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SKOCZANIE
z wizytą

w bardowick
Na zaproszenie kolegów strzelców z Bardowick delegacja Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach
w dniach od 20- 30 czerwca 2013r. uczestniczyła w
tegorocznych uroczystościach Związku Strzeleckiego
w Bardowick.
W uroczystościach udział wzięli: Krzysztof Migasiewicz, Alojzy
Pacholski z żoną Marią, Stanisław Grzegorzewski, Ireneusz Belter,
Franciszek Baranowski i Krzysztof Jachna.

13 października 2013 rok (niedziela) - godz. 16

Sala Biblioteki w Skokach - bilet 25 zł
informacja: 798 824 520, 61 8925 822

Organizator: Biblioteka Publiczna w Skokach

Na zdjęciu: Skocka delegacja z przyjacielem, promotorem współpracy mieszkańców
Gminy Bardowick z mieszkańcami Miasta i Gminy Skoki Martinem Rudolfem.
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obóz młodzieżowych drużyn
pożarniczych w rościnnie

Po raz czternasty w Rościnnie (gm. Skoki) pod komendanturą druha Mariana Bodusa odbył się obóz
szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w którym uczestniczyło
pięćdziesięciu młodych druhów w tym 12 z naszej gminy.

Podczas zajęć uczestnicy zapoznawali się z możliwościami sprzętu
specjalistycznego, doskonalili swoje umiejętności ratownicze, ponadto
podczas zabawy uczyli się odpowiedzialnego zachowania na wodzie
i sprawdzali umiejętności w strzelectwie sportowym. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyła się nauka wspinaczki linowej. Tegoroczny
obóz mógł się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu OSP Mieścisko
oraz OSP Skoki a współorganizatorem obozu był w tym roku Zarząd
Oddziału Gminnego ZOSP w Mieścisku.
Wszystkim instruktorom oraz osobom, które w jakikolwiek sposób
przyczyniły się do organizacji- wszystkich obozów serdecznie dziękuję
w szczególności Kostrzyńskiemu Stowarzyszeniu „Dorośli - Dzieciom”,
na czele z Panem Antonim Czyżewskim oraz jego żoną Ireną.
Podczas obozu Komendant Marian Bodus uhonorowany został
tytułem ,,Przyjaciel Dziecka ''- za okazaną wrażliwość i troskę oraz
serdeczną pomoc udzieloną dzieciom i ich rodzinom. Towarzystwo
przyjaciół dzieci, Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Poznaniu przyznało Komendantowi obozu odznakę ,, Przyjaciel Dziecka '', którą
wręczył Prezes Kostrzyńskiego Stowarzyszenia ,, Dorośli - Dzieciom
'' Pan Antoni Czyżewski w otoczeniu swoich pracowników oraz kadry
i uczestników obozu.
Marian Bodus
Dariusz Lipczyński

zaprasza na

VII Rajd
po Cysterskim
Szlaku Rowerowym
15 września (niedziela) 2013r.
TRASA SKOCKA start: Rynek godz. 9:00
ok. 30 km w jedną stronę
META: parking leśny „Dziewicza Góra”

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU:
Do dnia 11 września 2013 r. (włącznie) do godz. 18:00 lub do wyczerpania miejsc:
TELEFONICZNIE: pod numerem 662 787 144 w godz. 12:00 -18:00
MAILOWO: rajd@onet.eu
ZGŁOSZONE OSOBY OTRZYMAJĄ:
- pamiątkę z uczestnictwa w Rajdzie rajdowy znaczek okolicznościowy,
- ciepły posiłek na mecie,
- możliwość wejścia na wieżę widokową,
- możliwość uczestnictwa w konkursach z nagrodami o wartości 2000 zł.

RAJD SFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW
POWIATU
POZNAŃSKIEGO
Szczegółowy regulamin oraz wszystkie trasy rajdu na stronach:
www.puszcza-zielonka.pl www.facebook.com/RajdyTurystyczne
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na
Ziemi:
Jeske Aleksandra 30.06.2013 r.
Mycka Nicola 10.07.2013 r.
Sawczuk Alan Marek 11.07.2013 r.
Tomkowiak Daria 20.07.2013 r.
Chałupnik Mikołaj 21.07.2013 r.
Byczek Maja 01.08.2013 r.
Rymer Maja Anna 23.07.2013 r.
Dokuczał Zuzanna Krystyna 24.07.2013 r.
Rozmiarek Julia 05.08.2013 r.
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:
Szadkowski Tomasz i Gapińska Małgorzata Teresa
Kłosowski Dominik i Klimaszewska Natalia
Szymkowiak Robert i Przykucka Agnieszka
Majewski Hubert i Kliczbor Marlena Maria
Winkel Bartosz i Kawczyńska Małgorzata
Szwichtenberg Jacek Piotr i Woźniak Małgorzata Maria
Karbowniczak Rafał Adam i Bystra Monika
Urbaniak Rafał i Wabich Agnieszka
Andebur Dariusz i Nowacka- Skiba Danuta Teresa
Wiater Wiktor Andrzej i Koteras Anna Maria
Becmer Łukasz i Klimas Anna
Kubicki Bartosz Andrzej i Ewa Rychlicka
Nowożeńcom życzymy wielu szczęśliwych, wspaniałych dni i lat życia,
oraz wielu pięknych Jubileuszy w gronie szczęśliwej rodziny i przyjaciół.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi
znaleźli:
Bosacki Leszek Marian ur. 1955 r. - Rakojady zm. 13.07.2013 r.
Nowak Stefan ur. 1955 r. – Potrzanowo zm. 10.07.2013 r.
Wysocka Janina ur. 1923 r. – Skoki zm. 16.07.2013 r.
Gapińska Danuta Anna ur. 1951r. – Skoki zm. 23.07.2013 r.
Krugiełka Kazimierz ur. 1939 r. – Grzybowo zm. 31.07.2013 r.
Radecki Edward ur. 1931 r. – Jabłkowo zm. 29.07.2013 r.
Kucharski Czesław ur. 1933 r. – Skoki zm. 30.07. 2013 r.
Zygmaniak Henryk ur. 1936 r. – Rejowiec zm. 29.07.2013 r.
Talar Stanisław Kostka ur. 1949 r. – Skoki zm. 05.08.2013 r.
Dudek Leszek ur. 1949 r. – Skoki zm. 08.08.2013 r.
Wrzesiński Rafał ur. 1917 r. – Skoki zm. 08.08.2013 r.
Sosnowski Kazimierz ur. 1919 r. – Kuszewo zm. 15.08.2013 r.
Wyrażając współczucie pogrążonej w żałobie rodzinie, wierzymy, że
pamięć dobrych czynów zmarłych, na zawsze pozostanie w naszej
pamięci.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina, że 15 maja 2013 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 w/w podatków przypada 15 września 2013 roku.
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki - Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz
pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Skoki. Redakcja:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 61 8925 800.
Skład i łamanie komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. 67 262 40 78.
Druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora, Murowana Goślina, tel. 61 811 22 78

OGŁOSZENIE
Samorząd Województwa Wielkopolskiego
oraz
Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy
k/Koszalina
ze względu na wzrastającą zachorowalność chorób płuc organizuje

b e zp ł a t n e b a d a n i a re n t g e n o w s k i e
o r a z s p i ro m e t r i ę p ł u c
dla Mieszkańców Miasta i Gminy Skoki
w d n i u 0 9 . 1 0 . 2 0 1 3 r. o d g o d z i n y 1 2

00

do 17

00

.

Badanie skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia.
Zgłoszenia na badania przyjmowane są telefonicznie pod
numerem 61 8925 811 lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w
Skokach, pokój nr 7.
Miejsce postoju ambulansu parking przy Ośrodku Zdrowia
ul. W. Ciastowicza. Spirometria płuc wykonywana będzie w
Bibliotece Publicznej w Skokach.
Mieszkańców prosimy o zgłaszanie się na badania
z dowodem osobistym.
Zadbaj o zdrowie swoje i swojej rodziny !!!

SPROSTOWANIE!

W czerwcowym wydaniu „Wiadomości Skockich” w artykule pt. „Na
festynach rodzinnych fajnie jest …. w Rejowcu” omyłkowo zamieściliśmy zdjęcie z imprezy, która miała miejsce w Pawłowie Skockim.
W dzisiejszym numerze powtarzamy je w artykule pt. „Kulturalnie
i rekreacyjnie w Pawłowie Skockim”.
Mylnie podaliśmy też nazwisko autora artykułu, którym jest pani
Elżbieta Słoma.
Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy zainteresowanych i Czytelników.

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że w pokoju nr 5 można pobierać wnioski na przyznanie stypendium szkolnego, które po
wypełnieniu z załączonymi wymaganymi dokumentami należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2013r.
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KODEKS WALKI Z RAKIEM

W czerwcu 2003 roku, na spotkaniu w Mediolanie, Unia Europejska
przyjęła Europejski Kodeks Walki z Chorobami Nowotworowymi.
Przyczyną jego powstania była konieczność uwzględnienia sytuacji
zagrożenia nowotworami złośliwymi w Unii Europejskiej (także Polsce)
oraz dostosowania programu nowotworowego Unii do nowych wyzwań,
w tym prognozy wzrostu liczby zachorowań na choroby nowotworowe
w najbliższej dekadzie, w szczególności w krajach akcesyjnych.
W tym celu opracowano listę zasad, których przestrzeganie może
pomóc w zwalczaniu występowania nowotworów złośliwych. Brzmią
one następująco:
• Nie pal; jeśli już palisz, przestań. Jeśli nie potrafisz przestać, nie
pal przy niepalących.
• Wystrzegaj się otyłości.
• Bądź codziennie aktywny ruchowo, uprawiaj ćwiczenia fizyczne.
• Spożywaj więcej różnych warzyw i owoców: jedz co najmniej 5 porcji dziennie.
• Jeśli pijesz alkohol – piwo, wino lub napoje wysokoprocentowe –
ogranicz jego spożycie.
• Należy unikać nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne.
• Przestrzegaj ściśle przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem
na znane substancje rakotwórcze.
• Kobiety po 25. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.
• Kobiety po 50. roku życia powinny uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka piersi.
• Kobiety i mężczyźni po 50. roku życia powinni uczestniczyć w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego.
• Bierz udział w programach szczepień ochronnych przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
• Zważ na inne rozważane aspekty.
Warto przestrzegać powyższych zaleceń jako drogowskazu w walce
o zdrowie. Więcej informacji o Europejskim Kodeksie Walki z Chorobami Nowotworowymi na stronie www.kodekswalkizrakiem.pl.
Źródło: www.konkurszdrowagmina.pl

LATEM TWOJA KREW
CENNIEJSZA NIŻ ZŁOTO!
– ZOSTAŃ KRWIODAWCĄ
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza do udziału w akcji
„Wakacyjna kropla krwi”, której celem są wzrastające potrzeby zgłaszane przez banki krwi w całym kraju.
W okresie letnim zwiększa się ilość wypadków i zdarzeń drogowych.
Honorowym dawcą krwi może być osoba w wieku od 18 do 65 roku
życia, wadze powyżej 50 kg, która posiada dokument tożsamości ze
zdjęciem.
Wszyscy chętni będą mieli zapewnione bezpłatne badanie lekarskie,
oznaczenie grupy krwi, produkty regenerujące i wzmacniające organizm. Dla zamiejscowych zwrot kosztów podróży. Po oddaniu 6 litrów
(kobiety 5) dawca otrzymuje tytuł „Zasłużony honorowy dawca krwi”
nadany przez PCK, który upoważnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską i wejść na mecze piłki nożnej „Nielby” Wągrowiec,
ulgi przy zakupie biletów do Aquaparku i kina MDK, poza kolejnością
do służby zdrowia i aptek oraz ulgi przy zakupie leków według wykazu
ministra zdrowia.
Punkt krwiodawstwa mieści się na czwartym piętrze w budynku
szpitala powiatowego i czynny jest w: poniedziałek, wtorek i czwartek,
rejestracja w godzinach porannych.
Oddanie tego bezcennego leku jest najbardziej humanitarnym czynem –
ratującym życie drugiego człowieka.
Jan Maćkowiak
prezes Koła PCK

KOMUNIKAT
DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

Wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne,
uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych (tych, które obowiązywały do 31 grudnia
2012r.) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej
wysokości do dnia 30 czerwca 2013r. Po upływie tego terminu
wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych
decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
wygasają z mocy prawa.
Ustawodawca w miejsce dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego wprowadził dwa nowe rodzaje świadczenia:
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie
z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek
alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność
osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia
18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak
nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego przyznawane będzie na czas ważności orzeczenia
o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek
alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód
rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej
opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł. Prawo
do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej
niż na okres zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października). Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie obowiązek
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania
warunków do jego przyznania.
Uzyskanie od 1 lipca 2013 r. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego wymaga ponownego złożenia
wniosku wraz z dokumentami. Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne lub
specjalny zasiłek opiekuńczy należy składać po 01.07.2013r. w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Skokach, ul. Ciastowicza 11, w Dziale Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.
Szczegółowych informacji udzielają Anna Przykucka i Iwona Tyll pod
numerem tel. (061)8925-827.
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Inwestycje, remonty:
• Trwa „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych”. Wykonawca przystąpił do realizacji drugiego (z sześciu) zaplanowanych w ramach
inwestycji zadań.
- Zakończono prace przy budowie nowej nakładki bitumicznej drogi
w Lechlinie na długości 440 mb (od drogi powiatowej cała pętla
w kierunku szkoły).

