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STRAŻACKI PIKNIK
Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA

W sobotę 13 maja na placu targowym w Skokach jednostka OSP Skoki wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Skoki zorganizowała „STRAŻACKI PIKNIK” dla wszystkich mieszkańców i gości. Słoneczna pogoda oraz bogaty wachlarz atrakcji jaki
zaproponowali strażacy ściągnął tłumy widzów na to wydarzenie. Był również moment podziękowań i wyrażenia słów uznania
dla strażaków, za wykonywanie swojej ciężkiej społecznej służby.

Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością znamienici goście:
• Druh Stefan Mikołajczak - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku
OSP RP, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego;
• Druh Andrzej Kuraszkiewicz - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu;
• Pan Brygadier Zbigniew Dziwulski - Komendant Powiatowy PSP
w Wągrowcu;
• Pan Tomasz Kranc - Starosta Wągrowiecki;
• Pan Grzegorz Owczarzak - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Komunikacji Starostwa Powiatowego Rady Powiatu Wągrowieckiego.
• Pan Tadeusz Kłos - Burmistrz Miasta i Gminy Skoki;
• Pan Zbigniew Kujawa - Przewodniczący Rady Miejskiej;

• Druh Marek Gramza - Komendant Gminny Związku OSP RP
w Skokach;
• Ksiądz Proboszcz - Karol Kaczor;
oraz przedstawiciele struktur Związku OSP RP różnego szczebla.
Podczas pikniku przekazano uroczyście nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki w Skokach. Na ręce Prezesa OSP w Skokach druha Piotra Kaczmarka kluczyki do nowego wozu bojowego
przekazali: Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP druh Stefan
Mikołajczak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skoki pan Tadeusz Kłos,
a poświęcenia pojazdu dokonał Ksiądz Proboszcz Karol Kaczor. Po
tej części Orkiestra Dęta OSP Skoki zagrała koncert, po którym kilkukrotnie muzycy bisowali.
Podczas pikniku każdy znalazł coś dla siebie, na najmłodszych czekały atrakcje strażackie połączone z pokazami sprzętu ratowniczego,
a dla troszkę starszych na scenie cały czas koncertowały zespoły: Artur
Pokorzyński z Żoną oraz KOWOLE BIG BAND. W czasie trwania
„Strażackiego Pikniku” w pięknej oprawie muzycznej, wszyscy zebrani
mogli skosztować grillowaną kiełbaskę przygotowaną przez strażaków
oraz pyszną strażacką grochówkę.
Serdeczne podziękowanie kierujemy do właścicieli firm, którzy
zechcieli wesprzeć organizację naszego pikniku, dziękujemy: Panu
Andrzejowi Bystremu właścicielowi Zakładów Mięsnych, Panu
Andrzejowi Giersig właścicielowi Firmy MIRBUD, właścicielom
PPHU WSPÓLNOTA pani Annie Michalskiej i panu Mieczysławowi
Jarzembowskiemu.
Podziękowania kierujemy również do pań fotograf: Kingi Lubawej
oraz Karoliny Stefaniak, które pozwalają nam uwiecznić nasze każde
wydarzenie na pięknych zdjęciach.
Piotr Kaczmarek
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Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 120 w Skokach
zapraszają na

3 czerwca 2017 (sobota)

godz. 14:00
na “Łowisku u Leszka” - ul. Graniczna w Skokach

Pieszy Rajd Nordic Walking
„POCIĄG START”
18 czerwca 2017/niedziela
START - godz. 9:45 stacja PKP w Skokach
- przejazd do Łopuchowa, trasa powrotna ok. 12 km
META - „Karczma Kołodziej” w Skokach

Zapraszamy wszystkie dzieci do dobrej zabawy
oraz do zawodów wędkarskich
dla dzieci w wieku 8-14 lat

Zaprasza
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

WYMAGANE ZAPISY:
e-mail: turystyka@gmina-skoki.pl
tel.: 691 726 319 (9.00 – 15.00)
do 14 czerwca 2017
Liczba miejsc ograniczona

wKoZOOcąg!

„BuOw zNtGrWaEg pNkURzSiDkWeO sOkCh”

UWAGA!: Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne łowienie ryb,
jedynie pod opieką dorosłego opiekuna
oraz posiadanie własnego sprzętu wędkarskiego.

