczuk z Cho-

ciszewa za dbanie o wystawę maszyn rolniczych
• Katarzynie Kędziorze- Dukszcie za  ludowe stroje dla Grupy 

Artystycznej Skoczki
• Grupie Artystycznej SKOCZKI, instruktorom oraz Radzie 

Rodziców SKOCZKÓW za ludowe akcenty artystyczne
• Łukaszowi Ogórkiewiczowi za stoisko promujące gminę Skoki 
• Bankowi Gospodarki Żywnościowej SA za wsparcie finansowe
• Piotrowi Borowiczowi redaktorowi PodSkoków za pomoc 

w organizacji Turnieju Dożynkowego 
• KS WEŁNA Skoki za udostępnienie siedziby Klubu dla potrzeb 

organizatora
• Dyrekcji, Kamili Drzewosz i młodzieży z Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie za pomoc techniczną 
w przygotowaniu imprezy

• Karolinie Stefaniak za dokumentację fotograficzną imprezy
• Delegacjom wieńcowym sołeckim
• Pocztom sztandarowym
• Prezesowi Janowi Kaczorowskiemu i strażakom Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Skokach za zabezpieczenie trasy przemarszu 
korowodu oraz dbanie o bezpieczeństwo na parkingach

• Komendantowi Jackowi Matysiakowi i funkcjonariuszom Ko-
misariatu Policji w Skokach za zabezpieczenie trasy przemarszu 
korowodu i patrol podczas trwania imprezy

• Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Skokach za organizację 
turnieju strzeleckiego podczas dożynek

oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób służyli pomocną 
dłonią lub radą, a nie wymienieni zostali imiennie 

DZIęKUJEMY.

Za wszelką pomoc w organizacji dożynek powiatowo-gminnych 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach dziękuje:
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OGŁOSZENIE  O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (61) 8925-801, fax (61) 8925-803

ogłasza
przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż  działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkiem usługowym z częścią mieszkalną 
 położonych w Skokach przy ul. Wągrowieckiej

Przetargi odbędą się  w dniu 01 października 2012r. (poniedziałek) w godz. od 1000 do 1130

L.p.

Oznaczenie
nieruchomości wg
ewidencji  gruntów,

numer KW

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki

zabudowy

Cena wywoławcza
w zł (brutto)

z podatkiem VAT

Termin wpłaty 
wadium i wysokość

wadium w zł

Miejsce 
i termin 

przetargu

1 2 3 4 5 6

1. Działka nr 630/15
o pow. 0,0271 ha 
K.W nr P01B/00046872/7              
SR Wągrowiec.
Księga wieczysta nie wy-
kazuje obciążeń.
Działka obciążona zosta-
nie służebnością 
przesyłu  ze względu
na przebieg po terenie 
działki odcinka sieci wo-
dociągowej  PVC 110 przy 
granicy
z dz. nr 630/5

Dla działki wydana została decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr 47/12 
o warunkach zabudowy z dnia 11.05.2012r. znak sprawy:
RIGP.6730.21.2012 Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
usługowego z częścią mieszkalną. 
Warunki zabudowy dla działki nr 630/15
1/ budynek usługowy z częścią mieszkalną –dwukondygnacyjny
-powierzchnia sprzedaży – max 130 m2,
2/szerokość elewacji frontowej – max. 16,0 m,
3/dach stromy-dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 300 
do 450, pokrycie z dachówki ceramicznej w kolorze ceglastoczerwonym
4/wysokość głównej kalenicy – max. 8,0 m,  wysokość okapu – max. 4,0 m,
7/ linia zabudowy1,5 m od frontowej granicy działki
8/ inwestor zobowiązany do prowadzenia badań
archeologicznych w trakcie budowy

31.666,00 3.200,00
do dnia

27.09.2012r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu

01.10.2012r.
o godz. 1000

 2. Działka nr 630/14
o pow. 0,0358 ha K.W 
nr P01B/00046872/7          
SR Wągrowiec
Księga wieczysta nie wy-
kazuje obciążeń.

Dla działki wydana została decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skoki Nr 46/12 
o warunkach zabudowy z dnia 11.05.2012r. znak sprawy:
RIGP.6730.20.2012. Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
usługowego z częścią mieszkalną. 
Warunki zabudowy dla działki nr 630/14
1/ budynek usługowy z częścią mieszkalną –dwukondygnacyjny
-powierzchnia sprzedaży – max 110 m2,
2/szerokość elewacji frontowej – max. 14,0 m,
3/dach stromy-dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 300 
do 450, pokrycie z dachówki ceramicznej w kolorze ceglastoczerwonym
4/wysokość głównej kalenicy – max. 8,0 m,  wysokość okapu – max. 4,0 m,
7/ linia zabudowy 2,0 m od frontowej granicy działki
8/ inwestor zobowiązany do prowadzenia badań
archeologicznych w trakcie budowy

42.273,00 4.200,00
do dnia

27.09.2012r.
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

01.10.2012r.
o godz. 1045 

3. D z i a ł k a  n r  6 3 0 / 1 3                
o pow. 0,0508 ha 
K.W nr P01B/00046872/7               
SR Wągrowiec. 
Księga wieczysta nie wy-
kazuje obciążeń.

Dla działki wydana została decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Skoki             Nr 
45/12 o warunkach zabudowy z dnia 11.05.2012r. znak sprawy:
RIGP.6730.19.2012. Wymieniona decyzja ustala warunki zabudowy i za-
gospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku 
usługowego z częścią mieszkalna. 
Warunki zabudowy dla działki nr 630/13
1/ budynek usługowy z częścią mieszkalną –dwukondygnacyjny
-powierzchnia sprzedaży – max 110 m2,
2/szerokość elewacji frontowej – max. 14,0 m,
3/dach stromy-dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej od 300 
do 450, pokrycie z dachówki ceramicznej w kolorze ceglastoczerwonym
4/wysokość głównej kalenicy – max. 8,0 m,  wysokość okapu – max. 4,0 m,
7/ linia zabudowy 3,0 m od frontowej granicy działki
8/ inwestor  zobowiązany do prowadzenia badań
archeologicznych w trakcie budowy

61.859,00 6.200,00
do dnia

27.09.2012r
na koncie Urzędu

UMiG Skoki
w dniu

01.10.2012r.
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  27 września 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 01 października 2012r. (poniedziałek) 
od godz. 1000  - 1130  (3 działki  –  wadium na koncie Urzędu do dnia 27.09.2012r. )
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) działka nr 630/15 obciążona zostanie służebnością przesyłu  ze względu na przebieg po terenie działki odcinka  sieci wodociągowej przy  
     granicy z działką nr 630/5, 
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.
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OGŁOSZENIE O II - PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (61) 8925-801, fax (61) 8925-803
ogłasza

II - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
budynkiem użytkowo-mieszkalnym „Apteka” oraz garażem wolnostojącym 

położonej w Skokach przy ul. Kazimierza Wielkiego 13 oznaczonej ewidencyjnie 
jako działka nr 657 o pow. 0,0782 ha.

1. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości:        -         270.000,00 zł (zwolnienie z VAT)
2. Wadium                                                                   -           25.000,00 zł
3. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Skoki.
Księga wieczysta nr 46.691 prowadzona dla tej nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Wą-
growcu nie wykazuje obciążeń.   
4. Opis nieruchomości: 
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zabudowana jest budynkiem użytkowo-mieszkal-
nym „Apteka” oraz wolnostojącym garażem. 
Parter budynku wykorzystywany był dotychczas jako lokal użytkowy, w którym prowadzona 
była „Apteka pod Moździerzem”.
Piętro budynku zajmuje część mieszkalna. 
Do nieruchomości doprowadzona jest sieć energetyczna, telefoniczna oraz wodociągowa 
z kanalizacją sanitarną. Nieruchomość jest w części ogrodzona. Istnieje możliwość przyłą-
czenia budynku do sieci gazowej. 
5. Opis budynku:
1. Budynek użytkowo-mieszkalny „Apteka”
Budynek wolnostojący, podpiwniczony z 2 kondygnacjami nadziemnymi, ze stropodachem 
krytym papą. Rok budowy – lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku.
Ściany zewnętrzne oraz wewnętrzne żelbetowe prefabrykowane oraz cegła ceramiczna pełna. 
Stropy żelbetowe prefabrykowane.
Powierzchnia zabudowy: 108,90 m2.
Kubatura:                       1050,90 m3

Powierzchnia użytkowa:
a) piwnicy                                                 71,33 m2,
b) parteru (część użytkowa „Apteka”)         72,10 m2,
c) piętra (część mieszkalna)                       72,90 m2

Instalacje: elektryczna, wodociągowo-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania z elektrycznym 
przepływowym ogrzewaczem wody („ Czajka” – 18 kW), telefoniczna
Budynek wymaga prac remontowych .   
2. Garaż wolnostojący
Budynek murowany wykonany w technologii tradycyjnej ze stropodachem kryty papą.
Powierzchnia użytkowa:  19,39 m2
Budynek wymaga prac remontowych.
6. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje ani nie jest opraco-
wywany żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skoki” zatwierdzonym 
uchwałą nr XLVI/279/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 24.06.2010r. przedmiotowa 
nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej oraz koncentracji 
usług ogólno-miejskich w tym usług publicznych.
7. Forma wniesienia wadium: wadium winno być wniesione w pieniądzu
8. 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 24 września 
2012r.(poniedziałek). Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na 
wskazany rachunek bankowy.
9. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach 
(salka w bibliotece) w dniu 27 września 2012r. (czwartek) o godz. 10.00.
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pie-
niądzu w wyżej określonej wysokości , nie później niż do dnia 24.09.2012r., a dowód wnie-
sienia wadium przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Dowód wpłacenia 
wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest 
do wzięcia udziału w przetargu, 
11. 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
12. Uwagi:  
- informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Skokach – pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub (061) 8925-815,
- oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać w terminie uzgodnionym telefo-
nicznie z w/wym. Referatem, 
- ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów, nie-
zwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także 
przyczynę odwołania przetargu.

OGŁOSZENIE O III - PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki
tel. (61) 8925-801, fax (61) 8925-803

ogłasza
III-przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudo-
wanej budynkiem szkolnym nr 4 w Pawłowie Skockim oznaczonej jako 

działka nr 302/6 o pow. 0,1687 ha
- obręb geodezyjny Stawiany

1. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości:      -       120.000,00 zł (zwol-
nienie z VAT)
2. Wadium                                                         -       12.000,00 zł
3. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość  stanowi własność Gminy Skoki.
Księga wieczysta nr 47.428 prowadzona dla tej nieruchomości przez Sąd Rejo-
nowy w Wągrowcu  nie wykazuje obciążeń. 
Jednak działka nr 302/6 obciążona zostanie służebnością przesyłu na rzecz Gminy 
Skoki ze względu na przebieg po terenie działki kanału sanitarnego. 
4. Opis nieruchomości: 
- położona w Pawłowie Skockim przy drodze wojewódzkiej nr 197 Sława Wlkp. 
– Gniezno, - zabudowana  parterowym budynkiem byłej szkoły podstawowej,
- uzbrojona w sieć  energetyczną  oraz wodociągową z kanalizacją sanitarną. 
Kanał sanitarny przebiega przez teren działki,
- częściowo ogrodzona a w jej granicach znajduje się utwardzone boisko szkolne 
do siatkówki i koszykówki.
5. Opis budynku:
Budynek murowany z poddaszem użytkowym zbudowany przed 1939r. Poddasze 
użytkowe (strych) w części zagospodarowane zostało na cele szkolne (sala 
komputerowa). Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. 
Powierzchnia użytkowa parteru budynku z częścią sanitarną dobudowaną w la-
tach późniejszych wynosi: ok. 160 m2. Dobudowana część budynku (sanitariaty 
z kotłownią) jest parterowa ze stropodachem krytym papą. Budynek wymaga prac 
remontowych – szczególnie pokrycia dachowego.   
6. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość położona jest na obszarze, na którym nie obowiązuje ani nie jest 
opracowywany żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie 
ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Skoki” zatwierdzonym uchwałą nr XLVI/279/10 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 
24.06.2010r. przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie rozwoju funkcji 
mieszkaniowych oraz działalności rolniczych i nierolniczych.
7. Forma wniesienia wadium: wadium winno być wniesione w pieniądzu
8. 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 wyprze-
dzeniem, tak aby wadium wpłynęło na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach 
najpóźniej do dnia   25 września  2012r. (wtorek). Za termin wniesienia wadium 
uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy.
9. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach (salka w bibliotece) 
w dniu 28 września 2012r. (piątek) o godz. 10.00.  
10. Warunki uczestnictwa w przetargu:
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą 
wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości, nie później niż do dnia 
25.09.2012r., a dowód wniesienia wadium przedłożą komisji przetargowej 
przed otwarciem przetargu. Dowód wpłacenia wadium winien wskazywać 
jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia 
udziału w przetargu, 
11. 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
12. Uwagi: 
- informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach – pokój nr 2 tel. (061) 8925-814 lub 
(061) 8925-815,
- oferowaną do sprzedaży nieruchomość można oglądać w terminie uzgodnionym 
telefonicznie z w/wym. referatem, 
- ogłaszający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych po-
wodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej 
wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
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CENY ZBóŻ I WARZYW
Obecnie (z dnia 24 sierpnia 2012 r) ceny skupu zbóż na poziomie: 

żyto na mąkę ok. 720 zł/tona, pszenica na mąkę do 950  zł/t, jęczmień 
na kaszę do 800 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 830 zł/t, jęczmień na paszę w cenie ok. 
700 zł/t. Do ceny doliczyć VAT. 

Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na  poziomie : pszen-
żyto, jęczmień  40 - 50 zł za 50 kg, pszenica 55 zł za 50 kg, ziemniaki 
jadalne średnio do 0,50 zł za 1 kg. Targowiskowe ceny warzyw, owo-
ców : marchew 1,80 zł/kg, pietruszka 4,50, seler ok. 3,50 zł/kg, cebula, 
buraczki 2,00 zł/kg, ładne jabłka 2,00 – 3,00 zł/kg. Pomidory średnio 
2,50 - 3,50 zł/kg, ogórki 2,0 – 2,50 zł/kg.

CENY TUCZNIKóW I BYDŁA RZEźNEGO
Cena skupu tuczników (z dnia 24 sierpnia 2012) – średnio 5,35 – 

5,45 zł/kg plus VAT. Maciory ok. 3,60 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt 
średnio 150 – 175 zł/szt. Za duże prosięta z ferm hodowlanych około  
10,00 zł za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego dość 
korzystne – i tak: byki do 7,20 zł/kg plus VAT, jałówki 5,00 – 5,30 zł/
kg , krowy 3,50 do 4,50 zł/kg plus VAT. Mleko w skupie ok. 0,85 - 1,05 
zł/litr plus VAT.

INNE CENY – NA DZIEń  24 SIERPNIA 2012 R.
Cena skupu rzepaku ozimego (suchego 7 %) była nawet do ok. 

2100 zł/tona, obecnie obniżyła się do ok. 1950 zł/t. Plony rzepaku były 
niższe, dużo zaorano.

Wysokie ceny nawozów, np. saletra amonowa do 1380 (rok temu 
1320) zł/t, mocznik do 1750 (rok temu 1500) zł/t, sól potasowa ok. 
1925 (rok temu 1610)  zł/t, Polifoska  „6”ok. 2100 zł/tona, Lubofoska 
„4”ok. 1170 zł/t. Otręby pszenne do 900 zł/t. Cena oleju napędowego 
wzrasta – teraz średnio około 5,80 zł/litr. 

INNE WIADOMOŚCI
Rok temu, w sierpniu 2011 ceny skupu zbóż: np. pszenica była 

w cenie ok. 840 zł, żyto było średnio 800 zł za 1 tonę, jęczmień był 
w cenie  ok. 700 zł za tonę. 

Cena skupu tuczników wzrasta i jest obecnie  ok. 0,80 zł/kg wyż-
sza niż rok temu. Wyższe niż rok temu są ceny paliw, śruty sojowej, 
rzepakowej, koncentratów paszowych, nawet otrąb oraz materiału 
siewnego zbóż ozimych.

Warunki pogodowe pozwoliły na stopniowy zbiór rzepaku i zbóż. Jest 
szansa na to, że zboża jare będą w stanie częściowo zastąpić mniejsze 
zbiory zbóż ozimych. W miesiącach lipiec i sierpień występowały opady. 
Sprzyja to uprawom szczególnie kukurydzy oraz buraków, ziemniaków 
i łąk. Są dobre warunki glebowe do uprawy poplonów na przeoranie. 
Zachęcam do tego rolników - aby w miarę możliwości takie poplony 
(gorczyca, rzepak) wysiali. Poprawia to właściwości gleby, a tym samym 
jej urodzajność. Czy dalsze warunki pogodowe będą korzystne dla 
rolnictwa czas pokaże, można się jednak spodziewać, że po okresie 
opadów letnich może wystąpić okres braku opadów w czasie siewu 
rzepaku i zbóż ozimych. Zobaczymy. 

Przystępując do siewów zbóż ozimych rolnicy winni zwrócić więcej 
uwagi na to, czy dana odmiana zboża ozimego jest odporna na mro-
zy. Mamy bardzo złe doświadczenie po ostatniej zimie. Są odmiany 
bardziej odporne na mrozy jak np. pszenżyto ozime Pawo, Witon, 
Grenado, Pigmej, Pizarro, mniej np. Leontino. Bardziej zimotrwały 
jęczmień ozimy to Lomerit, Karakan, Lawerda. Bardziej zimotrwałe 
pszenice ozime Ostroga, Figura, Julius, Kohelia, Legenda. Mniej pro-
blemów z odmianami żyta ozimego – ostatnio nieźle przezimowało. 
Podobnie jest z rzepakiem ozimym – są odmiany bardziej zimotrwałe, 
np. odmiana Rohan i odmiany mniej odporne na mrozy,  na łagodne 

zimy. Więcej informacji u doradcy rolników. Życzę ciepłej, dobrej 
pogody na czas siewów !

Ceny materiały siewnego zbóż ozimych są jednak wyższe – na pozio-
mie około 190 – 240 zł za 100 kg ziarna. Mamy za to ziarno zaprawione 
i możliwość uzyskania z ARR dopłaty 100 zł do 1 ha wysianego zboża 
kwalifikowanego. 

Tylko do końca sierpnia rolnicy mogli składać w Urzędach Gmin 
wnioski o dopłatę do paliwa, tj. oleju napędowego zakupionego 
w okresie luty – lipiec br.

Skoki, 27 sierpnia 2012 r.
Doradca Rolników  -  Stanisław  Kida

AGENCJA 
RESTRUKTURYZACJI 

I MODERNIZACJI 
ROLNICTWA
INFORMUJE:

W związku ze zmianami w zakresie 
norm dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska obowiązujących na 

rok 2012, uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi, od 2012 r. do 

norm dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, określonych 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 
2010 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 39, poz. 211, ze zm.), 
wprowadzono nową normę dotyczącą utrzymania stref buforowych 
wzdłuż cieków wodnych.

Celem normy dotyczącej utrzymania stref buforowych jest przede 
wszystkim ochrona jakości wód. Na jakość zasobów wodnych wpływają 
zanieczyszczenia z różnych źródeł, w tym także zanieczyszczenia po-
chodzące ze źródeł rolniczych, w szczególności azotany.

W ramach przedmiotowej normy obowiązują przepisy odnoszące się 
do zakazu stosowania nawozów naturalnych i mineralnych na gruntach 
rolnych w odległościach od brzegu cieków i zbiorników wodnych okre-
ślonych już w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu stosowania 
nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania.

W zakresie normy dotyczącej utrzymania stref buforowych, obowią-
zują przepisy odnoszące się do:
• zakazu stosowania na gruntach rolnych gnojowicy w odległości co 

najmniej 10 m, a w przypadku pozostałych nawozów w odległości co 
najmniej 5 m od brzegów:
- jezior i zbiorników wodnych o powierzchni do 50 ha;
- cieków wodnych;
- rowów, z wyłączeniem rowów o szerokości do 5 m liczonej na wy-

sokości górnej krawędzi brzegu rowu;
- kanałów w rozumieniu przepisów ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).
• zakazu stosowania nawozów w odległości 20 metrów od zbiorników 

mających szczególne znaczenie dla bilansu wodnego dla potrzeb 
kraju, m.in.:
- jeziora i zbiorniki wodne o powierzchni powyżej 50 ha;
- strefy ochronne ujęć wody;
- obszary morskiego pasa nadbrzeżnego.