- Rozpoczęto prace przy przebudowie ul. Dąbrowskiego w Skokach.
Inwestycja obejmuje ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej oraz
budowę chodników wraz z siecią kanalizacji deszczowej;

Pozostałe, zaplanowane do wykonania w ramach inwestycji zadania tj.:
- Budowa chodnika o dł. 627 mb wzdłuż ulicy Skockiej w Potrzanowie
wraz z budową dodatkowej warstwy nawierzchni bitumicznej na
długości 527 mb (odcinek drogi gminnej do ul. Borówiec, chodnik po
prawej stronie jadąc od Skoków w kierunku Potrzanowa).
- Budowa nowej nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi w Potrzanowie wzdłuż ul. Skockiej na odcinku 500 mb
(ciąg dalszy nawierzchni asfaltowej od ul Kolonia do rozjazdu dróg
na Budziszewice i Rogoźno);
- Budowa nawierzchni bitumicznej drogi w Budziszewicach, na długości
600 mb (ciąg dalszy nawierzchni asfaltowej);
- Budowa nawierzchni asfaltowej drogi w Niedźwiedzinach na długości 360 mb (kolejny etap inwestycji w kierunku na Miączynek
i Dzwonowo);
będą sukcesywnie realizowane. Zakończenie prac, zgodnie z podpisaną z wykonawcą umową, przewiduje się do 11 października br.
Całość inwestycji realizuje wybrany w przetargu Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL, Pobiedziska. Koszt inwestycji
łącznie wyniesie 1.794.057, 53 zł.
• Trwa budowa centrum targowo-parkingowego w Skokach. Termin
zakończenia inwestycji zaplanowano na 30.11.2013 r. Na budowę
Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków UE w wys. 1.000.000 zł.
• Dobiega końca budowa instalacji wewnętrznej gazu, centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym
przy ul. Poznańskiej 2.

• Rozpoczęły się prace budowlane na Placu Powstańców Wielkopolskich w Skokach. Roboty budowlane realizuje wybrany w drodze
przetargu wykonawca tj. BUD-BRUK z Czempinia (cena oferty
118.918,77 zł). W ramach inwestycji w miejscu obecnego skweru
powstanie okrągły, utwardzony ozdobną kostką plac z czynną studnią, pompą i ławkami. Teren zostanie oświetlony i zmonitorowany.
Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE.

• Rozpoczęły się prace remontowe budynku przy ul.
Wczasowej (kiedyś budynek
przepompowni wody do stacji
PKP). Budynek przystosowywany jest do celów mieszkaniowych.

Sprzedaż nieruchomości, dzierżawa:
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej nr 630/15 o pow. 0,0271 ha, położonej przy ul. Wągrowieckiej
w Skokach, przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowym
z częścią mieszkalną. Cena wywoławcza w przetargu wynosi 31.980
zł. Przetarg zaplanowano na 30 sierpnia br.
• Ogłoszono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 76,28m2, w budynku przy ulicy Ciastowicza 12
w Skokach. Cena wywoławcza sprzedaży wynosi 169.900 zł. Przetarg
zaplanowano na 30 sierpnia br.
• Ogłoszono przetargi ustne ograniczone na dzierżawę gminnych gruntów rolnych. Do dzierżawy przeznaczono grunty rolne o pow. 3,44
ha położone w Jabłkowie (działka nr 75/2 i część działki nr 75/4) oraz
grunty rolne o pow. 3,43 ha położone w Kuszewie (działka nr 180/1
i część działki nr 216/1). Przetargi ograniczono do zameldowanych
na pobyt stały na terenie Gminy Skoki rolników, nie posiadających
zaległości finansowych wobec Gminy. Przetargi odbędą się 6 września.
Czynsz wyjściowy do przetargu wynosi:
- Jabłkowo: działki nr 75/2 i część działki 75/4 – 6,5 kwintala pszenicy;
- Kuszewo: działka nr 180/1 – 4,05 kwintala pszenicy;
- Kuszewo: część działki nr 216/1 – 2,45 kwintala pszenicy;
Wykazy
• Wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę nr 858/9
o pow. 0,1292 ha położoną w Skokach. Działka, stanowiąca drogę
dojazdową do działki 858/6, po uchwaleniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Antoniewskiej
i Kościuszki zmieniła swoje pierwotne przeznaczenie. Jako zbędna
do celów komunikacyjnych, przeznaczona zostanie na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
• Ogłoszono wykaz działki budowlanej nr 858/71 o pow. 0,2156 ha
przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Skokach przy ul. Antoniewskiej. Działka zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego
przeznaczona jest pod zabudowę usługowo- mieszkaniową. Cenę
(wyjściową) działki ustalono na 95.940 zł.
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XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

8 sierpnia 2013 r. z udziałem 14 radnych w sali Biblioteki
Publicznej w Skokach odbyła się XXVIII sesja Rady Miejskiej
Gminy Skoki. Sesji przewodniczył radny Zbigniew Kujawa, a rolę
sekretarza obrad pełnił radny Leszek Tyl.

W rezultacie prowadzonych obrad Rada podjęła 8 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XXVIII/206/2013 w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na rok 2013.
W/w uchwałą Rada zwiększyła dochody budżetu Gminy na rok 2013
o kwotę 171.348 zł. Równocześnie zmniejszono wydatki budżetu o kwotę
137.015zł.
Po wprowadzeniu w/w zmian budżet Gminy Skoki na rok 2013 wynosi 32.845.989,09 zł po stronie dochodów i 36.135.279,09 zł po stronie
wydatków.
2. Uchwałę nr XXVIII/207/2013 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki
na lata 2013-2032.
W/w uchwałą Rada zmiany wynikające z uchwały nr XXVIII/206/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 wprowadziła w załącznikach nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XVII/200/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skoki na lata 2013-2032.
3. Uchwałę nr XXVIII/208/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu.
W/w uchwałą Rada upoważniła Burmistrza do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego do kwoty 1.200.000 zł na okres 9 lat z przeznaczeniem
na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków budżetu
gminy na 2013r, w tym na:
- rozbudowę Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków;
- budowę chodnika i przebudowę istniejącej nawierzchni bitumicznej na
ulicy Skockiej w Potrzanowie;
- przebudowę nawierzchni drogi gminnej w Lechlinie – wieś.
4. Uchwałę nr XXVIII/209/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieścisko.
W/w uchwałą Rada postanowiła udzielić pomocy finansowej Gminie
Mieścisko w postaci 2.480 zł dotacji celowej z przeznaczeniem jej na dofinansowanie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie,
w którym są zatrudnione mi. in. 2 osoby niepełnosprawne z terenu Miasta
i Gminy Skoki. Przyznane 2.480 zł stanowią kwotę kosztów dowozów
w/w osób z miejsca zamieszkania do miejsca pracy.
5. Uchwałę nr XXVIII/210/2013 w sprawie przystąpienia przez Gminę
Skoki do Partnerstwa.
W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Skoki
w roli partnera do partnerstwa z: Gminą Rokietnica (Lider), Miastem
Luboń (Partner), Gminą Pobiedziska (Partner), Gminą Nowy Tomyśl
(Partner), Gminą Miedzichowo (Partner), Gminą Opalenica (Partner),
Gminą Kuślin (Partner) oraz podmiotem spoza sektora finansów publicznych Doradztwo Gospodarcze PMC (Partner).
Przystąpienie to ma na celu umożliwienie Gminie Skoki udziału
w ogłoszonym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji konkursie
zamkniętym w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
6. Uchwałę nr XXVIII/211/2013 w sprawie: wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skoki na lata 2013
– 2018r.
Wypełniając wynikający z ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego obowiązek w/w uchwałą Rada uchwaliła wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Skoki na lata 2013 – 2018.
Celem wieloletniego programu jest:
- zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy o najniższych dochodach,

- poprawa warunków zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu gminy,
- poprawa wykorzystania i racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym
zasobem gminy.
7. Uchwałę nr XXVIII/212/2013/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
przez Gminę Skoki gruntów w Sławicy.
Podejmując w/w uchwałę Rada wyraziła zgodę na nabycie przez Gminę
Skoki działki nr 541/3 o powierzchni 0,71 hektara w Sławicy zapisanej
w Księdze Wieczystej PO1B/00046857/6 działka ta stanowi dojazd do
nieruchomości rolnych, działek budowlanych i letniskowych zlokalizowanych w południowej części wsi Sławica.
8. Uchwałę nr XXVIII/213/2013/ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym położonej
we wsi Wysoka.
W/w uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości komunalnej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym położonej we wsi
Wysoka oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 73/3 o powierzchni
0,1046 hektarów.
W/w nieruchomość jest zamieszkała na podstawie umowy najmu. Stąd
też jej sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz jej najemcy,
który wyraził wolę jej nabycia.
W/w uchwały zostały przejęte do realizacji przez Burmistrza Miasta
i Gminy Skoki. Z ich treścią podobnie jak z treścią protokołu obrad
sesji zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy
na stanowisku ds. Rady i jej organów (pokój nr 8) oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie http://skoki.nowoczesnagmina.pl/.

KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu, iż wyznaczył na czas od
1 stycznie do 31 grudnia 2013 roku następujących lekarzy weterynarii
do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych na terenie
gospodarstw przy produkcji mięsa na użytek własny:

Lp.

Miejsce
wykonywania
czynności

Imię i nazwisko, adres

1

teren miasta
i gminy
Wągrowiec

lek. wet . Wiesław Węgrzyn - ul. Kościuszki 64/1, 62-100
Wągrowiec, tel. (67) 26 21 010, 606 386 241
lek. wet. Marcin Szymaś - Plac Powstańców Wielkp. 4, 62085 Skoki, tel. 724 674 880, 509 517 081
lek. wet. Marta Abram-Jusik - ul. Pocztowa 10, 62-100
Wągrowiec, tel. 501 568 812, 67 26 25 379

2

teren gminy
Damasławek

lek. wet. Robert Speier - ul. Żnińska 4, 62-110 Damasławek,
tel. (67) 26 13 177, 604 152 343
lek. wet. Mirosław Gawkowski, lek. wet. Stanisław Kłos
ul. Lipowa 6, 62-130 Gołańcz, tel. (67) 26 83 222

3

teren gminy
Wapno

lek. wet. Robert Speier - ul. Żnińska 4, 62-110 Damasławek,
tel. (67) 26 13 177, 604 152 343
lek. wet. Mirosław Gawkowski, lek. wet. Stanisław Kłos
ul. Lipowa 6, 62-130 Gołańcz, tel. (67) 26 83 222

4

teren gminy
Gołańcz

lek. wet. Mirosław Gawkowski, lek. wet. Stanisław Kłos
ul. Lipowa 6, 62-130 Gołańcz, tel. (67) 26 83 222

5

teren gminy
Skoki

lek. wet. Roman Jamrozik - ul. Zamkowa 7/1, 62-285 Skoki,
tel. (61) 81 24 699
lek. wet. Ewelina Przyłucka - ul. Podgórna 22, 62-085 Skok,
tel. 507045405
lek. wet. Marcin Szymaś - Plac Powstańców Wielkp. 4, 62085 Skoki, tel. 724 674 880, 509 517 081