I Rajd Rowerowy

Dzień Bez Samochodu
1 lipca 2017/sobota
START - Gimnazjum w Skokach, dwie trasy:
- 9:00 SPORTOWA o szybkim tempie ok. 50 km
- 10:00 REKREACYJNA z nogi na nogę ok. 19 km
META - Agroturystyka „Morelowy Sad” w Potrzanowie

Zaprasza
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

WYMAGANE ZAPISY z podaniem wybranej trasy:
e-mail: turystyka@gmina-skoki.pl
tel.: 691 726 319 (9.00 – 15.00)
do 26 czerwca 2017
Liczba miejsc ograniczona
„BuOw zNtGrWaEg pNkURzSiDkWeO sOkCh”
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
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Przyszli na świat i w naszej społeczności znaleźli swe miejsce na ziemi:
Janecko Bianka ur.25.03.2017
Wróbel Henryk ur.28.03.2017
Wachowiak Liliana ur.09.04.2017
Figiel Antoni ur.18.04.2017
Patycki Franciszek ur.21.04.2017
Smolanowicz Barbara ur.21.04.2017
Łagodzińska Anastazja ur.22.04.2017
Karmelita Kaja ur.24.04.2017
Gronowicz Szymon ur.05.05.2017
Jarzyński Stanisław ur.05.05.2017
Szczęśliwym rodzicom życzymy dużo radości ze swych „milusińskich”,
a Im samym wspaniałego dzieciństwa i znalezienia godnego miejsca
w dorosłym życiu.
Odeszli na zawsze i miejsce wiecznego spoczynku na skockiej ziemi
znaleźli:
Tafelska Barbara r.1955 Skoki zm.09.04.2017
Szwed Pelagia r.1934 Niedarzyn zm.13.04.2017
Kaczmarek Konrad r.1947 Potrzanowo zm.15.04.2017
Frąszczak Emilian r.1948 Sławica zm.16.04.2017
Wieczorek Bronisław r.1958 Grzybowo zm.20.04.2017
Graczyk Kryspin r.1963 Łosiniec zm.29.04.2017
Janecko Emilia r.1972 Bliżyce zm.30.04.2017
Zielke Roman r.1961 Potrzanowo zm.07.05.2017
Hagdan Janina r.1944 Łosiniec zm.12.05.2017
Lisiecki Józef r.1939 Jabłkowo zm.12.05.2017
Jóźwiak Teresa r.1951 Grzybowo zm.14.05.2017

Święto Miasta i Gminy Skoki
24 czerwca 2017 (sobota)
stadion sportowy w Skokach
15.00 Uroczyste otwarcie z udziałem
Orkiestry Dętej OSP w Skokach
15.45 Koncerty: GA Skoczki i Side Effect
17.30 Kabaret Paranienormalni
19.00 Koncert Pracownika Rocku
20.30 Koncert Sylwii Grzeszczak
22.00 Koncert Backstage Acoustic
Animacje i dmuchańce dla dzieci, stoiska handlowe i gastronomiczne
Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
www.bibliotekaskoki.pl, 798 824 520, 61 82 42 281

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

DYŻURY CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

60 lat razem

Zainteresowanych złożeniem wniosku o sądowe zobowiązanie osoby
uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego informujemy, że członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Skokach będą udzielać pomocy w ich wypełnieniu i przyjmować wyżej
wymienione dokumenty podczas dyżurów pełnionych w siedzibie Komisji, mieszczącej się przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul.
Ciastowicza 11 (dawne pomieszczenie ośrodka pomocy społecznej).

Nie tylko Jubileusz 50. rocznicy ślubu jest okazją do spotkania się
Burmistrza z Jubilatami. Pary, które przeżyły ze sobą więcej niż 50
lat i sobie tego życzą w okrągłe rocznice ślubu odwiedza Burmistrz
Tadeusz Kłos wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Joanną
Wolicką-Przywarty. Tak też się stało 19 kwietnia. Burmistrz odwiedził
państwo Zofię i Karola Witkowskich ze Stawian, którzy tego dnia
obchodzili 60 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jubilatom
towarzyszyła córka Bogumiła i wnuczka Marlena.