Nowa norma stanowi element zasady wzajemnej zgodności (cross-
compliance), co oznacza, że w przypadku jej nieprzestrzegania konse-
kwencją będzie odpowiednie zmniejszenie płatności bezpośrednich, 
płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz płatności na 
zalesianie gruntów rolnych.

Mając na względzie powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o in-
formowanie rolników o obowiązującej normie dotyczącej zachowania 
stref buforowych oraz zamieszczenie powyższej informacji w miejscach 
dostępnych dla rolników w oddziałach regionalnych i biurach powia-
towych ARiMR.

Departament Płatności Bezpośrednich
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Wiosenne czytanie w skockiej 
książnicy

Przełom kwietnia i maja dla przedszkolaków z Przedszkola Samo-
rządowego im. Kubusia Puchatka w Skokach obfitował w wiele atrakcji. 
Jedną z nich była wycieczka do pobliskiej Biblioteki Publicznej, z którą 
współpracują od lat. 

Tym razem skocka książnica zaprosiła swoich małych przyjaciół na 
cykl zajęć pt. „Wiosenne Czytanie”, który to cykl organizowany jest 
przez nią w ramach działań na rzecz kampanii społecznej „Cała Pol-
ska czyta dzieciom”. W trakcie zajęć młodzi czytelnicy mogli poznać 
zwiastuny najpiękniejszej z pór roku Wiosny. Mogli również dowiedzieć 
się jak z odchodzącą zimą żegnano się kiedyś, a jak to wygląd dziś. 
Przede wszystkim jednak mogli wysłuchać wierszy polskich poetów, 
którzy często w zabawny sposób pisali o nadejściu Wiosny. Przedszko-
laki nauczyły się także naśladować bociany i żabki, dwa nieodzowne 
zwiastuny budzącej się do życia przyrody. Zwieńczeniem spotkań było 
wspólne malowanie. Każdy z uczestników namalował Wiosnę widzianą 
jego oczami. 

Prace młodych artystów można obejrzeć niebawem w Bibliotece. 
Przedszkolakom, ich opiekunom oraz dyrekcji pracownicy Biblioteki 
życzą udanego wypoczynku i nabrania sił na kolejny rok. Mamy na-
dzieję, że i on będzie obfitował we wspólne spotkania z książką w tle.

Sylwia Popadowska

Zaproszenie do Obornik
Miesiąc lipiec jest miesiącem, w którym Obornicki Ośrodek Kultury 

zaprasza tradycyjnie na Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów. 
Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” skorzystał już XII raz z takiego 
zaproszenia. 

XII Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów „Stare, ale jare…” 
odbył się 12 lipca br. w amfiteatrze Obornickiego Ośrodka Kultury. 

Celem spotkania było:
- rozbudzenie aktywności seniorów w zakresie czynnego uczestnictwa 

w kulturze i twórczej działalności artystycznej
- konfrontacja pomysłów i umiejętności
- wymiana doświadczeń twórczych
- integracji różnych środowisk
Na Przegląd przyjechało wiele zespołów i to zarówno śpiewaczych, 

instrumentalnych, tanecznych jak i chórów i kapel. 
Przegląd sprawnie poprowadziła pani Elżbieta Brodzińska – me-

nadżer kultury przy Obornickim Ośrodku. W godzinach od 13 do 17 
zaprezentowały się następujące zespoły: Zespół Śpiewaczy „Sonata” 
– Oborniki, Zespół Śpiewaczy „ Retro Cafe” – Czerwonak, Zespół Śpie-

waczy „Dębowy Liść” – Suchy Las, Zespół Śpiewaczy „Borówczanki” 
– Lubasz, Zespół Śpiewaczy „Pogodna Jesień” – Ślesin, Zespół Wo-
kalny „Ostrorogskie Jaśki” – Ostroróg, Zespół Śpiewaczy „Stokrotki” 
– Tulce, Zespół Śpiewaczy „Harfa” – Skoki, Zespół Śpiewaczy „Złota 
Jesień” – Kleczew, Zespół Śpiewaczy „Goślinianka” - Murowana 
Goślina, Kabaret „Pod Kogucikiem” – Ostroróg, Zespół Śpiewaczy 
„Przemysław II” – Rogoźno, Kwintet Męski – Kleczew, Chór „Nadwar-

ciańskie Puszczyki” – Puszczykowo, Zespół Wokalno-Instrumentalny 
„Szczęśliwa 13” – Środa Wielkopolska, Zespół Śpiewaczy „Poranek” 
– Licheń Stary, Zespół Śpiewaczy „Sentymentalne Serca” – Kramsk, 
Zespół „Lubaszanki” – Lubasz i Zespół „Złoty Kłos” – Duszniki. 

Po zakończonych prezentacjach nastąpiło podsumowanie Przeglądu, 
rozdanie nagród i dyplomów. Potem rozpoczął się piknik dla uczestni-
ków spotkania czyli zabawa taneczna w plenerze, konkursy, wiatrówka 
i rzuty lotką oraz swojskie jadło. 

Oj działo się, działo! 

Na samym początku przedstawiciele poszczególnych zespołów zapre-
zentowali wspólny taniec, specjalnie przygotowany na tę okoliczność. 
W tym roku był to swing „W uliczce”. Jak wiemy swing, to taniec jaz-
zowy w tempie umiarkowanym z charakterystyczną synkopacją, czyli 
nieregularnym, synkopowanym rytmem. Taniec ten był bardzo modny 
w latach trzydziestych XX w. Płytę z podkładem muzycznym oraz 
opis tańca otrzymaliśmy już wcześniej. Zespoły przygotowały taniec 
w swoich ośrodkach. Swing wypadł bardzo ładnie. Przypuszczam, ze 
Czarna Mamba – Iwona Pawlowić z Agustino Egurrolą nie mieliby nic 
do wykonawców, może z wyjątkiem przemądrzałego Michała Piroga, 
który zawsze coś wynajdzie.

Cała impreza, bardzo mocno integrowała seniorskie towarzystwo, 
czego dowodem były późne powroty do domów. Po prostu, żal było 
wracać. 

PS Wcześniej, bo 27 maja br. Zespół nasz swym śpiewem towarzyszył 
uroczystościom mszalnym stanowiącym integralną część uroczystości 
Zielonoświątkowych zorganizowanych przez Kurkowe Bractwo Strze-
leckie związanych z pożegnaniem Króla Zielonoświątkowego AD 2011 
Stanisława Grzegorzewskiego i wyborem Króla Zielonoświątkowego 
AD 2012.

Antoni Wiśniewski
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IV Lato z Przewodnikiem 
w Gminie Skoki

24 osobowa grupa miłośników marszu z kijami nordic walking 
w idealnej pogodzie wyruszyła spod stacji PKP w Sławie Wlkp. w Gmi-
nie Skoki w 15 km wędrówkę w ramach IV Lata z Przewodnikiem po 
„Puszczy Zielonka” pod przywództwem Karoliny Stefaniak i Łukasza 
Ogórkiewicza. 