6

teren gminy
Mieścisko

lek. wet. Roman Jamrozik - ul. Zamkowa 7/1, 62-285 Skoki,
tel. (61) 81 24 699
lek. wet . Wiesław Węgrzyn - ul. Kościuszki 64/1 62-100
Wągrowiec, tel. (67) 26 21 010, 606 386 241
lek. wet. Marcin Szymaś - Plac Powstańców Wielkp. 4, 62085 Skoki, tel. 724 674 880, 509 517 081

oraz badania mięsa zwierząt łownych na terenie Powiatu Wągrowiec:
lek. wet. Wiesław Węgrzyn – tel. (67) 26 21 010, 606 386 241
lek. wet. Mirosław Gawkowski, lek. wet. Stanisław Kłos – tel. (67) 26
83 222
lek. wet. Ewelina Przyłucka – tel. 507045405
lek. wet. Marta Abram-Jusik – tel. 501568812
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. (61) 8925-801, fax (61) 8925-803
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 76,28 m2 z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni użytkowej 7,24
m2 położonego w budynku byłego Ośrodka Zdrowia przy ulicy Ciastowicza 12 w Skokach
wraz z udziałem w wysokości: 8352/61125 w częściach wspólnych budynku i gruntu
stanowiącego nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 337/4 o powierzchni
0,1490 ha.
1. Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości: - 169.900,00 zł (zwolnienie z VAT)
2. Wadium - 20.000,00 zł
3. Nieruchomość z lokalem mieszkalnym nr 7 przeznaczonym do sprzedaży ujawniona jest
w księdze wieczystej nr PO1B/00051049/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu.
Wyżej wymieniona księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
4. Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowo-mieszkalnym
po byłym Gminnym Ośrodku Zdrowia przy ul. Ciastowicza 12 w Skokach. Na parterze
budynku znajdują się lokale użytkowe związane z podstawową opieką zdrowotną a na piętrze
trzy lokale mieszkalne. Dwa lokale mieszkalne stanowią własność Gminy Skoki, w tym
lokal nr 7 przeznaczony do sprzedaży. Działka, na której położony jest budynek oznaczona
jest numerem geodezyjnym 337/4 a jej powierzchnia wynosi: 0,1490 ha. Nieruchomość
ujawniona w KW nr PO1B/00051049/7 SR Wągrowiec stanowi współwłasność Gminy
Skoki z udziałem w wielkości: 856/1000.
5. Opis lokalu przeznaczonego do sprzedaży
Lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 76,28 m2 składa się z:
- pokój nr 1
26,07 m2,
- pokój nr 2
11,23 m2,
- pokój nr 3
11,47 m2,
- kuchnia
11,11 m2,
- w-c
1,48 m2,
- łazienka
3,80 m2,
- korytarz
11,12 m2
Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 7,24 m2.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z udziałem w częściach wspólnych budynku i własności gruntu (działka nr 337/4 o pow. 0,1490 ha ) w wysokości: 8352/61125 (137/1000).
Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania zasilaną z lokalnej kotłowni.
Ciepła woda przygotowywana jest indywidualnie przy pomocy podgrzewacza elektrycznego.
Gmina Skoki ma zamiar zlikwidować kotłownię lokalną opalaną węglem i wyposażyć lokale
użytkowe i mieszkalne w budynku w indywidualne ogrzewanie etażowe z piecami gazowymi.
Koszty zmiany systemu ogrzewania oraz zakupu pieca gazowego jednofunkcyjnego (bez
instalacji ciepłej wody oraz wymiany grzejników na nowe) poniesie Gmina Skoki.
Wymiana grzejników centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji ciepłej wody
pozostają w gestii nabywcy mieszkania.
6. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Nieruchomość z lokalem mieszkalnym przeznaczonym do sprzedaży 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 zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz koncentracji usług ogólnomiejskich
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 dnia 26 sierpnia 2013r. (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 30 sierpnia 2013 r. (piątek) o godz. 1000.
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 26.08.2013 roku, 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 powodów,
niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także
przyczynę odwołania przetargu.

ogłasza przetarg - ustny ograniczony

na dzierżawę gruntów gminnych położonych w we wsi Jabłkowo – działka nr 75/2
i część 75/4 o pow. łącznej 3,44 ha, we wsi Kuszewo – działka nr 180/1 o pow.
2,13 ha oraz część działki nr 216/1 o pow. 1,30 ha .
Uczestnikiem przetargu mogą być rolnicy, którzy spełniają następujące warunki:
- są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy Skoki,
- nie posiadają zaległości finansowych wobec Gminy Skoki.
Ograniczenie wynika ze zgłaszanego zainteresowania pozyskaniem gruntów przez
miejscowych rolników oraz brakiem oferty dzierżawę lub kupno większych areałów
ze strony Agencji Nieruchomości Rolnych .
Oznaczenie nieruchomości 1. Działki nr 75/2 i część 75/4 w Jabłkowie
według katastru oraz księgi 2. Działka nr 180/1 w Kuszewie
wieczystej
3. Część działki nr 216/1 w Kuszewie
Powierzchnia nierucho- 1. Działka nr 75/2 o pow. 2,14 ha i część 75/4 o pow. 1,30 ha,
łącznie 3,44 ha ( Jabłkowo)
mości
2. Działka nr 180/1 o pow. 2,13 ha ( Kuszewo)
3. Część działki 216/1 o pow. 1,30 ha ( Kuszewo)
Opis nieruchomości, boni- Jabłkowo działka nr 75/2 – 2,14 ha (R IVa-0,08 ha, R V-2,06
ha), część działki nr 75/4 -1,30 ha (R IVa-0,01 ha, R V-1,29 ha )
tacja gruntu
Kuszewo działka nr 180/1 – 2,13 ha
(R IVa-0,91 ha, R IVb-0,56 ha, R V-0,40 ha, Ps.IV-0,22 ha,
w-0,04 ha)
Kuszewo część działki nr 216/1 – 1,30 ha
(RIVa-1,25 ha, R V-0,05 ha)
Przeznaczenie w planie Działki nie mają określonego przeznaczenia w związku z utratą
miejscowym oraz studium ważności plan zagospodarowania przestrzennego. W Studium –
uwarunkowań i zagospo- obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
darowania przestrzennego
Termin zagospodarowania

Obowiązek rolniczego wykorzystywania zgodnie z terminami
agrotechnicznymi oraz opłacanie czynszu dzierżawnego zgodnie
z wezwaniem.

Czynsz wywoławczy
wyjściowy do przetargów

Jabłkowo działki nr 75/2 i część 75/4 – 6,50 kwintala pszenicy
Kuszewo działka nr 180/1 – 4,05 kwintala pszenicy
Kuszewo część działki nr 216/1 – 2,45 kwintali pszenicy

Obciążenia działki

Grunty zostaną udostępnione po zbiorach 2013 r.

Termin wniesienia należ- Należność za dzierżawę płatna będzie na wezwanie do 30 marca
roku następującego po zakończonym roku dzierżawy. Opłata
ności
stanowić będzie równowartość ustalonego w wyniku w przetargu
czynszu (określonego w kwintalach pszenicy), przeliczonego na
złote. Do przeliczenia stosowane będą średnie ceny pszenicy
obowiązujące w ostatnim roku uprawy, określone przez GUS .
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania
w użytkowanie wieczyste,
najem lub dzierżawę

Działka przeznaczona jest do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego – tylko dla rolników posiadających stałe zameldowanie
na terenie Gminy Skoki, ponadto nie posiadających zaległości
finansowych wobec Gminy.
Umowa zawarta zostanie na czas nieoznaczony, a jej podpisanie
nastąpi niezwłocznie po upływie terminów przysługujących
uczestnikom na wniesienie ewentualnych odwołań i ich rozpatrzenie.

2. Warunki dopuszczenia do przetargu:
- wpłata wadium w następującej wysokości:
na grunt w Jabłkowie – działka nr 75/2 i część 75/4 – 50 zł
na grunt w Kuszewie – działka nr 180/1 – 30 zł
na grunt w Kuszewie - część działki nr 216/1 – 20 zł

W przypadku zainteresowania udziałem w przetargach należy wpłacić wadium na każdą pozycję
osobno. Wpłaty należy dokonać na konto Gminy Skoki nr 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484,
w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 2 września 2013 r. (poniedziałek) wpłynęły na wskazane
konto.
- przedłożenie w terminie wyznaczonym dla wpłaty wadium, tj. do 2 września 2013 r., oświadczenie
o zameldowaniu na terenie Gminy Skoki, ponadto oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami na rzecz
Gminy ( podatki, opłaty i inne należności cywilno- prawne ).
Na dzień przed przetargiem ogłoszona zostanie na tablicy informacyjnej lista osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych przetargach.

4. Przetargi odbędą się w dniu 6 września 2013r w sali biblioteki (piątek):
- o godz. 1200 - na grunty w Jabłkowie – działka nr 75/2 i część 75/4,
- o godz. 1300 - na grunty w Kuszewie – działka nr 180/1
- o godz. 1400 - na grunty w Kuszewie – część działki nr 216/1

5. Informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach –
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, tel. (61) 8925 – 815, 814 w godzinach pracy Urzędu.
6. Skutek uchylenia się od zawarcia umowy: osoba która wygrała przetarg winna stawić
się w wyznaczonym terminie w Urzędzie Miasta i Gminy celem podpisania umowy dzierżawy. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym czasie i miejscu bez uzasadnionej
przyczyny wydzierżawiający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
zostanie zwrócone.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

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

ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
położonych w Skokach w rejonie ulicy Antoniewskiej i ulicy Kościuszki
I. Przetargi w dniu 10 września 2013 roku (wtorek) od godz. 1100 - 1400
L.p.
1

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

2

3

4

5

6

30.750,00

3.500,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
10.09.2013r.
o godz. 1100

j.w.

30.750,00

3.500,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
10.09.2013r.
o godz. 1145

j.w.

35.055,00

3.800,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
10.09.2013r.
o godz. 1230

j.w.

35.055,00

3.800,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
10.09.2013r.
o godz. 1315

j.w.

35.055,00

3.800,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
10.09.2013r.
o godz. 1400

1.

Działka nr 858/25 Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany został „Miejscowy plan zagospodarowania
o pow. 0,0551 ha. w części Miasta Skoki – rejon ulicy Antoniewskiej i ulicy Kościuszki” zatwierdzony Uchwałą
Księga Wieczysta nr Nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2011r.
PO1B/00057904/1 Wymieniony plan ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, dla którego został
SR Wągrowiec.
opracowany w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowousługowej.
Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Warunki zabudowy:
1. lokalizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi wg
obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu : nie mniej niż 4,0 m,
2. forma zabudowy wolnostojąca z dachami stromymi,
3. możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
4. maksymalna ilość kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze z dopuszczeniem
w zależności od warunków gruntowo-wodnych 1 kondygnacji podziemnej,
5. maksymalna wysokość budynku do kalenicy - 9,00 m,
6. kąt nachylenia głównych połaci dachowych od 350 do 450,
8. maksymalna wysokość garażu wolnostojącego: 4,50 m,
9. kolorystyka budynku:
a. pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie czerwono-brązowej,
czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
b. ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
c. zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastykowych listew elewacyjnych typu „siding”.

2.

Działka nr 858/26
o pow. 0,0553 ha.
Ks i ę g a W i e c z y s t a
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

3.

Działka nr 858/27
o pow. 0,0625 ha.
Ks i ę g a W i e c z y s t a
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

4.

Działka nr 858/28
o pow. 0,0627 ha.
Ks i ę g a W i e c z y s t a
nr PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

5.

Działka nr 858/29
o pow. 0,0632 ha.
Ks i ę g a W i e c z y s t a
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

II. Przetargi w dniu 11 września 2013 roku ( środa) od godz. 900 - 1415
6.

Działka nr 858/30
o pow. 0,0626 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

7.

Działka nr 858/31
o pow. 0,0617 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

8.

Działka nr 858/32
o pow. 0,0615 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

9.

Działka nr 858/33
o pow. 0,0531 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.

35.055,00

3.800,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
11.09.2013r.
o godz. 900

j.w.

34.440,00

3.700,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
11.09.2013r.
o godz. 945

j.w.

34.440,00

3.700,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
11.09.2013r.
o godz. 1030

j.w.

29.520,00

3.200,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
11.09.2013r.
o godz. 1115

9
10.

Działka nr 858/34
o pow. 0,0601 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

11.

j.w.