Małżonkom serdecznie gratulujemy pięknego Jubileuszu i życzymy
zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności na następne lata życia.
Karolina Stefaniak

Niżej podajemy terminy i godziny dyżurów oraz osoby je pełniące:
31.05.2017r. (środa) w godz. 11.00 – 12.00 – Bożena Talar
01.06.2017r. (czwartek) w godz. 18.00 – 19.00 – Violetta Guner
08.06.2017r. (czwartek) w godz. 12.30 – 13.30 – Małgorzata
Szpendowska - Wylegalska
14.06.2017r. (środa) w godz. 10.00 – 11.00 – Alicja Kramer
21.06.2017r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30 – Małgorzata Wojciechowska
27.06.2017r. (wtorek) w godz. 17.00- 18.00 – Agata Sudent
05.07.2017r. (środa) w godz. 11.00 – 12.00 – Bożena Talar
13.07.2017r. (czwartek) w godz. 18.00 – 19.00 – Violetta Guner
Wnioski o sądowe zobowiązanie osoby uzależnionej do leczenia
odwykowego można pobrać ze strony Gminy Skoki lub wypełnić na
miejscu u osoby dyżurującej.
Małgorzata Szpendowska – Wylegalska
przewodnicząca GKRPA w Skokach
„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
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Bracia Kurkowi w Święto 3 Maja
i na odpuście Świętego Wojciecha w Gnieźnie
3 maja 1791 r. Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów
uchwalił Konstytucję. Konstytucja ta, od daty uchwalenia,
zwana Konstytucją 3 Maja, była pierwszą w Europie i drugą
w świecie ustawą zasadniczą. Była wyrazem dążeń postępowych obywateli skupionych wokół króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego, Hugo Kołłątaja i Ignacego Potockiego, do
zreformowania ówczesnej Rzeczypospolitej. I choć nigdy nie
weszła w życie stała się wzorem, na który w przyszłości powoływali się polscy działacze polityczni i niepodległościowi.

- Strzelanie do Kura: kura zestrzelił Tadeusz Jerzak, II miejsce
zajęła Urszula Jerzak, a III Alojzy Pacholski.
- Strzelanie Punktowe w Kategorii:
• Pań – wygrała Marta Idziaszak; II miejsce zajęła Anna Jachna,
a III Czesława Kiełczewska.
• Panów - wygrał Jerzy Nowak; II w punktacji był Mikołaj Koteras,
a III Krzysztof Jachna.
• Młodych Strzelców - wygrał Kasper Grzegorzewski, II był Albert
Grzegorzewski, a III Zofia Koteras.
- Najcelniejszy strzał Turnieju oddał Krzysztof Migasiewicz.
Wcześniej, bo 23 kwietnia bracia na czele z Królem Żniwnym
Małgorzatą Florysiak oraz Stanisław Grzegorzewski, Michał Rosik
wraz z żoną Ewą i Jan Kamiński uczestniczyli w obchodach dorocznych uroczystości w Gnieźnie – na odpuście Świętego Wojciecha
oraz 600-lecia Prymasostwa w Gnieźnie.
W trakcie tej bytności skoccy bracia spotkali się i nawiązali
znajomość z biorącymi pierwszy raz udział w gnieźnieńskich uroczystościach braćmi z Krakowa. Było bardzo miło i serdecznie.
Była okazja do przekazania sobie informacji o swoich Bractwach,
a bracia z Krakowa zaprosili skoczan na swoje uroczystości brackie.
Stanisław Grzegorzewski

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od 1990 r. dzień 3 maja
obchodzimy jako Święto Narodowe.
3 maja br. skoccy Bracia Kurkowi z pocztem sztandarowym tradycyjnie uczestniczyli w odprawionej w kościele pw. Świętego Mikołaja
Biskupa uroczystej Mszy świętej. Po uroczystości mszalnej bracia,
siostry, ich goście oficjalni i zainteresowani skoczanie zebrali się na
Strzelnicy Brackiej im. Stanisława Glinkiewicza, gdzie odbyły się
dalsze uroczystości. Na komendę marszałka Przemysława Bagrowskiego odśpiewano Hymn Państwowy i Hymn Bracki, a następnie
rozpoczął się Otwarty Turniej Strzelecki Konstytucji 3 Maja.
Wyniki poszczególnych zawodów przedstawiają się następująco:
- Strzelania do Tarczy Brackiej: zwyciężył i tarczę „uniósł” Grzegorz Misiak; na II miejscu uplasował się Andrzej Tatara, a na
III Małgorzata Florysiak.
- Strzelanie do Tarczy Darczyńców: pierwsze miejsce zajął i tarczę
zdobył Jerzy Nowak – brat kurkowy z Wrześni; II miejsce wywalczył Grzegorz Misiak, a III Mikołaj Koteras.
- Strzelanie do zapadek: wygrał Aleksander Mitkowski, II był Mikołaj Koteras, a III Michał Rosik.