Uczestnicy jak się okazało oprócz mieszkańców Skoków przyjechali 
do nas z Poznania, Puszczykowa, Wierzenicy, Lubonia, Murowanej 
Gośliny i innych zakątków kraju. Gmina Skoki pokazała uczestnikom 
najpiękniejsze miejsca, niekoniecznie znajdujące się w samej Puszczy 
Zielonka. Wędrowaliśmy przepięknymi lasami okolic Brzeźna i Po-
trzanowa, dotarliśmy nawet pod tzw. Górę Zamkową nad jez. Włókna 
będącą grodziskiem wpisanym na listę zabytków archeologicznych 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Pozna-
niu. Konia z rzędem temu kto w końcu poda prawdziwą historię tego 
miejsca. Zahaczyliśmy także o jez. Włókna, mogąc podziwiać jego 
panoramę ze skarpy od strony pałacu w Potrzanowie. 

Zmęczeni i zadowoleni dotarliśmy na metę, gdzie na strudzonych 
wędrowców w Sławie Wlkp. w Barze Zapiecek czekała pyszna kwaśnica. 

Karolina Stefaniak 

Zawody Aktywu Koła PZW 
nr 120 w Skokach

Przy wyjątkowo pięknej, słonecznej i sprzyjającej wypoczynkowi, 
lecz z uwagi na zmieniające się ciśnienie atmosferyczne, nie bardzo 
przychylnej wędkarzom pogodzie, w niedzielę 19 sierpnia br.na jeziorze 

Rościńskim rozegrano Spławikowe Zawody Wędkarskie Aktywu Kola 
nr 120 PZW w Skokach. Pod mianem aktywu mieszczą się członkowi 
władz Koła, którzy z uwagi na pełnione funkcje organizacyjne nie 
mogą wędkować w czasie innych zawodów organizowanych przez Koło.

W trakcie zawodów, swych umiejętności wędkarskich, ale i szczęścia 
próbowało 10 wędkarzy, a nad ich przebiegiem czuwała i ważenia ryb 
dokonała komisja sędziowska w składzie: Dariusz Bałażyk, Romuald 
Dudek i Roman Tadeusz. Ona też na koniec ogłosiła co następuje. 
Najlepszym wędkarzem dnia i zwycięzcą zawodów został Piotr Ba-
brakowski, którego łączny połów wyniósł 7,84 kg ryb, II miejsce z 6,56 
kg złowionych ryb zajął Jerzy Ślósarczyk, a III miejsce ustępujący mu 
o 0,02 kg a więc legitymujący się ilością 6,54 kg ryb jego brat Paweł 
Ślósarczyk. Łącznie do siatek wędkarzy trafiło 47,72 kg ryb, które po 
zwarzeniu powróciły w toń jeziora Rościńskiego. 

W prowadzonej równolegle punktacji na największą rybę trium-
fowali: Marian Konrad – 0,86 kg, Paweł Ślósarczyk – 0,84kg i Alojzy 
Pacholski – 0,82 kg.

Wszyscy w/w otrzymali nagrodę w postaci pamiątkowej statuetki, 
a wszyscy zawodnicy pamiątkowe medale. 

Zawody zakończył wspólny piknik przy grillu wędkarzy, członków 
komisji sędziowskiej i ich współmałżonków. 

Edmund Lubawy 

Wełna Skoki w IV Lidze
5 sierpnia br. meczem na własnym boisku z KS 1920 Mosina KS 

„Wełna” Skoki zainaugurował pierwsze w swej 87-letniej historii 
rozgrywki w IV Lidze. 

Mecz zakończył się remisem wynikiem 2:2, a strzelcami bramek dla 
„Wełny” grającej pod opieka trenera Włodzimierza Michalskiego byli: 
Jacek Majchrzak i Grzegorz Meller.

12 sierpnia br. przeciwnikiem naszej drużyny byli zawodnicy „So-
koła” Pniewy. Mecz ten, na własnym boisku skoccy piłkarze przegrali 
stosunkiem bramek 0:2.

15 sierpnia br. Skoczanie grali na wyjeździe z II reprezentacją „War-
ty” Poznań. Mecz zakończył się bezbramkowo.

19 sierpnia br. w Skokach zawodnicy „Wełny” zmierzyli się z „Tarno-
wią” – Tarnowo Podgórne, a wynik meczu to 1:3. Strzelcem honorowej 
bramki był Krzysztof Witkowski.

25 sierpnia br. Skoczanie rozegrali spotkanie wyjazdowe z „Miesz-
kiem” Gniezno, które zakończyło się zwycięstwem naszej drużyny 
0:2, przy czym strzelcem obu bramek został Radosław Modlibowski. 

Edmund Lubawy

„Emeryci” się nie nudzą
Wycieczką do Wrocławia – 12 maja br – członkowie Polskiego Związ-

ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Skokach rozpoczęli 
tegoroczny sezon turystyczno-wypoczynkowy. 

Pobyt we Wrocławiu rozpoczęto od zwiedzania Panoramy Racła-
wickiej, wielkiego olejnego malowidła, dzieła zespołu malarzy pod 
kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka, powstałego dla uczczenia 
bitwy pod Racławicami , które do 1939 roku mieściło się we Lwowie, 
a po 1945 roku znalazło swą siedzibę we Wrocławiu. 

Po Panoramie, już z przewodnikiem nastąpił spacer po Wrocławiu, 
który naszych wycieczkowiczów doprowadził na Ostrów Tumski z go-
tycką katedrą pw. Świętego Jana Chrzciciela, a następnie m.in. do 
Ogrodu Japońskiego, na Stare Miasto, do Parku Fontann i do Parku 
przy Hali 20-lecia.

Pobyt we Wrocławiu zakończył rejs statkiem po Odrze, w trakcie 
którego Skoczanie przy małej czarnej podziwiali panoramę lewo 
i prawobrzeżnego Wrocławia. 

Minęło kilka dni i 28 maja nasi, co wytrwalsi związkowcy, głownie 
miłośnicy morskiego powietrza i wypoczynku nad Bałtykiem spotkali 
się w autokarze by po kilku godzinnej podróży znaleźć zakwaterowanie 
w Ośrodkach Posanus Bryza i Heljan w Międzywodziu. 

I chociaż tegoroczny pobyt nad Bałtykiem z uwagi na niezbyt udaną 
pogodę zawiódł oczekiwania miłośników leżenia na plaży, pozostały 
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W Statucie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach przewidziano 
udział braci w corocznych  turniejach strzeleckich, pielęgnujących polską 
tradycję patriotyczną i niepodległościową. Jednym z nich jest turniej żniw-
ny, przypadający 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny, zwane inaczej świętem Matki Boskiej Zielnej. Ma on też ścisły 
związek z rocznicą bitwy warszawskiej istniejącej w pamięci i świadomości 
Polaków jako „cud nad Wisłą” w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920.