33.456,00

3.500,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
11.09.2013r.
o godz. 1200

Działka nr 858/36
o pow. 0,0793 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

44.280,00

4.800,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
11.09.2013r.
o godz. 1245

12.

Działka nr 858/37
o pow. 0,0708 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

39.360,00

4.200,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
11.09.2013r.
o godz. 1330

13.

Działka nr 858/38
o pow. 0,0706 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych.

39.360,00

4.200,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
11.09.2013r.
o godz. 1415

III. Przetargi w dniu 12 września 2013 roku ( czwartek) od godz. 900 do 1415
14.

Działka nr 858/39
o pow. 0,0704 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

39.360,00

4.200,00
do dnia
09.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
12.09.2013r.
o godz. 900

15.

Działka nr 858/40
o pow. 0,0703 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

39.360,00

4.200,00
do dnia
09.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
12.09.2013r.
o godz. 945

16.

Działka nr 858/41
o pow. 0,0701 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

39.360,00

4.200,00
do dnia
09.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
12.09.2013r.
o godz. 1030

17.

Działka nr 858/42
o pow. 0,0700 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

39.360,00

4.200,00
do dnia
09.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
12.09.2013r.
o godz. 1115

18.

Działka nr 858/43
o pow. 0,0698 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

38.745,00

4.200,00
do dnia
09.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
12.09.2013r.
o godz. 1200

19.

Działka nr 858/44
o pow. 0,0697 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

38.745,00

4.200,00
do dnia
09.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
12.09.2013r.
o godz. 1245

20.

Działka nr 858/45
o pow. 0,0695 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w.
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych

38.745,00

4.200,00
do dnia
09.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
12.09.2013r.
o godz. 1330

21.

Działka nr 858/46
o pow. 0,0784 ha.
Księga Wieczysta
nr O1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

j.w
oraz zakaz lokalizacji w pasie 12 m od granicy lasu
obiektów budowlanych.

43.665,00

4.800,00
do dnia
09.09.2013r.
na koncie Urzędu

UMiG-Skoki
w dniu
12.09.2013r.
o godz. 1415

IV. Forma wniesienia wadium: wadium należy wnieść w pieniądzu
V. Termin i miejsce wpłaty wadium:
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach – Nr konta: 42 1020 4027 0000 1602 0514 3484 w Banku PKO BP SA z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wadium wpłynęło
na konto Urzędu Miasta i Gminy w Skokach najpóźniej do dnia: 1. 06 września 2013 roku – piątek (przetargi w dniu 10 września 2013 roku - wtorek)
						
2. 06 września 2013 roku – piątek (przetargi w dniu 11 września 2013 roku - środa)
						
3. 09 września 2013 roku – poniedziałek (przetargi w dniu 12 września 2013 roku – czwartek )
VI. Termin i miejsce przetargów
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki w dniach:
1. 10 września 2013roku od godz. 1100 -wtorek (5 działek - wadium na koncie Urzędu do dnia 06.09.2013 roku)
2. 11 września 2013 roku od godz. 900 - środa (8 działek – wadium na koncie Urzędu do dnia 06.09.2013 roku)
3. 12 września 2013 roku od godz. 900 – czwartek (8 działek – wadium na koncie Urzędu do dnia 09.09. 2013 roku)
VII. 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.
VIII. 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 nie jest uzbrojony,
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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zakończony I etap kampanii profilaktycznej

zachowaj trzeźwy umysł

30 czerwca 2013 r. zakończył się pierwszy etap zorganizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł – etap konkursów indywidualnych.
Przypominamy, że działania kampanii 2013 mają za zadanie zaktywizować wszystkich uczniów, pomóc słabszym, wspierać mniej zaradnych, zmniejszać niebezpieczeństwo zachowań ryzykownych. Mają
też pozwolić uczniom rozwijać zainteresowania i pasje, zachęcać do
współpracy z rówieśnikami i dorosłymi, uczyć asertywności, rodzicom
natomiast pomagać w budowaniu więzi emocjonalnej z dziećmi.
Organizatorzy w celu edukacji publicznej oraz pomocy w przeprowadzeniu poszczególnych konkursów przygotowali materiały, które już
w kwietniu trafiły do szkół i innych instytucji zajmujących się w naszej
Gminie rozwiązywaniem problemów uzależnień. Od nich też tylko
zależało jaki zrobiono z tych pomocy użytek i czy trafiły do odpowiednich grup odbiorców. Materiały były dobrze przygotowane, gdyż
nadzór merytoryczny nad kampanią w kraju sprawują doświadczone
i wielokrotnie nagradzane specjalistki z zakresu psychologii EWA
KOSIŃSKA i BARBARA ZACHARA.
Zadania kampanii w 2013 roku realizowane były w SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH pod hasłem: NA TROPIE PIĘKNA! Hasło
pomocnicze: PIĘKNO MIEJSCA, W KTÓRYM MIESZKAMY.
Natomiast w GIMNAZJACH realizowano pod hasłem: UNIKAM
ZAGROŻEŃ – DZIELĘ SIĘ PIĘKNEM! Hasło pomocnicze: PIĘKNO KRAJU, W KTÓRYM ŻYJEMY.
Na etapie indywidualnym można było zorganizować następujące konkursy:
1. Dla uczniów szkół podstawowych:
- Konkurs plastyczno-literacki NA TROPIE PIĘKNA – zadaniem
uczestników było narysowanie lub opisanie pięknego miejsca w swojej
okolicy. Mogło to być własne podwórko, park, szkoła lub jezioro.
- Konkurs ulotkowy MAŁY ODKRYWCA – w ramach konkursu
uczniowie musieli odpowiedzieć na 5 pytań dotyczących polskich
atrakcji turystycznych.
2. Dla gimnazjalistów:
- Konkurs plastyczno-literacki DZIELĘ SIĘ PIĘKNEM – uczestnicy
musieli się zastanowić nad pięknem wokół siebie i spróbować to pokazać. Mógł to być piękny krajobraz, osoba lub przedmiot. Przyjmowane
były zarówno prace plastyczne, jak i literackie.
- Konkurs internetowy EKSPLORATOR – uznając, że Polska jest
pięknym, ale dla wielu nieodkrytym krajem, organizatorzy przygotowali
dla uczniów 5 pytań o różnych zakątkach kraju. Ci, którzy udzielili
poprawnych odpowiedzi, wzięli udział w losowaniu nagród.
- Konkurs SZUKAMY MŁODYCH MISTRZÓW – LOKALNI
LIDERZY – od kilku lat konkurs ten ma za zadanie szukać i prezen-

DROGI TURYSTO I MIESZKAŃCU NASZ!

Korzystasz z naszej pięknej przyrody. Szukasz wypoczynku, wytchnienia po nauce, po pracy i po zgiełku miejskiego życia. Przybywasz
nad nasze wody by łowić ryby, udajesz się do naszych lasów w poszukiwaniu grzybów.
Niestety, czasem pobyt Twój obrzydzają pozostawione w lasach
i nad wodami lub po prostu przy drogach i ścieżkach różnego rodzaju
odpadki. Zastanów się więc, czy nie są one wynikiem Twego wcześniejszego pobytu w tym miejscu. A może to wynik pobytu Twych dobrych
przyjaciół, kolegów, lub sąsiadów.
Dlatego pamiętaj, że łowiąc ryby, zbierając grzyby czy nawet spacerując po lesie i spożywając w tym czasie posiłki lub napoje, wytwarzasz
różnego rodzaju odpadki, które zaśmiecają środowisko. Pamiętaj, by
zabrać je ze sobą i wrzucić do miejsc do tego przeznaczonych. Inaczej,
za dzień, za tydzień, za miesiąc, a może za rok, Ty sam, a może Twoi
przyjaciele, koledzy lub sąsiedzi, irytować się będą zalegającymi nad
wodą lub w lesie różnego rodzaju odpadkami.

tować najzdolniejszych gimnazjalistów. W 2013 miał wyłonić lokalnych
liderów, czyli osoby działające na rzecz innych i swojego środowiska.
Z radością informujemy, że konkursy indywidualne Zachowaj
Trzeźwy Umysł 2013 ogłoszone przez organizatorów ogólnopolskich,
czyli Stowarzyszenie Dziennikarzy i Producentów Radiowych, zostały
rozstrzygnięte. Nagrody dla laureatów zostały wysłane do gmin kurierem DPD. Pełna lista zostanie udostępniona 21 sierpnia na stronie
internetowej ZTU. W momencie pisania tego artykułu jeszcze nie są
znane nam wyniki, dlatego osoby, które zostały nagrodzone zaprezentujemy w następnym numerze.
W pierwszym etapie kampanii, jak co roku, propozycje organizatorów akcji ogólnopolskiej wzbogacone były o pomysły i przedsięwzięcia
lokalne organizowane głównie przez szkoły, wśród których należy
wymienić: Marsz Profilaktyczny i Zawody Bocci – zorganizowane
przez Gimnazjum nr 1 w Skokach, Konkurs Fotograficzny na Zdjęcie
o Tematyce Profilaktycznej – zorganizowany przez Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie, przedsięwzięcia związane
z Międzynarodowym Dniem Bez Papierosa i Międzynarodowym
Dniem Zapobiegania Narkomanii przygotowane w Szkole Podstawowej w Jabłkowie czy Festyny Rodzinne zorganizowane przez Szkołę
Podstawową w Jabłkowie i Świetlicę Środowiskową w Potrzanowie.
Tym, którym jeszcze nic nie udało się w pełni włączyć do kampanii
przypominamy, że już od 1 września można wysyłać prace zbiorowe
i uczestniczyć w następujących konkursach skierowanych do klas
i grup wychowawczych:
1. Szkoły Podstawowe:
» Konkurs NASZA PIĘKNA OKOLICA – klasy lub grupy świetlicowe będą miały za zadanie wykonać cykl 10 zdjęć ilustrujących piękno
swojej okolicy. W zadaniu liczy się pomysł, opis i sposób prezentacji.
2. Gimnazja:
- Konkurs U NAS JEST NAJPIĘKNIEJ – organizatorzy czekają na
krótkie filmy od klas i grup opowiadające o miejscu, w którym uczniowie
mieszkają lub chodzą do szkoły. Chcielibyśmy z trzyminutowego filmu
dowiedzieć się, dlaczego właśnie u nich jest najpiękniej!
Więcej informacji można uzyskać u pedagogów lub psychologów
szkolnych, którzy na początku kampanii od gminnego koordynatora
ds. uzależnień otrzymali książeczki instruktażowe dotyczące organizacji
m.in. konkursów w szkołach i innych instytucjach.
Życzymy twórczych pomysłów!!!
Małgorzata Szpendowska – Wylegalska
gminny koordynator ds. uzależnień
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kulturalnie i rekreacyjnie
w pawłowie skockim

W dniu 1 czerwca w świetlicy w Pawłowie Skockim odbyła się uroczystość, która łączyła w sobie kilka okoliczności, a były
to obchody minionego Dnia Matki, aktualnego Dnia Dziecka, bliskiego Dnia Ojca oraz otwarcie placu zabaw. Na uroczystość
przybyli mieszkańcy Pawłowa Skockiego oraz zaproszeni goście.

Spotkanie rozpoczęło się występem grupy dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicy środowiskowej, które zaprezentowały krótką inscenizację
uświetniającą święto najbliższych im osób – matek
i ojców, którą zakończyło wręczenie drobnych
upominków samodzielnie przygotowanych podczas zajęć świetlicowych realizujących program
profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”.
Następnie wystąpiła gorąco przyjęta przez
zebranych grupa artystyczna „Skoczki” pod
kierownictwem pana Mieczysława Jarzembowskiego, która wykonała repertuar przeznaczony zarówno dla najmłodszych obchodzą-

cych swoje święto, jak i tych „nieco” starszych.
I w końcu zaprezentował się młody artysta
ze Skoków, a był nim Maciej Kujawa uczestnik
telewizyjnego programu „Bitwa na głosy”,
którego występ najwięcej emocji wzbudził
wśród nastolatek.
Kolejnym punktem uroczystości było
otwarcie placu zabaw dla dzieci, którego
dokonał burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Pan Tadeusz Kłos oraz sekretarz gminy pani
Blanka Gaździak.
Po czymś dla ducha, nastąpiło coś dla ciała, czyli wspólny posiłek, który niecierpliwił

najmłodszych, gdyż widząc kolejnych gości
spodziewali się dla siebie kolejnych atrakcji.
Zatem wszyscy posileni i zadowoleni w dalszej części wzięli udział w pokazach strażackich
zaprezentowanych przez Ochotniczą Straż
Pożarną ze Skoków, które obowiązkowo zakończyły się przejażdżką dzieci wozem strażackim.
Tego dnia zabawa w Pawłowie trwała do
późnych godzin nocnych, a właściwie wczesnych godzin dnia następnego, a wszystko to
za sprawą sołtys wsi pani Marii Dudzińskiej
wraz z całą Radą Sołecką i radnego pana
Jerzego Dembińskiego.