5

SOBOTA W LUSOWIE

W kalendarzu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 Koło w Skokach na rok 2017 znalazło się kilka ciekawych
wydarzeń. Jednym z nich była zaproponowana przez Zarząd i zaaprobowana przez członków wycieczka do kolejnego muzeum poświęconego
powstaniu wielkopolskiemu.
Tym razem wybór padł na Lusowo, gdzie mieści się muzeum upamiętniające drugiego dowódcę powstania - generała Józefa Dowbora
Muśnickiego. Nie przypadkiem wybrano się tam w sobotę, 22 kwietnia
br. Tego dnia miała miejsce uroczystość upamiętniająca młodszą córkę
generała, Agnieszkę Dowbor-Muśnicką, która została zamordowana
przez hitlerowców w Palmirach w 1940. Po mszy św. w kościele parafialnym i złożeniu kwiatów na grobie generała, zasadzono poświęcone
jej drzewo pamięci - świerk z Palmir.

Normy języka ogólnego
a kultura komunikacji regionalnej
wykład dr. Jarosława Liberka
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
29 maja (poniedziałek), godz. 18.00
w sali Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
przy ulicy Rogozińskiej 1B w Skokach

Nadmienić należy, że starsza córka dowódcy powstania, ppor. pilot
lotnictwa Wojska Polskiego Janina Lewandowska została również zamordowana w czasie okupacji – była jedyną znaną historykom kobietą
wśród tysięcy ofiar zbrodni katyńskiej. W 2010 przy lusowskim muzeum
pojawił się przywieziony z Katynia świerk upamiętniający ppor. Janinę.
W sobotę, 22 kwietnia 2017 oddano w Lusowie hołd obu córkom
generała – w jednej z sal muzealnych odsłonięto poświęconą im płaskorzeźbę. Losy obu bohaterek przybliżyła zebranym p. Anna Grajek,
twórczyni Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie. Podniosłej atmosfery dopełniła bez wątpienia kompania honorowa z 17.
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora Muśnickiego z pocztem sztandarowym oraz zaproszeni goście:
przedstawiciele administracji rządowej oraz samorządowej, żołnierze,
Rodziny Katyńskie, przedstawiciele placówek edukacyjnych regionu,
młodzież, harcerze, mieszkańcy Lusowa oraz przyjaciele Towarzystwa
Pamięci generała Dowbor Muśnickiego.
Zarząd Koła oraz uczestnicy wyjazdu do muzeum w Lusowie serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi za wsparcie
organizacyjne.
Tekst i zdjęcie: Iwona Migasiewicz

KONKURS KRONIK OSP
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzki Klub Kronikarza OSP
w Poznaniu zapraszają do udziału w Wojewódzkim Konkursie Kronik
OSP. Eliminacje wojewódzkie odbędą się 15 lipca w Borku Wielkopolskim.
Kroniki, pamiętniki, wspomnienia i relacje z dziejów OSP należy
przesłać do 14 czerwca na adres Biura Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu. Zgłoszenia do konkursów należy dokonywać
za pośrednictwem oddziałów powiatowych Związku OSP RP. Ta sama
kronika może być zgłoszona do Konkursu ponownie pod warunkiem,
że nowe zapisy obejmują minimum dwa lata. Oceniane będą kroniki,
w których zapisy zawierają informacje z działalności przynajmniej do
końca maja 2017 roku.
Laureaci eliminacji wojewódzkich wezmą udział w Ogólnopolskim
Konkursie Kronik OSP, który będzie odbywał się w dniach 1 – 3 września 2017 roku w Pleszewie.
Jan Maćkowiak - Wiceprzewodniczący WKK OSP

Koordynator działań
jubileuszowych 650-lecia Miasta Skoki
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi Skockiej
ogłasza konkurs plastyczny pt.