W tym roku skockie uroczystości rozpoczęły się już w piątek, 10 sierpnia 
– dzień przyjazdu  delegacji zaprzyjaźnionego od szesnastu  lat  bractwa 
z Bardowick. Program tego wieczoru obejmował modlitwę poświęconą 
obywatelom Skoków wyznania ewangelickiego, żyjącym niegdyś w naszym 
mieście oraz zawieszenie pamiątkowej tarczy królewskiej na domu rodzinnym 
króla żniwnego AD 2011 Janusza Króla, mieszkającego aktualnie w Luboniu.

Dzień później bracia kurkowi wypełnianie swoich obowiązków rozpo-
częli już o godzinie 6.50 zbiórką przed siedzibą i przemarszem do dawnego 
domu króla żniwnego. Następnie wspólnie z nim, zaproszonymi gośćmi, 
delegacjami i pocztami sztandarowymi skockich instytucji i organizacji  
modlili się przed tablicami pamiątkowymi poświęconymi powstańcom 
wielkopolskim oraz ofiarom zbrodni katyńskiej nastepnie wzięli udział 
w uroczystej mszy św. w intencji o błogosławieństwo Boże dla członków 
KBS Skoki i ich rodzin. Po zakończonej liturgii miał miejsce tradycyjny 
przemarsz ulicami miasta do siedziby brackiej na uroczyste śniadanie 
królewskie przygotowane przez kończącego kadencję żniwnego króla 
A.D. 2011 Janusza Króla z małżonką Beatą. Uczestniczyło w nim ponad 
siedemdziesięcioro zaproszonych gości a wśród nich bracia kurkowi 
z rodzinami, rodzina i grono przyjaciół króla, przedstawiciele władz 
samorządowych: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki- Tadeusz Kłos oraz 
Przewodniczący Rady Miasta – Zbigniew Kujawa, Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu – Krzysztof Migasiewicz i Grzegorz Owczarzak oraz księ-
ża – proboszcz z Lechlina, ks. Sławomir Komorski oraz wikariusz naszej 
parafii - ks. Rafał Chmielewicz. Były symboliczne upominki oraz ,jak 
zawsze, okolicznościowe przemówienia w tym jedno szczególne – Janusza 
Króla. Gości zgromadzonych w pięknie udekorowanej sali cieszyła nie 
tylko obfitość i uroda stołu, ale również nowa, ciągle piękniejąca sala 
rozbudowanej siedziby brackiej.

Wczesnym popołudniem na strzelnicy w Antoniewie odbyły się zawody, 
w czasie których wyłoniono nowego króla żniwnego. Został nim w tym roku 
brat Przemysław Bagrowski, a rycerzami siostra Halina Wojciechowska oraz 
brat Stanisław Grzegorzewski. W pozostałych konkurencjach zwyciężyli: 
Anke Paro do tarczy punktowej pań, Karol Kłos do tarczy punktowej panów, 
Krzysztof Jachna w turnieju do tarczy darczyńców,  Peter Paro w strzelaniu do 
zapadek oraz w turnieju o tarczę poświęconą bitwie warszawskiej 1920 r., Ka-
sper Grzegorzewski w turnieju dla młodzieży a  Wiesław Szymaś w strzelaniu 
z broni czarnoprochowej, kura strącił Tomasz Futro, a jego bezpośrednimi 
konkurentami byli Zbigniew Kujawa i Janina Szymańska.

Sobotni wieczór wszyscy braci kurkowi z rodzinami i gośćmi spędzili 
w swojej siedzibie na tzw. raucie królewskim, który tradycyjnie zakończył 
doroczny turniej żniwny. Następnego dnia rano członkowie delegacji 
z Bardowick wraz z grupą polskich przyjaciół udali się (nie po raz pierwszy) 
do sanktuarium w Licheniu. 

Iwona Migasiewicz

wiwat król 
przemysław bagrowski

ciekawe wspomnienia związane z wycieczką do Kamienia Pomorskie-
go oraz z pobytem nad jez. Turkusowym na Wolinie i w Świnoujściu. 
Pozostały też wspomnienia spotkania integracyjnego i wieczorów przy 
ognisku, no i oczywiście te łączące się ze spacerami do Dziwnowa, do 
Dziwnówka i do okolicznych miejscowości. Jak zawsze, na emeryckich 
wyprawach chętni mogli skorzystać z posługi kapłańskiej i uczestniczyć 
w codziennej mszy św. o co zadbał wpisujący się na stałe w życie skoc-
kich „emerytów” ks. Krzysztof.

Oprócz wspomnianych wycieczek do Wrocławia i nad Bałtyk nasi 
„emeryci” jak każdego roku mają już za sobą jednodniową wycieczkę 
do Inowrocławia i pielgrzymkę autokarową do Lichenia oraz trzy 
wieczory integracyjne przy grillu i muzyce na „Łowisku u Leszka”, 
a zainteresowani dłuższymi wyjazdami trzecią dekadę sierpnia spędzili 
na wyprawie w Bieszczady i do Lwowa. 

Edmund Lubawy
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Wakacje to czas oczekiwany szczególnie 
przez dzieci. Nie wszystkie mają okazję spę-
dzić je poza miejscem zamieszkania. A co 
można robić w wakacje, szczególnie gdy 
rodzice nie mogą zapewnić atrakcji w formie 
choćby krótkiego wyjazdu? Można siedzieć 
przed telewizorem, powłóczyć się bez celu 
z rówieśnikami i to chyba wszystko.

W trosce o takie dzieci Towarzystwo Wspie-
rania Rodziny i Dziecka „ALIA” z Antoniewa 
stanęło do otwartego konkursu ofert na 
organizację wypoczynku letniego dla dzieci 
z gminy Skoki ogłoszonego przez Burmistrza 
Miasta i Gminy.

Wcześniejsze doświadczenia Towarzystwa 
przy organizacji podobnych przedsięwzięć 
oraz przychylność władz samorządowych 
sprawiły, że 11 dni wakacyjnych było dla dzieci 
czasem beztroskiej zabawy, odkrywania pięk-
na ojczystej przyrody i bogactwa jej kultury.

Przy naborze uczestników kolonii uczest-
niczył Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przemocy Domowej, Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Skokach oraz Towarzystwo „Alia”.

Dodatkowo Towarzystwo ufundowało 
z pozyskanych wcześniej na ten cel środków 
wyjazd dla dwójki dzieci, a kolejną dwójkę 
kolonistów dołączyło Koło Łowieckie Nr 
57 „Borsuk” ze Skoków. Tak więc dzięki 
wsparciu lokalnych władz samorządowych 
oraz organizacji działających na terenie 
gminy w koloniach na Ziemi Kłodzkiej wzięło 
udział 29 dzieci.

Ktoś powie, że to niewiele, bo przecież 
takich dzieci, które nigdzie nie wyjeżdżają 
na wakacje, jest o wiele więcej. Ale czy to 
znaczy, że jeśli nie można pomóc wszystkim, 
należy rezygnować z dania radości choć-
by nielicznym?