„stare ale jare”, czyli „Harfa” w Obornikach
„Stare ale Jare”, pod tym hasłem Obornicki Ośrodek Kultury już
13-sty rok z rzędu zorganizował Przegląd Amatorskiej Twórczości Seniorów. Tegoroczna impreza, odbywająca się w dniu 16 lipca w Parku
Obornickiego Ośrodka Kultury zgromadziła 13 zespołów emeryckich
z różnych miejscowości Wielkopolski. Naturalnie nie zabrakło wśród
nich Emeryckiego Zespołu Śpiewaczego „Harfa” ze Skoków.
Oprócz Skoczan i zespołu
reprezentującego gospodarzy,
tj. Obornickiego Chóru „Sonata” w Przeglądzie udział
wzięły Zespoły:
„Szczęśliwa 13”
ze Środy Wielkopolskiej, „Złota Jesień” z Kostrzyna, „Gorajskie
Echo” z Goraja, „Goślinianka” z Murowanej Gośliny, „Dębowy Liść”
z Suchego Lasu, „Stokrotki” z Tulec, „Emilia” z Krzykosów, „Lutnia”
z Zaniemyśla, „Lubaszanka” z Lubasza, „Złoty Kłos” z Dusznik i „Pogodna Jesień” ze Ślesina.
Wszystkie zespoły prezentowały po 3 pieśni, w sumie bardzo bogaty repertuar, w którym każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie.
W wykonaniu „Harfy” występującej pod kierownictwem Antoniego

Wiśniewskiego zabrzmiały: „Dwie róże” z repertuaru Damiana Choleckiego, „melodia grecka” „Cyganeria” oraz „Tak jak przed laty”
z repertuaru Grażyny Świtalskiej.
Przegląd zespołów chóralnych uświetnił cieszący się wielkim zainteresowaniem i uznaniem występ niewidomego artysty z Obornik Mietka
Wiśniewskiego, który przypomniał 3 piosenki z repertuaru Czesława
Niemena, w tym powszechnie znaną pt. „Dziwny jest ten świat”.
Impreza miała na celu, nie tylko rozbudzenie aktywności seniorów
w zakresie czynnego uczestnictwa w kulturze i twórczej działalności
artystycznej, ale i integrację różnych środowisk przy równoczesnej
konfrontacji pomysłów i umiejętności oraz wymianę doświadczeń twórczych.
Dlatego też, po trwającej od 13-tej do 17-tej prezentacji zespołów
rozpoczął się trwający do 22-giej Piknik Seniorów, na który składały
się różnego rodzaju gry i konkursy o charakterze rekreacyjno-zabawowym połączone z zabawą taneczną i uzupełniane smacznym
„swojskim jadłem”.
Całością imprezy, według Skoczan znakomicie kierowała menager
kultury - dyrektor Obornickiego Ośrodka Elżbieta Brodzińska, której
za naszym pośrednictwem członkowie „Harfy” i towarzyszący im przyjaciele wraz z przewodniczącą Oddziału Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Skokach Małgorzatą Florysiak serdecznie dziękują za
zaproszenie i umożliwienie miłego spędzenia dnia.
Edmund Lubawy
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międzynarodowe zawody
wędkarskie w gminie skoki
Gmina Skoki od kilkunastu lat współpracuje z dwoma gminami z Europy zachodniej. Jest to trójstronna
współpraca z Gminą Bardowick w Niemczech oraz Drechterland w Holandii.

Wieloletnie kontakty mieszkańców tych
Gmin zaowocowały już wiele lat temu nawiązaniem się samodzielnej współpracy różnych
organizacji. Godnym pochwały przykładem
współpracy i realizowaniem wspólnych
projektów są spotkania Kurkowych Bractw
Strzeleckich ze Skoków i Bardowick oraz
Związków Wędkarskich ze Skoków, Bardowik
i Drechterland. Współpraca ta jest inicjatywą
oddolną członków tych Stowarzyszeń, którzy
sami organizują wyjazdy i przyjazdy swoich
zagranicznych partnerów ze wsparciem finansowym Samorządu Miasta i Gminy Skoki.
W ramach tej współpracy w dniach 1-5
sierpnia wędkarze z Koła PZW nr 120 w Skokach gościli zagranicznych wędkarzy, a głównym punktem ich pobytu były Międzynarodowe Zawody Wędkarskie, które rokrocznie na

zmianę odbywają się w innej z Gmin.
Niemieccy i holenderscy wędkarze gościli
w Skokach w Pałacu należącym do Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Oprócz
zawodów zorganizowano dla nich wyjazd do
Poznania, gdzie zwiedzono Browar Poznański
LECH, Centrum Sportu i Rekreacji Malta
oraz podziwiano panoramę Poznania i Parku
Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” z wieży
widokowej na Dziewiczej Górze w Czerwonaku. Członkowie rodzin wędkarzy, którzy
nie brali udziału w zawodach odwiedzili
także Wągrowiec. Dla gości zorganizowano
w Bibliotece koncert muzyczny na którym
wystąpił młody utalentowany muzyk ze Skoków Maciej Kujawa. Zagranicznym gościom
towarzyszyli podczas całego pobytu skoccy
wędkarze z rodzinami.

Najważniejsze jednak dla wszystkich
były zawody, które w tym roku odbyły się
w Mieścisku na stawach należących do pana
Pawlińskiego. Tym razem skoccy wędkarze
nie okazali się gościnni, drużyna w składzie:
Alojzy Pacholski, Jerzy Ślósarczyk, Wojciech Kłosowski, Zbigniew Kujawa, Piotr
Barbrakowski i Jacek Dudek złowiła łącznie
najwięcej, bo 64,06 kg ryb, z czego indywidualnie najwięcej złowił pan Jacek Dudek,
czyli 21,90 kg ryb. II miejsce z wynikiem 44
kg ryb wywalczyła drużyna z Holandii, a III
(27,60 kg) drużyna z Niemiec. Uroczyste
podsumowanie wyników oraz wręczenie
nagród i pucharów odbyło się w pałacu
w Skokach przy obecności Burmistrza Miasta i Gminy Tadeusza Kłosa.
Karolina Stefaniak
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Półkolonie
z baśnią i legendą

W dniach 8-12 lipca niemal trzydzieścioro dzieci uczęszczających do
szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacyjne TĘCZA skorzystać
mogło z wypoczynku letniego w formie półkolonii. Na miejsce wspólnego
relaksu wybrano podobnie jak w ubiegłym roku szkołę w Lechlinie.
Jej atrakcyjne położenie wśród zieleni i w bliskiej odległości od jeziora

Konkursy geograficzne

W minionym roku szkolnym gimnazjaliści uczestniczyli w wielu
konkursach, wykazując się dużą wiedzą i niejednokrotnie zajmując
czołowe miejsca. Edward Surdyk uzyskał tytuł finalisty Wojewódzkiego
Konkursu Geograficznego, Marta Kubicka i Krzysztof Pol zajęli I m-ce
w Międzypowiatowym Konkursie Geograficznym, natomiast Patrycja
Dudzińska, Dominika Szczepaniak i Jakub Szymański zdobyli III
m-ce w II Witkowskim Konkursie Przyrodniczym.
W wojewódzkim etapie Konkursu „POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI” skocka drużyna zajęła I m-ce i wzięła udział
w finale ogólnopolskim. Skład drużyny: Patrycja Dudzińska, Kacper
Koniczny, Edward Surdyk, Julia Wasylewicz.
Nagrodą główną był udział w tygodniowych warsztatach przyrodniczych, w których uczestniczyli także reprezentanci pozostałych województw. Uczniowie mieli okazję poznać przyrodę Nadgoplańskiego
Parku Tysiąclecia i Brodnickiego Parku Krajobrazowego, odbyli rejs
po Gople, zwiedzili Mysią Wieżę w Kruszwicy i co najważniejsze wypoczęli w miłym towarzystwie rówieśników.

Wakacje w obserwatorium

oraz przestronne boiska sprzyjają uprawianiu różnorakich dyscyplin
sportowych. Jednak to nie sport był motywem przewodnim tegorocznych
półkolonii, lecz najsłynniejsze baśnie i legendy, wokół których organizatorzy przygotowali mnóstwo interesujących zajęć. I tak legenda o Warsie
i Sawie stała się punktem wyjścia do sprawdzenia i utrwalenia wiedzy na
temat początków państwa polskiego. Dzieci, podzielone na kilkuosobowe
grupy, wzięły udział w zabawie „Szlakiem historii”, a następnie budowały
z gliny gród bądź inny motyw związany z dawnymi dziejami. Drugiego dnia
uczestnicy półkolonii, zapoznawszy się z baśnią o plastikowej księżniczce,
przeprowadzali doświadczenia z wykorzystaniem tworzyw sztucznych oraz
w twórczy sposób próbowali wykorzystać śmieci gromadzone w gospodarstwie domowym. Z kolei baśń „Stoliczku, nakryj się!” stała się doskonałym
pretekstem do rozmowy na temat dobrych manier i kulinarnego savoirvivre’u. Następnie dzieci same ćwiczyły, jak należy prawidłowo układać
zastawę stołową oraz własnoręcznie przygotowały pomysłową dekorację
stołu. Jednak najwięcej emocji dostarczył – zwłaszcza chłopcom – wyjazd
do parku linowego „Cascader Park” w Kobylnicy. Podobnie zresztą było
w piątek, ostatniego dnia półkolonii. Uczestnicy wypoczynku udali się do
Rościnna, gdzie nad Jeziorem Budziszewskim w czasie wakacji prowadzony jest obóz survivalowy. Dzieci pod czujnym okiem instruktora mogły
niczym legendarny Robin Hood, postrzelać z łuku i kuszy. Poznały także
tajniki sztuki maskowania oraz dowiedziały się, jak zbudować schronienie
w warunkach leśnych.
Pięć kolonijnych dni minęło w oka mgnieniu. Pozostały wspomnienia
i nadzieja, że w przyszłym roku organizatorzy przygotują równie ciekawe zajęcia.
L. Miczyńska

Wakacje to wspaniały czas beztroskiej zabawy i wypoczynku. Czy można
je spędzić inaczej? W lipcu członkowie koła astronomicznego działającego
w Gimnazjum nr 1 w Skokach wyjechali na Letnią Szkołę EAAE (European
Association for Astronomy Education) do Młodzieżowego Obserwatorium
Astronomicznego im. Kazimierza Kordylewskiego w Niepołomicach.
Miasteczko położone jest 25 km
do Krakowa. Tygodniowy pobyt był
dla nas wspaniałą, niepowtarzalną
astronomiczną przygodą. Codziennie
prowadziliśmy obserwacje ciał niebieskich za pomocą różnych teleskopów.
Podczas spotkań obserwacyjnych
mieliśmy okazję podziwiać nie tylko
obiekty ciemnego nieba. W ciągu dnia
oglądaliśmy protuberancje i plamy słoneczne używając teleskopu Coronado
(specjalistyczny sprzęt do obserwacji
Słońca). Urzekło nas nocne rozgwieżdżone niebo, nie tylko to w „realu”, ale także to, które widzieliśmy podczas
seansów w tamtejszym planetarium. Z wielkim zapałem zgłębialiśmy tajniki
astrofotografii pod fachowym okiem astronomów. Wykonaliśmy serie
zdjęć Słońca i Saturna oraz poznaliśmy kilka programów astronomicznych.
Uczestniczyliśmy również w prelekcjach prowadzonych przez pracowników
Uniwersytetu Jagiellońskiego i przybyłych na letni wypoczynek nauczycieli - miłośników astronomii z całej Polski, a w wolnej chwili zażywaliśmy
chłodnej kąpieli w pobliskim basenie. Dużą atrakcją była dla nas wycieczka
w Gorce na szczyt Suhora, gdzie znajduje się najwyżej położone obserwatorium astronomiczne w Polsce (1000m n.p.m.). Dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych informacji o prowadzonych tam obserwacjach i o pracy
astronoma. Wędrując górskimi szlakami podziwialiśmy piękno przyrody
Gorczańskiego Parku Narodowego. W drodze powrotnej mieliśmy sporo
czasu , więc postanowiliśmy przyjrzeć się z bliska dawnej stolicy Polski.
Zwiedziliśmy Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice i Muzeum Podziemia
Rynku Głównego. Kraków oczarował nas!
Chwile wspólnie spędzone pod niepołomickim niebem z pewnością na
długo zostaną w naszej pamięci. I mimo bardzo męczącej podróży (PKP
z przesiadkami) chcielibyśmy zagościć w Niepołomicach za rok.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi gimnazjum za pomoc w organizacji
naszej naukowej wyprawy oraz panu Grzegorzowi Sękowi, organizatorowi
Letniej Szkoły EAAE za umożliwienie nam pobytu, bezinteresowność
i ogrom przekazanej wiedzy .
Małgorzata Dudek
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Alia

w kotlinie kłodzkiej
Szczegółowy opis wakacji na str. 15

wycieczka koła gospodyń do wisły
29 czerwca z Potrzanowa do Wisły (woj. Śląskie) wyruszył autobus pełen miłośników aktywnego wypoczynku.