Skoki - moje miasto
Nagrody będą przyznane w następujących kategoriach:
1. Uczniowie szkoły podstawowej
2. Uczniowie gimnazjum
3. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz dorośli
Termin i miejsce nadsyłania prac:
14.06.2017, siedziba Biblioteki przy ul. Rogozińskiej 1B
Wsparcie organizacyjne:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach

Szczegóły konkursu znajdują się
w regulaminie dostępnym
na stronie www.bibliotekaskoki.pl
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Inwestycyjne tematy
Tematem comiesięcznego spotkania Burmistrza z mieszkańcami
były inwestycje gminne realizowane w 2017 roku. A rozmawiano o nich
w piątek 28 kwietnia.
Jako pierwsze z prowadzonych zadań została omówiona budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach. Burmistrz oznajmił,
że inwestycja ta już się fizycznie rozpoczęła w terenie i obejmuje przebudowę ulicy Dworcowej na długości ok. 500m, budowę wiaty rowerowej
i przystankowej, nawierzchni chodników i parkingów oraz odwodnienia
i oświetlenia terenu dworca PKP. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota
3.108.739 zł, w tym dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi
ok. 85%. W następnej kolejności wymieniono jeszcze trzy kolejne
przedsięwzięcia, które mają zapewnione dofinasowanie zewnętrzne
i są to: budowa mieszkań komunalnych, termomodernizacja budynku
Urzędu oraz budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy
ulicy Antoniewskiej w Skokach.

Obecnie na obiekcie zrealizowano prace rozbiórkowe nawierzchni
płyt drogowych wraz z obiektami kubaturowymi. Wykonano kanalizację
deszczową terenu parkingu, przy czym do końca jej realizacji pozostało wykonanie przepompowni wód deszczowych wraz z separatorem.
Rozpoczęto budowę wiaty rowerowej i przystankowej – zabetonowano ławy fundamentowe obydwu obiektów. Zamontowano większość
krawężników granitowych projektowanego parkingu i rozpoczęto
wykonywanie warstw konstrukcyjnych chodników. Rozpoczęto także
wytyczenie trasy ulicy Dworcowej.

W ramach zadania realizowane są również działania informacyjno-promocyjne, których celem jest m.in. zachęcanie mieszkańców
do korzystania z transportu zbiorowego, jak też do ruchu pieszego
i rowerowego. Z tego względu 08.04.2017 r. odbył się rajd rowerowy
w nieznane (pierwszy z trzech zaplanowanych), w którym udział wzięło
200 osób. Na jego zakończenie zorganizowano konkurs, w ramach
którego wśród uczestników rozdysponowano nagrody oraz gadżety
promocyjne. Kolejny rajd już 27.05, na który serdecznie zapraszamy.
Marianna Gregorczuk

Dzień Ziemi w Gminie Skoki!
W dalszej kolejności poinformowano zebranych o zabezpieczeniu
w budżecie gminy środków finansowych na inwestycje drogowe.
Na terenie miasta Skoki będzie to przebudowa wjazdu do Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji oraz drogi pomiędzy ulicami Zamkową
a Wągrowiecką. Na terenach wiejskich zostaną wybudowane odcinki
dróg w Potrzanowie, Jabłkowie oraz w Łosińcu.
Przekazano także informację o budowie w najbliższych tygodniach
oświetlenia drogowego na ul. Przylesie i częściowo Rogozińskiej w Skokach oraz wymianie istniejących źródeł światła na energooszczędne
w centralnej części miasta.
Kolejnym punktem spotkania było poinformowanie zebranych o dofinansowaniu kwotą 572.500 zł przez budżet Gminy Skoki inwestycji
drogowych realizowanych przez Powiat Wągrowiecki w br.
W trakcie wolnych wniosków mieszkańcy poruszali głównie sprawę
przebudowy ul. Antoniewskiej i ścieżki pieszo - rowerowej od Skoków
do Antoniewa.
Adam Zdanowski

Wędkarze sprzątali brzegi jezior:
Borowe i Dzwonowskie
14 wędkarzy skupionych w Kole Polskiego Związku Wędkarskiego
nr 120 w Skokach, odpowiadając na apel Burmistrza Miasta i Gminy
Skoki o udział w akcji sprzątania Gminy w ramach Dnia Ziemi, 22
kwietnia spotkało się nad brzegami jeziora Borowe.