Wiele z tych dzieci nigdy wcześniej nie było 
w górach i znało je jedynie z filmów czy ko-
lorowych widokówek. To jednak nie to samo 
co wędrówki szlakami turystycznymi, a tych 
kolonistom nie brakowało. Ale czy można 
siedzieć w jednym choćby najciekawszym 
miejscu, gdy wokół tyle do zobaczenia?

Jedenastodniowy pobyt dzieci w malow-
niczym miasteczku Bardo, zwanym przez 
tubylców miastem cudów, obfitował w liczne 
atrakcje. Były więc kąpiele w odkrytym ba-
senie znajdującym się na terenie ośrodka, 
gry i zabawy sportowe, zajęcia o charakterze 
edukacyjnym, profilaktycznym i terapeu-
tycznym, odkrywanie zabytków i piękna 
krajobrazów, ale chyba największą frajdę 
sprawiały dzieciom wyjazdy autokarem do 

nowych, ciekawych zakątków tego regionu.
Była więc wyprawa do kopalni złota w Zło-

tym Stoku. To najstarszy ośrodek górniczo-
hutniczy w Polsce. Po siedmiuset latach 
eksploatacji kopalnię zamknięto w 1961 roku, 
a kilka lat później uruchomiono na jej terenie 
Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota. To 
tam można zobaczyć jedyny w Polsce 10-me-
trowy podziemny wodospad, czy przyjrzeć się 
minerałom, jakie kryje nasza Ziemia.

A skoro Kotlina Kłodzka, to nie można 
było nie zajrzeć do Twierdzy Kłodzkiej. To 
dobrze zachowany system obronny z okresu 
XVII i XVIII wieku. Przez wieki obiekt ten 
obrósł legendami, które zaciekawiły zarówno 
samych kolonistów jak i ich opiekunów.

Na trasie autokarowych wycieczek znalazły 
się Duszniki Zdrój, a tam wizyta w dworku, 
gdzie koncertował przed laty sam Fryderyk 
Chopin oraz obowiązkowa degustacja wód 
mineralnych w pijalni zdrojowej.

Dreszczyku emocji dostarczył przejazd 
drogą „stu zakrętów”. Wąskie i kręte niczym 
serpentyny drogi, a z lewej i prawej strony 
urwiska. Pan  Bogusław Marciniak - do-
świadczony kierowca znał na pamięć te trasy, 
dlatego wszyscy czuli się bezpieczni.

Prawdziwy i niekłamany zachwyt wzbudziły 
Błędne Skały. Twory skalne o przeróżnych 
kształtach to swoisty labirynt, a poruszanie 
się w nim dla młodych poszukiwaczy przy-
gód stanowiło nie lada wyzwanie. Wąskie 
przesmyki między skalnymi olbrzymami, 
różnorodność form stworzonych przez naturę 
budziły respekt wśród uczestników wyprawy. 
Najmłodsi z trwogą rozglądali się dokoła, 
sprawdzając czy nie pojawi się legendarny 
król gór Liczyrzepa. Jak głosi jedna z legend 
to właśnie Liczyrzepa był twórcą Błędnych 
Skał, więc trzeba zachowywać się właściwie, 
by nie narazić się na królewską złość. Wszak 
licho nie śpi.

Do refleksji nad przemijaniem i krucho-
ścią życia skłoniła wizyta w Kaplicy Czaszek 
w Kudowie Czermnej. To największa osobli-
wość tego regionu i jedyny tego typu zabytek 
w Polsce. Ściany i sklepienie wnętrza kaplicy 
pokryte są trzema tysiącami ciasno ułożo-
nych czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen 
i epidemii, zaś podziemia kaplicy kryją około 
30 tysięcy szczątków ludzkich. Kaplica ta po-
wstała ponad dwieście lat temu z inicjatywy 
ówczesnego proboszcza, który przypadkowo 
natknął się na skarpie niedaleko kościoła 
na ludzkie kości i czaszki. I tak zrodziła się 
inicjatywa stworzenia swoistego grobowca 
dla szczątków bezimiennych bohaterów 
wojennych i ofiar epidemii cholery, które 

nawiedziły te ziemie w XVII i XVIII wieku.   
Zupełne inne wrażenie wywarł pobyt 

w Wambierzycach, znanym ośrodku tury-
stycznym i pielgrzymkowym, zwanym cza-
sem śląskim Jeruzalem. Podziw wzbudziła 
wspaniała barokowa Bazylika górująca nad 
miejscowością. Oczywiście zajrzeliśmy także 
do Skansenu u Sołtysa, w którym można 
zobaczyć sprzęty używane kiedyś w gospo-
darstwie domowym a także  z bliska przyjrzeć 
się danielowi czy strusiowi. Zrodzone z pasji 
właściciela muzeum to kuźnia wiedzy o tym, 
jak kiedyś mieszkano czy pracowano w kuźni 
lub warsztacie szewskim. Dla dzieci najwięk-
szą frajdą było zwiedzanie zwierzyńca, gdzie 
na wyciągnięcie ręki można było zobaczyć 
zwierzęta leśne, które w naturalnym środo-
wisku potrafią doskonale unikać spotkań 
z człowiekiem. 

Był także wyjazd na kryty basen w Nowej 
Rudzie i wieczorny wyjazd do Polanicy 
Zdrój, gdzie koloniści zachwycali się urodą 
grających fontann.

Dla nowicjuszy niezwykłym przeżyciem był 
oczywiście chrzest kolonijny. Młodzi opie-
kunowie przygotowali wiele niespodzianek 
i zadań, które należało wykonać, by zostać 
uroczyście przyjętym do grona kolonistów.

Była także miła wizyta skockiej radnej – 
pani Elżbiety Berendt, która zawitała pod ko-
niec kolonii, by rozpalić ognisko pożegnalne 
i obdarować dzieci drobnymi upominkami.

Trudno opowiedzieć o wszystkim, co wy-
darzyło się w ciągu tych 11 lipcowych dni 
(od 2 – 12 lipca br.), bo przecież nie sposób 
opisać emocje i przeżycia 29 młodych ludzi, 
z których każdy zapamięta pewnie coś innego 
z tego pobytu. Pamiątką zostanie dzienni-
czek, który prowadził każdy z kolonistów. 
To taka forma pamiętnika, nierzadko bogato 
ilustrowana, gdzie dzieci zapisywały ważne 
dla nich wydarzenia.

Ile z tego, co doświadczyły, przeżyły, zo-
baczyły i nauczyły się zostanie w głowach 
i sercach nie wiadomo. Może ktoś z nich 
uwierzy, że wcale nie jest taki zły, jak o sobie 
myślał wcześniej, może ktoś wykorzysta kie-
dyś doświadczenia nabyte w czasie wspólnych 
zabaw, rozmów, zajęć, a może zwyczajnie za-
pamięta, że to był mile spędzony czas, gdzie 
nie było okazji się nudzić?