Ilość atrakcji w napiętym programie nie zdziwiła stałych uczestników wyjazdu, a nowych zachęciła do planowania urlopu wraz z KGW.
Oprócz zwiedzania okolic i poznawania perełek Śląska, czekała
nas wizyta u miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Od 5 lat takie
spotkanie jest nieodłącznym elementem planu wycieczki i poniekąd
stało się już tradycją. Tradycją niezwykle cenną i pouczającą. Spotkania te dają możliwość prezentowania naszej gminy w województwach
oddalonych od Wielkopolski o setki kilometrów, a także poznania
miejscowych tradycji i dziedzictwa kulturowego nie tylko z opowiadań
przewodników, ale także „od kuchni”.
Impreza rozpoczęła się godzinnym „kuligiem” wozami konnymi
wzdłuż Małej Wisły, po którym Panie z lokalnego KGW zaprosiły nas
na degustację dań kuchni wiślańskiej, m.in. żebroczki, kołaczy i herbaty

z niezwykle aromatycznych ziół. Wieczór uatrakcyjnił występ kapeli
góralskiej „Gronie”, która śpiewem przybliżyła nam codzienne życie
mieszkańców Wisły.
My także staraliśmy się pozostawić po sobie dobre wrażenie. Zaprezentowaliśmy się w pałuckich strojach, zaśpiewaliśmy hymn Koła
Gospodyń, a także piosenkę ułożoną specjalnie na tę okazję, której
tekst rozbawił wszystkich do łez. Na koniec wymieniliśmy się upominkami promującymi nasze gminy.
Wyjazdy z KGW w Potrzanowie umożliwiają nie tylko poznanie
zakątków Polski, ale także niezwykłych ludzi i ich zwyczajów, o których nie możemy przeczytać nawet w najdokładniejszym przewodniku
turystycznym.
Marta Kaczmarek
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Wakacje w Kotlinie Kłodzkiej
czas zacząć cz. 1

Kolejne wakacje, pod opieką Towarzystwa Alia, dzieci z gminy Skoki
spędzają w Kotlinie Kłodzkiej, w malowniczym miasteczku Bardo. Wyjazd
finansowany jest przez władze gminy, dzięki życzliwemu wsparciu Pana
Burmistrza. Dla wielu jego uczestników to pierwszy kontakt z górami.
Od 15 lipca odpoczywamy na kolonii letniej w Bardzie. Każdy dzień
przynosi nam mnóstwo wrażeń i atrakcji. Pierwszego dnia gospodarze
Domu Wczasów Dziecięcych, w którym zamieszkaliśmy, przywitali nas
smacznym kapuśniakiem i dolnośląskim schabowym. Po zakwaterowaniu i rozpakowaniu bagaży z chęcią udaliśmy się na spacer po najbliższej
okolicy. Góry Bardzkie urzekły nas od pierwszego spojrzenia. Wieczór
spędziliśmy na dyskotece, podczas której nie tylko dobrze bawiliśmy
się, ale również poznaliśmy się bliżej. Kolejny dzień rozpoczęliśmy od
zwiedzenia Bazyliki Mniejszej w Bardzie. Poznaliśmy historię kościoła
oraz jego najcenniejszego skarbu – cudami słynącej – lipowej figurki
Matki Boskiej. Opiekunowie Bazyliki ojcowie Redemptoryści, pokazali
nam ruchomą szopkę, wykonaną przez miejscową ludność. Nie jest to
tradycyjna szopka, gdyż poza cudem Narodzenia Pańskiego przedstawia
także inne wydarzenia biblijne oraz codzienne życie i pracę ludzi gór.
Naszą uwagę przykuły zabawne figurki Adama i Ewy oraz przesympatycznego diabła. Popołudnie spędziliśmy na kąpieli w basenie, pod
czujnym okiem pana ratownika oraz na grach i zabawach ruchowych.
W środę byliśmy na wycieczce autokarowej w Kopalni Złota w Złotym
Stoku. Wędrując po sztolniach poznaliśmy tajniki wydobywania tego
cennego kruszcu. Zaopatrzeni w sztabki złota, przekonani o bogactwie
kontynuowaliśmy naszą wyprawę. Udaliśmy się do Średniowiecznego
Parku Techniki, gdzie poznaliśmy urządzenia, które ułatwiały pracę
ówczesnych górników. Największą atrakcją mijającego dnia okazał się
spływ pontonowy. Wiosłując po Nysie Kłodzkiej podziwialiśmy piękne
widoki oraz obserwowaliśmy przyrodę. Przekonaliśmy się, że w grupie
siła i że tylko współpraca w zespole daje efekty. Dzięki niej cali i zdrowi
dopłynęliśmy do brzegu. Przeżyliśmy wspaniałą przygodę, którą na
długo zapamiętamy. (cdn.)
Elżbieta Berendt

Dziennik Kolonijny cz. 2

18 lipca w czwartek po śniadaniu wyruszyliśmy na wycieczkę do Kłodzka.
Celem naszego wyjazdu była Twierdza – dawna siedziba wojsk pruskich.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od podziemi fortecy. Z dreszczykiem emocji
przemierzyliśmy znajdujące się tam korytarze minerskie, zwane potocznie labiryntami. Następnie przewodnik przybliżył nam codzienne
życie pruskiego żołnierza. Dowiedzieliśmy się co jadł, jak się ubierał
i jak spędzał czas wolny od służby. Na koniec pobytu w Twierdzy, z jej
najwyższego punktu, podziwialiśmy panoramę miasta i otaczające
nas góry. Pełni wrażeń dotarliśmy na Starówkę, gdzie czekała na nas
słodka niespodzianka w postaci przepysznych lodów. Spacer ulicami miasta i przejście przez most, stanowiący miniaturkę praskiego
Mostu Karola, zakończył wizytę w tym przepięknym miasteczku.
Piątkowy poranek przywitał nas przepiękną słoneczną pogodą. Przedpołudnie spędziliśmy na plażowaniu i harcach w basenie, pod czujnym
okiem ratownika. Po obiedzie wyruszyliśmy na pieszą wędrówkę do
Kamienia Brygidy. Nasze wyobrażenia o tym miejscu minęły się z rzeczywistością. Zamiast ogromnej skały ujrzeliśmy niewielkich rozmiarów
kamień, za to bardzo ciężki, bo ważący ponad 9 ton. Z tym miejscem
związana jest ciekawa legenda, którą opowiedziała nam pani Marta. Historia złej Brygidy uświadomiła nam, że w życiu należy szanować innych.
Na koniec dnia spotkaliśmy się przy ognisku, by przejść bojowy chrzest.
Każdy z nas musiał przemierzyć trasę skacząc w worku, następnie nadmuchać balon, aż pęknie, oraz wypić pyszną miksturę o nieokreślonym
smaku. Po zaliczeniu zadań uzyskaliśmy miano kolonisty. Na zakończenie zjedliśmy pyszne kiełbaski samodzielnie upieczone w ognisku.
W sobotnie przedpołudnie udaliśmy się na Wzgórze Różańcowe, by obejrzeć czternaście znajdujących się tam przepięknych kapliczek. W każdej
z nich mogliśmy zobaczyć jedną ze scen z życia i męki Jezusa Chrystusa.
Największą atrakcją dzisiejszego dnia były podchody, przygotowane
przez starszą grupę dla młodszych uczestników kolonii. Maluchy

spisały się na medal, wzorowo wykonały wszystkie powierzone zadania. Zgłodniali dotarliśmy na kolację, którą pochłonęliśmy z wilczym
apetytem. (cdn.)
Anika Karkiewicz

Dziennik Kolonijny cz. 3 ostatni

W niedzielne przedpołudnie wybraliśmy się do Bazyliki Bardzkiej,
by uczestniczyć we Mszy Świętej. Ponieważ dzień był upalny, zaraz
po powrocie z kościoła oddaliśmy się wodnym igraszkom w basenie
oraz kąpieli słonecznej. Popołudniowa wycieczka na zaporę również
przysporzyła nam wiele frajdy. Z przyjemnością zamoczyliśmy nogi (i
nie tylko) w zimnym nurcie Nysy Kłodzkiej. Wieczorem pojechaliśmy
do Dusznik, gdzie w Pijalni Wód Mineralnych skosztowaliśmy wodę
z tutejszych źródeł. Następnie chwilę zatrzymaliśmy się przy Dworku
Chopina i zrobiliśmy sobie wspólną fotografię przy pomniku, tego
znanego kompozytora. Około godziny dwudziestej pierwszej dotarliśmy
do Polanicy Zdrój. Tam spacerkiem przeszliśmy przez piękny park,
by dotrzeć do miejsca, z którego mogliśmy obejrzeć pokaz świecących
i tańczących w rytm muzyki fontann. Dużą przyjemność sprawiły
nam pozdrowienia, które przekazał nam prowadzący to widowisko.
Gdy wracaliśmy do Barda w uszach brzmiały nam jeszcze dźwięki
wspaniałej muzyki, a w oczach migotały kolorowe refleksy fontanny.
Wejście na Obryw Skalny, na którym znajduje się Biały Krzyż oraz
dotarcie do Kaplicy Matki Boskiej, zajęło nam całe poniedziałkowe
przedpołudnie. Po dotarciu do celu mogliśmy podziwiać przepiękną
panoramę miasteczka i okolic. Przy kapliczce pani Marta przybliżyła
nam historię tego cudownego miejsca – objawienia Matki Boskiej. Warto dodać, że to najwyższy szczyt pasma Gór Bardzkich. Po powrocie,
korzystając z pięknej pogody, spędziliśmy czas na zabawach i kąpieli
w basenie. Dzięki pomocy pana ratownika doskonaliliśmy również
swoje umiejętności pływackie. Po obiedzie panie Marta i Milena zorganizowały dla nas zajęcia w pracowni plastycznej. Tam każdy z nas
wybrał odlew gipsowy i pomalował go farbami według własnej inwencji.
Na koniec dnia odbyło się ognisko, podczas którego podsumowaliśmy
nasz dotychczasowy pobyt na kolonii. Najpierw odbyła się prezentacja
talentów i wspólne śpiewanie piosenek. Następnie ogłoszono wyniki
przeprowadzonych podczas kolonii konkursów. Laureaci konkursu czystości, konkursu na najlepiej prowadzony dzienniczek kolonisty i konkursu pod hasłem „Dzień z życia kolonisty” otrzymali okolicznościowe
dyplomy i wspaniałe nagrody. Nie zabrakło słów podziękowania skierowanych do opiekunek Domu Wczasów Dziecięcych, za życzliwość,
opiekę i stworzenie niezapomnianej atmosfery podczas naszego pobytu
w Bardzie. Spotkanie przy ognisku zakończyliśmy smażeniem kiełbasek.
Przedostatni dzień pobytu na kolonii został uznany przez wszystkich
uczestników za najatrakcyjniejszy. W tym dniu wybraliśmy się na
wycieczkę po Ziemi Kłodzkiej. Głównym celem naszej wyprawy było
zdobycie Szczelińca Wielkiego – najwyższego szczytu Gór Stołowych,
który ma wysokość 919 m n.p.m. Droga na Szczeliniec wiodła ośmiuset kamiennymi schodami, które dzielnie pokonali nawet najmniejsi
uczestnicy. Po krótkim odpoczynku w schronisku wyruszyliśmy na
wędrówkę po Rezerwacie Parku Narodowego Gór Stołowych, by
podziwiać stworzone przez naturę, różne formy skalne. Widzieliśmy wielbłąda, kwokę, koński łeb, oraz tron Liczyrzepy – ducha
gór. Nie zabrakło też wizyty w diabelskiej kuchni, mieszczącej się
w wąskich szczelinach skalnych. Po zejściu ze Szczelińca udaliśmy
się do Wambierzyc. Tam zwiedziliśmy Bazylikę i poznaliśmy historię
powstania tej okazałej świątyni. Ostatnim punktem naszej wyprawy
była wizyta w „Skansenie u Sołtysa”. Po spotkaniu ze strusiami,
dzikami, owcami i innymi zwierzętami udaliśmy się w drogę powrotną. Przewodnikiem naszej całodniowej wyprawy była pani Lucyna
– dyrektor DWD w Bardzie, której bardzo serdecznie dziękujemy.
Czas naszego pobytu na kolonii w Bardzie dobiega końca. Pakujemy
walizki. Wracamy z ogromnym bagażem wspomnień, mile spędzonych
chwil i nawiązanych nowych przyjaźni. Oprócz pamiątek zabieramy ze
sobą wspaniałe przeżycia, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Do zobaczenia za rok.
Anna Berendt

16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

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

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
położonej w Skokach przy ul. Antoniewskiej
Przetarg odbędzie się w dniu 10 września 2013r. (wtorek) o godz. 1000

Oznaczenie
nieruchomości wg
L.p.
ewidencji gruntów,
numer KW
1
2
1.
Działka nr 858/71
o pow. 0,2156 ha
położona w Skokach
przy ul. Antoniewskiej
Ks i ę g a W i e c z y s t a
nr PO1B/00057904/1
SR Wągrowiec.