„Budowa zintegrowanego punktu
przesiadkowego w Skokach”

Od kwietnia br. trwają prace budowlane związane z budową zintegrowanego punktu przesiadkowego w Skokach. Gmina Skoki na realizację
tej inwestycji pozyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zaopatrzeni w dostarczone przez Gminę rękawice i worki, zbierali
różnego rodzaju odpadki pozostawione nie tylko przez zażywających
kąpieli i szukających wypoczynku nad brzegami jeziora i w przybrzeżnej okolicy, ale i przez niesfornych, nieprzestrzegających regulaminu
wędkarzy, możliwe że i przez swych kolegów z Koła oraz przez zwyczajnych „turystów”. Po zakończeniu sprzątania nad jeziorem Borowym
wędkarze sprzątali też brzegi jeziora Dzwonowskiego.
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W sumie zebrano 8 worków odpadów, które po zakończeniu akcji
jej uczestnicy dostarczyli do Selektywnego Punktu Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Skokach.
Akcję sprzątania jezior Borowe i Dzwonowskie w dniu 22.04. zakończyło spotkanie integracyjne jej uczestników przy grillu.
Edmund Lubawy

„Dzień Ziemi”
Dzień Ziemi jest doskonałym pretekstem do sprzątania swojej okolicy. Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy w kwietniu przeprowadzono na terenie gminy akcję z okazji Dnia Ziemi. Z roku na rok cieszy się
ona coraz większym zainteresowaniem, ze strony mieszkańców gminy.
Do udziału w akcji włączyli się uczniowie Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skokach wraz z pracownikami, Stowarzyszenia
Tęcza i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.

Aktywni byli także mieszkańcy sołectw: Szczodrochowa, Brzeźna,
Sławicy, Kakulina, Glinna, Pawłowa Skockiego, Rejowca, Kuszewa oraz
Potrzanowa. Nie zawiedli także przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów
Działkowych: „Jedność” w Skokach i „Morena” w Potrzanowie, Polski
Związek Wędkarski w Skokach, Nadleśnictwo Durowo, Nadleśnictwo
Łapuchówko oraz Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki i Ziemi
Skockiej i 7 Skocka Drużyna Harcerska „HYCE”.
Wszystkim uczestnikom biorącym udział w akcji „Dzień Ziemi” serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że ich praca zostanie uszanowana
przez pozostałych mieszkańców i turystów.

PORADY I KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym
Informujemy, że w miesiącu maju i czerwcu psycholodzy udzielać
będą porad i konsultacji w następujących terminach:
Pani Jolanta Korczowska – Jankowiak:
- 27.05.2017r. w godz. 10.00 – 15.00
- 03.06.2017r. w godz. 10.00 – 15.00
- 30.06.2017r. w godz. 10.00 – 15.00
Pani Elżbieta Ciećmierowska:
- 08.05.2017r. w godz. 08.15 – 13.15
- 27.05.2015r. w godz. 08.15 – 12.15
- 12.05.2017r. w godz. 08.15 – 13.15
- 24.05.2017r. w godz. 08.15 – 12.15

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO!
Bądź widoczny na drodze!

Poruszając się pieszo lub rowerem o zmierzchu, bądź w porze nocnej, lub
w złych warunkach atmosferycznych po drodze publicznej w terenie niezabudowanym, zaopatrz się w elementy odblaskowe, które zwiększą Twą widoczność
dla kierowców i mogą uratować Ci zdrowie, a nawet życie.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 maja 2017 minął termin płatności
II raty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum niezapłaconych w wyżej wymienionym
terminie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra
Finansów są naliczane odsetki za zwłokę.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonych w Rościnnie, przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
I. Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz księgi wieczystej
NUMER
DZIAŁKI
2/6
2/15