Organizator tego pobytu serdecznie dzię-
kuje władzom samorządowym, Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Skoki, Łowczemu Koła Ło-
wieckiego „Borsuk” w Skokach oraz osobom 
prywatnym za wsparcie, bez którego impreza 
ta nigdy nie doszłaby do skutku.

Irena Kasica

radosne wakacje 
w kotlinie kłodzkiej z „alią”
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We władaniu Nałęczów Dąbrówka pozosta-
wała do roku 1580, w którym to roku przeszła 
w posiadanie rodu Porajów-Żdżarskich.

Wiek XVII w historii Polski, to m.in. lata 
wojen szwedzkich (1655-1660) i związanej 
z nimi obrony Jasnej Góry w Częstochowie, 
w rezultacie której w całej Rzeczypospolitej 
rozpowszechnił się kult, a wraz z nim wizeru-
nek Matki Boskiej Częstochowskiej. Obrazy 
Częstochowskiej Pani wieszano w przydrożnych 
kapliczkach oraz na drzewach. I właśnie, we-
dług ustnie przekazywanej tradycji obraz taki 
umieszczony na dębie rosnącym przy trakcie 
z Gniezna do Poznania pewnego dnia zaczął 
jaśnieć „nieziemską światłością”, która we dnie 
i w nocy nie ustawała. Wieść o tym szybko ro-
zeszła się po okolicy i miejsce to stało się celem 
pielgrzymek mieszkańców Wielkopolski, któ-
rych uczestnicy u stóp obrazu doznawali wielu 
łask. Słynący już cudami obraz przeniesiono do 
pobliskiego kościoła. 

Tyle ustne przekazy. Ale pierwszy zapis łask 
doznawanych przed obrazem Matki Boskiej 
zanotował w roku 1686 i dalej rejestr prowa-
dził ówczesny dąbrowiecki proboszcz ksiądz 
Stanisław Kierski. 

Na początku XVIII wieku wieś Dąbrówka 
przeszła w ręce Skoroszewskich, a w roku 1736 

sanktUariUm 
matki boŻej pocieszenia 

w dąbrówce kościelnej
Historia Sanktuarium Maryjnego w Dąbrówce Kościelnej rozpoczyna się w XIII wieku, gdy władający 

wsią i okolicznościowymi ziemiami ród Nalęczów wystawił i uposażył drewniany kościół parafialny. 
kasztelan przemęcki Stanisław Skoroszewski 
na miejscu zniszczonego zębem czasu kościoła 
wybudował nowy kościół drewniany, w którego 
centrum nadal znajdował się otaczany kultem 
obraz Matki Bożej.

Niestety, kościół ten wraz z cudownym 
obrazem spłonął w rezultacie wyładowań at-
mosferycznych w czerwcu 1774 roku. Kolejną 
świątynię, także drewnianą i w kształcie zbli-
żoną do poprzedniej, w roku 1777 wybudował 
archidiakon gnieźnieński Leon Morawski. To 
Sanktuarium wraz z cieszącą się taką samą czcią 
jak oryginał kopią obrazu Matki Bożej służyło 
wiernym do 1925 roku, gdy w nocy z 9/10 paź-
dziernika zniszczył je kolejny pożar. 

W roku 1925 rozpoczęto budowę czwartej, 
tym razem murowanej świątyni, którą do 
września 1939 roku ukończono wraz z wieżami 
w stanie surowym i przykryto dachem. W mię-
dzyczasie podjęto budowę prowizorycznej 
świątyni, w której już w 1927 roku parafianie 
i pielgrzymi modlili się przed namalowaną 
przez artystę Zientkiewicza z Poznania, a po-
święconą 11 września 1927 roku przez Biskupa 
pomocniczego poznańskiego Karola Radoń-
skiego, wierną kopią pierwotnego obrazu Matki 
Boskiej. Jednak i ten obraz nie uchował się 
długo. W pierwszych dniach września 1939 roku 
ówczesny proboszcz ks. Wacław Pyszkowski, 
w obawie przed okupantem wywiózł go w oko-
lice Kutna, gdzie uległ on zniszczeniu w czasie 
działań wojennych.

W latach 1939-1945 Niemcy ścięli pamiąt-
kowy dąb, na którym według tradycji nadzwy-
czajnym blaskiem jaśniał obraz Matki Boskiej, 
a sama nieczynna świątynia uległa zniszczeniu. 

Rok 1945 przyniósł wyzwolenie. Do Dą-
brówki zawitał też nowy proboszcz ks. Roman 
Zientarski, który podjął dzieło dokończenia 
budowy Sanktuarium. Równocześnie na pod-
stawie zachowanej ikonografii artysta Edmund 
Szyfter z Poznania wykonał poświęconą w cza-
sie uroczystości odpustowych 10 września 1949 
przez księdza Arcybiskupa Gnieźnieńskiego 
i Warszawskiego Prymasa Stefana Wyszyń-
skiego kopię cudownego obrazu. Kopia ta 
obecnie znajduje się w kaplicy i jest uroczyście 
wynoszona w czasie uroczystości odpustowych 
odbywających się we wrześniu każdego roku.

W roku 1956 artysta malarz, profesor Le-
onard Torwirt z Torunia namalował na dębo-
wym drewnie kolejną kopię obrazu. Wizerunek 
ten 15 czerwca 1969 roku został uroczyście 

ukoronowany papieskimi koronami przez 
Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego 
i Abpa. Poznańskiego Antoniego Baraniaka. 
W nocy 6/7 grudnia 1989 roku złodzieje wdarli 
się do Sanktuarium i zrabowali korony i liczne 
wota ofiarowane przez pielgrzymów. Stąd też 26 
czerwca 1994 roku z udziałem Nuncjusza Apo-
stolskiego Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, 
Metropolity Gnieźnieńskiego Abpa. Henryka 
Muszyńskiego, Metropolity Szczecińsko-Ka-
mieńskiego Abpa. Mariana Przykuckiego oraz 
licznego duchowieństwa i rzeszy pielgrzymów 
odbyła się ponowna koronacja Cudownego 
Obrazu Matki Boskiej Dąbrowieckiej. 

Po księdzu Romanie Zientarskim i księdzu 
Henryku Szymańskim funkcję proboszcza 
i kustosza Sanktuarium objął i do dzisiaj o za-
pewnienie splendoru temu świętemu miejscu 
troszczy się ksiądz Andrzej Kaczmarek. 

Uroczystości odpustowe w Dąbrowieckim 
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia odbywa-
ją się 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia 
NMP oraz w sobotę i w niedzielę po święcie 
Narodzenia NMP – 8 września każdego roku. 
Ta uroczystość gromadzi tysiące pielgrzymów 
świadczących, że wiara i kult Matki Bożej Po-
cieszenia jest wciąż żywy, a Dąbrowieckie Sank-
tuarium jest jednym z najczęściej odwiedza-
nych Sanktuariów Maryjnych w Wielkopolsce. 

Edmund Lubawy

Ołtarz główny z cudownym obrazem.