Opis nieruchomości,
przeznaczenie, warunki
zabudowy
3
Dla terenu, na którym położona jest działka opracowany został
„Miejscowy plan zagospodarowania w części Miasta Skoki – rejon ulicy Antoniewskiej i ulicy Kościuszki” zatwierdzony Uchwałą
Nr X/76/2011 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.10.2011r.
Wymieniony plan ustala warunki zabudowy i zagospodarowania
terenu, dla którego został opracowany w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
Dla działki nr 858/71 ustala się:
1. lokalizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, z dopuszczeniem obiektów o funkcji
usługowej: handlu, gastronomii, hotelarstwa, administracji, kultury
oraz nieuciążliwego rzemiosła,
2. możliwość wydzielenia ulicy wewnętrznej,
3. możliwość lokalizacji garaży wolnostojących,
4. forma zabudowy: wolnostojąca z dachami stromymi,
5. maksymalna ilość kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych
w tym poddasze,
6. maksymalna wysokość zabudowy-9,50 m,
7. kąt nachylenia głównych połaci dachowych
od 350 do 450,
8. maksymalna wysokość garażu wolnostojącego:
3,50 m,
9. powierzchnia zabudowy na działce: maksimum 25%, nie więcej
niż 280 m2,
10. maksymalna wielkość funkcji uzupełniającej – usługowej: 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów zlokalizowanych na działce,
11. kolorystyka budynku:
a. pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-podobnym o barwie
czerwono-brązowej, czerwono-pomarańczowej, brązowej lub czarnej,
b. ściany zewnętrzne w kolorach pastelowych,
c. zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych plastykowych
listew elewacyjnych typu „siding”.

Cena wywoław- Termin wpłaty
cza
wadium i wysow zł (brutto)
kość
z podatkiem VAT
wadium w zł
4
5
95.940,00

10.000,00
do dnia
06.09.2013r.
na koncie
Urzędu

Miejsce
i termin
przetargu
6
UMiG-Skoki
w dniu
10.09.2013r.
o godz. 1000

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 06 września 2013r.(piątek)
III. Termin i miejsce przetargu
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki w dniu 10 września 2013r. (wtorek) o godz. 1000 (wadium na koncie Urzędu do dnia 06.09.2013 r.)
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) 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 PRZETARGU

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

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowę budynkiem usługowym z częścią mieszkalną
położonej w Skokach przy ul. Wągrowieckiej

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2013r. (piątek) o godz. 1200
L.p.

Oznaczenie nieruchomości wg
ewidencji gruntów, numer
KW

Opis nieruchomości, przeznaczenie, warunki zabudowy

1
1.

2
Działka nr 630/15 o pow.
0,0271 ha
K.W nr P01B/00046872/7
SR Wągrowiec.
Księga wieczysta nie wykazuje
obciążeń. Działka obciążona
zostanie służebnością
przesyłu ze względu na
przebieg po terenie działki
odcinka sieci wodociągowej
PVC 110 przy granicy z dz.
nr 630/5

3
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 zagospodarowania
terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego z
częścią mieszkalną.
Warunki zabudowy dla działki nr 630/151/ 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

Cena
Termin wpłaty
wywoławcza w wadium i
zł (brutto)
wysokość
z podatkiem VAT wadium w zł
4
5
31.980,00
6.000,00
do dnia
26.08.2013r.
na koncie
Urzędu

Miejsce
i termin
przetargu
6
UMiG-Skoki
w dniu
30.08.2013r.
o godz. 1200

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 Miastai Gminy w Skokach najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2013r.(poniedziałek)
III. Termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11 w salce biblioteki w dniu 30 sierpnia 2013r. (piątek) o godz.
1200 ( wadium na koncie Urzędu do dnia 26.08.2013 r. )
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) 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. (61) 8925-814 lub 815.

Godziny przyjmowania mieszkańców
objętych Projektem pn.:
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic”
przez Koordynatorów Gminnych w urzędach
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” informuje,
iż od dnia 4 marca 2013 roku uruchomiona została
w urzędach gmin objętych Projektem kanalizacji
Informacja dla mieszkańców Gminy.
W Gminie Skoki, informacji udzielać będzie Koordynator Gminny
w poniedziałki, w godzinach 16:00 – 17:00
w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej,
pokój nr 15, I piętro w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skokach.
Telefony kontaktowe: 61 89 25 805 albo 61 89 25 804,
e-mail: inwestycje@skoki.nowoczesnagmina.pl

WAŻNA INFORMACJA
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów
alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki przypominamy, że 30
września 2013 r. upływa ustawowy termin do wniesienia
III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w 2013 r.
WAŻNE!
Nieterminowe wniesienie opłaty
skutkuje wygaśnięciem posiadanego zezwolenia.
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki podaje do publicznej wiadomości
informację o zamiarze wydzierżawienia gruntów gminnych położonych
we wsiach Brzeźno, Pawłowo Skockie i Rościnno , w drodze przetargu
ustnego ograniczonego ( Zarządzenie nr 90/2013 z dnia 19.08.2013r.)
Ceny zbóż i warzyw
Obecnie (z dnia 19 sierpnia 2013 r.) ceny skupu zbóż na poziomie:
żyto na mąkę do 400 zł/tona, pszenica na mąkę ok. 650 zł/t, jęczmień
na kasze do 620 zł/t. Do ceny należy doliczyć VAT. Ceny skupu zbóż
paszowych w Mieszalniach Pasz na poziomie: pszenica na paszę do
640 zł/tona, pszenżyto ok. 510 zł/t, jęczmień na paszę ok. 500 zł/tona.
Do ceny doliczyć VAT.
Obecnie targowiskowe ceny zbóż paszowych są na poziomie : pszenżyto, jęczmień 35 - 40 zł, pszenica do 45 zł za 50 kg. Ziemniaki jadalne
do 1,20 zł za 1 kg. Ceny warzyw : marchew, cebula, czerwone buraczki
ok. 1,50 – 2,50 zł/kg, pietruszka do 6 zł/kg, seler do 5 zł/kg, ogórki 2,50
– 4,00 zł/kg, pomidory krajowe 2,00 - 3,50 zł/kg. Jabłka 2,0 – 3,0 zł/kg.
Jaja kurze 0,50 – 0,55 zł/szt.
Ceny tuczników i bydła rzeźnego
Cena skupu tuczników (z dnia 19 sierpnia 2013) – średnio 5,50 – 5,55
zł/kg plus VAT. Maciory do 4,10 zł/kg. Targowiskowe ceny prosiąt średnio
320 – 360 zł/para. Za „duże” prosięta z ferm hodowlanych ponad 10,00
zł za 1 kg wagi żywej. Ceny skupu młodego bydła rzeźnego: byki około
6,50 - 7,00 zł/kg plus VAT, jałówki 5,00 – 5,50 zł/kg, krowy 3,50 do 4,50
zł/kg plus VAT. Mleko w skupie w cenie około 0,90 - 1,15 zł/litr plus VAT.
Inne ceny – na dzień 19 sierpnia 2013 r.
Ceny nawozów, np. Saletra amonowa do 1450 (rok temu 1430) zł/t,
Mocznik ok. 1750 (rok temu 1750) zł/t, Sól potasowa ok. 1800 zł/t (rok
temu 1925) , Polifoska „6” do 2200 zł/tona, Lubofoska „4” ok. 1140 zł/t.
Otręby pszenne ok. 700 - 850 zł/tona. Śruta sojowa do 2450 zł/t – rok
temu ok. 2050 zł/t, śruta rzepakowa ok. 1350 zł/tona – rok temu ok. 1250
zł/t. Cena oleju napędowego teraz średnio około 5,60 zł/litr. Rok temu
była cena ok. 5,70 zł/litr.
Niskie ceny skupu rzepaku ozimego na poziomie 1250 - 1400 zł/tona.
Rok temu na poziomie 2000 – 2100 zł za tonę.
4. Inne wiadomości.
Rok temu ceny skupu zbóż: np. pszenica była w cenie ok. 900 zł, żyto
średnio 720 zł za 1 tonę, pszenżyto do 800 zł/t, jęczmień był w cenie ok.
750 zł za tonę.
Cena skupu tuczników rok temu wynosiła ok. 5,40 zł/kg. W Polsce
nadal jest niski stan pogłowia trzody chlewnej. Obecnie mamy niskie
ceny skupu zbóż co może być zachętą do przeznaczania takiego zboża
na paszę dla trzody chlewnej. Podobne jak rok temu są ceny śruty rzepakowej, koncentratów paszowych, otrąb, nawozów. Wyższa jest cena
śruty sojowej. Nieco niższa jak rok temu jest cena oleju napędowego.
Ogólnie na terenie naszej gminy warunki pogodowe sprzyjały zasiewom. W glebie jest zapas wilgoci. Żniwa są na ukończeniu. Wielu
rolników zadaje pytanie dlaczego tak niskie ceny skupu zbóż w czasie
tegorocznych żniw ?. Trudno odpowiedzieć na takie pytanie i raczej
nie ma co liczyć na ich szybki wzrost. Poziom cen skupu zbóż ustalają
podmioty skupujące, tj. Zakłady Zbożowe i inne jednostki skupujące. Są
protesty rolników w stosunku do tych cen oraz do tzw. wolnego rynku.
Czy ceny wzrosną czas pokaże.
Korzystając z dostatecznej wilgotności gleby warto rozważyć możliwość siewu poplonów po podorywce. Może to być np. gorczyca lub
nawet rzepak ozimy. Na bardzo wielu polach od wielu lat rolnicy sieją
tylko zboża i taki poplon nawet tylko na okres 2 miesięcy poprawi jakość
gleby. Przystępując do planowanych zasiewów rzepaku i zbóż ozimych
należy pamiętać o właściwym nawożeniu przedsiewnym – również o soli
potasowej. Jest szansa na niższe ceny zbóż siewnych – w miarę możliwości finansowych warto zakupić materiał siewny i skorzystać w 2014 r
z dopłaty do takiego materiału.
Życzę rolnikom pomyślnych prac polowych w okresie tegorocznej
jesieni.
Doradca Rolników - Stanisław Kida

Wieś Brzeźno
Oznaczenie
działka nr 69
nieruchomości
według katastru
Działka nr 69
Powierzchnia
o pow.  1,5800 ha
nieruchomości

Wieś Pawłowo
Skockie -część
działki
nr 302/1
Część działki nr
302/1 o pow.
2,1940 ha
Działka rolna
składająca
się z gruntów
o następującej
bonitacji
R V- 0,2500
ha ,
R VI- 1,9440 ha

Wieś Rościnno
działka nr 150/3

Działka nr 150/3
o pow. 4,4711
ha
Działka rolDziałka rolna skłana składająca
dająca się z grunsię z gruntów
tów o następującej
o następującej
bonitacji :
bonitacji :
R IVb- 0,6900 ha,
R I V b R V-0,8900 ha
1,7325 ha,
Działka położona
R V-1,8936 ha ,
bezpośrednio przy
R VI-0,3750 ha,
lesie narażona na
Opis nierucho- szkody spowodo- Działka od stro- ŁV-0,4000 ha,
wane przez zwie- ny południowej N – 0,0700 ha
mości
graniczy z bo- W trakcie prorzynę leśną
iskiem do piłki w a d z o n y c h
prac budow nożnej
lanych na sąsiedniej działce
uszkodzona została sieć drenarska na pow.
około 0,50 ha
Przeznaczenie Działki bez określonego przeznaczenia w planie. W Stuw planie miej- dium zapisane jako obszary rozwoju funkcji mieszkascowym oraz niowych oraz działalności rolniczych i nierolniczych.
studium
W ewidencji gruntów tereny upraw rolnych .
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Termin
Obowiązek rolniczego wykorzystanie gruntu zgodnie
zagospodaro- z zasadami określonymi przez ARiMR ,związanymi
wania
z dopłatami do produkcji.
Czynsz wywo- 4 kwintale pszenicy 2 kwintale psze- 1 0 k w i n t a l i
ławczy
rocznie
nicy rocznie
pszenicy rocznie
Obciążenia
Z dniem 1 września 2013 roku zrezygnowano z dzierdziałki
żawy wymienionych działek
Należność za dzierżawę płatna będzie na wezwanie
do 30 marca roku następującego po roku dzierżawy.
Termin wno- Opłata stanowić będzie równowartość wylicytowaszenia czynszu nego w przetargu czynszu przeliczona na złote. Do
dzierżawnego przeliczenia stosowane będą średnie ceny pszenicy
obowiązujące w ostatnim roku uprawy, określone
przez Główny Urząd Statystyczny.
Działka przeznaczona jest do dzierżawy w drodze
Informacja
przetargu ograniczonego – tylko dla rolników posiadao przeznaczeniu jących stałe zameldowanie na terenie Miasta i Gminy
do sprzedaży Skoki. Ponadto nie posiadających zaległości finanso, oddania
wych wobec Gminy. Spełnienie warunków potwierdzić
w użytkowanie należy oświadczeniem odpowiedniej treści.
wieczyste,
Umowa dzierżawy zawarta zostanie na czas nieoznanajem lub
czony, a jej podpisanie nastąpi niezwłocznie po upływie
dzierżawę
terminów przysługujących na wniesienie ewentualnych
odwołań przez uczestników przetargu
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Z ŻYCIA KLUBU SPORTOWEGO
„WEŁNA”

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
Nowe (stare) władze Klubu
25 lipca 2013r. w pomieszczeniach klubowych z udziałem Burmistrza
Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Kujawy
odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Klubu Sportowego
„Wełna”.
Członkowie Klubu po wysłuchaniu Sprawozdania Zarządu z działalności Klubu za lata 2009 – 2013 akceptowali działalność Zarządu
za minioną kadencję i udzielili mu absolutorium.
Również pozytywnie działalność, tak Zarządu, jak i wszystkich
członków Klubu ocenili Burmistrz Tadeusz Kłos i Przewodniczący
Rady Zbigniew Kujawa, według których Klub spełnił swe zadania,
a opierając się głownie na zawodnikach składających się z mieszkańców
Gminy Skoki w roku 2012 awansował do IV Ligi. Mimo, że nie udało
mu się w niej utrzymać, to zawodnicy spotykając się na boiskach z nowymi przeciwnikami zdobyli doświadczenie, które wraz z Zarządem
niewątpliwie wykorzystają w najbliższej przyszłości. Nastąpiła tez dalsza poprawa dbałości o obiekty Klubowe, w tym o płytę boiska. W tej
sytuacji oceniając pozytywnie działalność Klubu, również w dziedzinie
pozyskiwania i włączania w swe szeregi najmłodszych, wyrazili nadzieję, że skoccy zawodnicy zajmą czołowe miejsca w Klasie Okręgowej
i wywalczą powrót do IV Ligi.
Po części sprawozdawczej dokonano wyboru władz Klubu, przy
czym na wniosek członków w głosowaniu jawnym wybrano: Prezesa
Wiesława Szczepaniaka, a na jego wniosek pozostałych członków
Zarządu w osobach: Andrzeja Pilaczyńskiego – wiceprezes, Huberta
Jarzembowskiego – sekretarz oraz Jarosława Modlibowskiego i Bogdana Marciniaka – członków Zarządu.
Z kolei (również w głosowaniu jawnym) wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Dariusz Matuszczak – przewodniczący oraz Paweł
Jarzembowski i Michał Rosik – członkowie.
Obiecujące wyniki spotkań sparingowych
Przerwę w rozgrywkach między sezonem piłkarskim 2012/2013
a rozpoczynającym się w miesiącu sierpniu nowym sezonem 2013/2014
piłkarze „Wełny” pod okiem trenera Tomasza Bekasa wykorzystali
na pięć meczy sparingowych. Spośród tych spotkań jedno zakończyło
się remisem, jedno przegraną naszych zawodników, a trzy pozostałe
zwycięstwem Skoczan.
Wyniki poszczególnych spotkań przedstawiają się następująco: „Wełna” Skoki – „Sparta” Oborniki - 2:3, „Wełna” Skoki – „Concordia”
Murowana Goślina - 3:2, „Wełna” Skoki – „Wełna” Rogoźno - 5:4,
„Wełna” Skoki – „Pelikan” Niechanowo- 1:1 i „Wełna” Skoki – „Lechita” Kłecko – 7:0.
Pierwsze spotkania rundy jesiennej
15 sierpnia 2013r. wyjazdem do „Włókniarza” Okonek w powiecie
złotowskim Skoczanie rozpoczęli rozgrywki w Klasie Okręgowej.
Spotkanie to zakończyło się wielkim sukcesem zawodników „ Wełny”,
którzy byli bezkonkurencyjni na boisku przeciwnika. Jego wynik to
5:1 dla „Wełny”. Zdobywcami bramek dla Skoczan byli Radosław
Modlibowski – 2, Piotr Gułajski – 1 i Jakub Ślósarczyk – 1. Wynik
dopełniła bramka samobójcza zawodnika „Włókniarza” po strzale
Arkadiusza Dereżyńskiego.
18 sierpnia 2013r. skoccy piłkarze przed własną publicznością rozegrali mecz z „Iskrą” Krajenka. Mecz ten potwierdził dobrą formę
zawodników naszej „Wełny” i zakończył się pogromem gości z wynikiem 8:0. Strzelcami bramek dla skockiego Klubu byli: Radosław
Modlibowski – 4, Arkadiusz Dereżyński – 2, Jakub Ślusarczyk – 1
i Eryk Nadworny – 1.

Dla wiadomości czytelników podajemy, że kierownikiem naszej
pierwszej drużyny jest Andrzej Pilaczyński, a pod opieką trenera
Tomasza Bekasa na boisku barw Skoczan bronią: Mateusz Deminiak,
Arkadiusz Dereżyński, Błażej Gebler, Piotr Gułajski, Tomasz Jarzembowski, Krzesimir Kaczmarek, Artur Kucharski, Robert Ludowicz,
Radosław Modlibowski, Eryk Nadworny, Błażej Rajewski, Łukasz
Rakowski, Sebastian Rosik, Paweł Smykowski, Hubert Sygnecki, Jakub
Ślósarczyk i Bartłomiej Wojciechowski. W rolę bramkarzy wcielili się
Mateusz Kurdelski i Krzysztof Pawliński.
Edmund Lubawy

DWA RAZY SREBRO SKOCKICH
CHODZIARZY W KIESZENI

8 MIEJSCE NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA
W LEKKIEJ ATLETYCE ŁUKASZA NOWAKA
19 - 21 lipca br w Toruniu miały miejsce 89 Mistrzostwach Polski
Seniorów w Lekkoatletyce. Mieszkaniec Skoków Łukasz Nowak w chodzie sportowym na dystansie 20 km z czasem 1:22:42 zajął II miejsce

zdobywając tytuł Vice-Mistrza Polski.
Łukasz Nowak podczas 14 Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce
w Moskwie zajął 8 miejsce z czasem 3:43:38 w konkurencji chodu na
50 km. Zawodnik trenowany przez Krzysztofa Kisiela tym samym potwierdził, iż należy do ścisłej światowej czołówki w swojej konkurencji.
Łukasz regularnie „pnie” się w górę na międzynarodowych zawodach
w swojej koronnej konkurencji, 50 km (podczas Mistrzostw Europy
w Barcelonie w 2010 roku był na 8 miejscu, a w 2012 roku na Igrzyskach
Olimpijskch w Londynie w 2012 roku był 9).

Podobny wyczyn zaliczył młodszy brat Łukasza, Mateusz Nowak zajmując z czasem 50:43.49 II miejsce podczas Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży, czyli w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, którzy
w tym roku rywalizowali w dniach 26 – 28 lipca na stadionie AZS Łódź.
Gratulacje dla obu zawodników i ich trenerów, Krzysztofa Kisiela
i Wiesława Nowaka.
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PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
SPOSÓB UISZCZANIA OPŁAT ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać
od 1 lipca 2013 roku w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach lub
przelewem na konto o numerze:
81 1020 3903 0000 1502 0011 8935.�
Przelewy bankowe należy tytułować w następujący sposób:
„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za miesiąc(e)…….”
podając dodatkowo za jakie miesiące uiszczana jest oplata oraz
imię i nazwisko oraz adres nieruchomości bądź nr geodezyjny działki.
Poniżej przypominamy wysokości oraz terminy opłat za odbiór
odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych selektywnie na
nieruchomościach ZAMIESZKAŁYCH:
Opłata
miesięczna:
Wielkość
gospodarstwa
domowego

Opłata
kwartalna:

Opłata
półroczna:

do 25 stycznia,
25 kwietnia, do 25 stycznia
do 25 każdego
25 lipca,
i
miesiąca
25 paździer25 lipca
nika

Jednoosobowe

19,00 zł

57,00 zł

114,00 zł

2-3 osobowe

29,00 zł

87,00 zł

174,00 zł

4-5 osobowe

39,00 zł

117,00 zł

234,00 zł

6 osobowe

49,00 zł

147,00 zł

294,00 zł

więcej niż 6 – cio
osobowe

49,00+1 zł za
każdą kolejną
osobę

147+3 zł za
294,00 zł
każdą kolejną +6 zł za każdą
osobę
kolejną osobę

W Skokach przy ul. Rogozińskiej 10a zlokalizowany jest
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK).
PSZOK jest czynny od wtorku do soboty w godzinach
od 8.00 do 16.00
W punkcie tym można odbierać worki do selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych.

DO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
NALEŻY PRZEKAZYWAĆ:
Odpady wielkogabarytowe: tapczany, stoły, krzesła, dywany,
opony, duże opakowania, w tym opakowania styropianowe,
itp.
Odpady problematyczne: akumulatory, żarówki, świetlówki. Resztki: farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin
i nawozów. Pojemniki po aerozolach, olejach, przeterminowane leki, stare kosmetyki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, tusze do drukarek i tonery,
termometry, itp.
Odpady z remontów: odpady remontowo – budowlane,
pochodzące z remontów niewymagających pozwolenia na
budowę lub zgłoszenia, itp.
Przeterminowane leki: można również dostarczać do pojemników umieszczonych w wyznaczonych aptekach.
Tekstylia i odzież: odzież, obuwie, pościel, koce, firany itp.
Odpady zielone: liście, ścięta trawa, pozostałości roślin,
przycięte fragmenty drzew i krzewów, itp.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH
DLA MIASTA I GMINY SKOKI
OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. O/Wągrowiec
TEL. 67 262 07 04 lub 67 262 13 21

Rodzaj odpadu surowca

Dzień
tygodnia

2013 rok
sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Zmieszane odpady komunalne

9 i 23

6 i 20

4 i 18

2 (sobota) za 1XI,
15 i 29

13 i 27

Szkło

9

6

4

15

13

23

20

18

29

27

23

20

18

29

27

7 i 21

4 i 18

2 i 30

27

28 (sobota)
za 26XII

Tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe,

piątek

papier i tektura
Odpady biodegradowalne

środa