POŁOŻENIE
Rościnno
Rościnno

NUMER KSIĘGI
WIECZYSTEJ
PO1B/00056799/4
PO1B/00056799/4

POWIERZCHNIA
0,0707 ha
0,0876 ha

II. Opis nieruchomości
Działki położone w Rościnnie, o kształcie wieloboku na terenie płaskim.
W okolicy pola uprawiane rolniczo
oraz zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Dojazd do działki drogą
gruntową wewnętrzną w których poprowadzono instalację wodociągową
i energetyczną.
III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania
Dla przedmiotowych działek zostały
wydane decyzje o warunkach zabudowy zezwalające na inwestycję w zakresie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowany w nieprzekraczalnej linii zabudowy
wskazanej w decyzji. Pozostałe warunki budowy: a) budynek mieszkalny
maksymalnie dwukondygnacyjny; b) szerokość elewacji – maksymalnie
15 m, wysokość kalenicy – maksymalnie 9 m; c) kierunek kalenicy dachu
do frontu działki – równoległy; d) wysokość górnej krawędzi elewacji
frontowej – maksymalnie 4 m; f) geometria dachu – dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 30° - 45°
IV. Cena nieruchomości
- działka 2/6 - cena wywoławcza 29 159 zł
- działka 2/15 - cena wywoławcza 34 986 zł
V. Termin zagospodarowania nie jest określony.
VI. Czas i miejsce przetargu
Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skokach,
ul.Ciastowicza 11 w sali konferencyjnej w budynku B w terminie:
- działka 2/6 - 23 czerwca 2017 r, tj. piątek o godzinie 14:00
- działka 2/15 - 23 czerwca 2017 r. tj. piątek o godzinie 14:30
VII. Warunki przystąpienia do przetargu
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu
w kwocie 3 000 zł na konto Gminy Skoki nr 58 9065 0006 0040 0400
0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie o/Skoki, najpóźniej do dnia
19 czerwca 2017 r. (poniedziałek).
2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie osobę przystępującą do przetargu, numer działki i jej położenie.
3. Osoby zainteresowane nabyciem więcej niż jednej nieruchomości winny
wpłacić tyle wadiów, ile nieruchomości zamierzają nabyć.
4. Uczestnik przetargu winien okazać się na przetargu ważnym dowodem osobistym.
5. W przypadku, gdy uczestnik przetargu, tj. osoba, która wpłaciła wadium, nie może brać udziału w przetargu, dopuszcza się możliwość
reprezentowania go przez inną osobę. Osoba reprezentująca uczestnika
przetargu winna okazać Komisji Przetargowej swój dowód osobisty,
dowód wpłaty wadium oraz pisemne upoważnienie do występowania
w przetargu w imieniu swojego mocodawcy, zawierające dane osobowe
osoby reprezentującej i reprezentowanej, włącznie z numerami dowodów osobistych. Upoważnienie podlega opłacie skarbowej.
6. W razie uchylenia się przez osobę wygrywającą przetarg od zawarcia
umowy nabycia nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia w/w umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi.
7. Wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zostanie
zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później
niż przed upływem 3 dni.
8. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości a także przyczynę odwołania przetargu.
9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli
przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej;
10. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.
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Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
I. Oznaczenie nieruchomości według katastru oraz księgi wieczystej
Działka nr 182/27, obręb Rejowiec, zapisana w księdze wieczystej
PO1B/00047631/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu
II. Powierzchnia nieruchomości: 0,1156 ha
III. Opis nieruchomości:
Działka położona w miejscowości Rejowiec, położona pomiędzy
drogą wojewódzką nr 197 a drogą wewnętrzną obsługującą tereny
budowlane, stanowi użytki klasy RVI, dojazd do działki odbywa się
drogą nieutwardzoną.
IV. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Działka nie ma określonego przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym do 31 grudnia 2003 r.
przedmiotowa działka przeznaczona była na cele zabudowy mieszkaniowej. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Skoki zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej
Gminy Skoki nr XLVI/279/10 z dnia 24.06.2010 r. dla w/w działki został wyznaczony następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: „obszary zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz działalności rolniczych i nierolniczych”
V. Cena nieruchomości: 25 000 zł brutto
VI. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
wymienionej w wykazie, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.
Dz.U. z 2016 roku poz. 1774) a zainteresowane nabyciem nieruchomości, winny najpóźniej w ciągu 6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu, złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skokach.

LATO Z BIBLIOTEKĄ 2017
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
serdecznie zaprasza
na zorganizowany wypoczynek dla dzieci
w dwóch grupach wiekowych:
• Bibliomaluchy 5-7 lat
• Bibliostarszaki 8+
Terminy:
10-14 lipca
7-11 sierpnia
Organizujemy również wyjazdy jednodniowe
dla dzieci i młodzieży szkolnej w dniach:
• 19 lipca/środa - Sea Park w Sarbsku koło Łeby
• 2 sierpnia/środa - Kopalnia Soli w Kłodawie
Oprócz w/w atrakcji zorganizujemy zajęcia stacjonarne
w siedzibie biblioteki, np.:
warsztaty artystyczno-teatralne, garncarskie,
decoupage, pokazy iluzji, zumba dla dzieci,
Kino za regałem i inne
Szczegółowe informacje wkrótce na
www.bibliotekaskoki.pl oraz fanpage’u biblioteki
Zapisy dzieci i młodzieży osobiście lub telefonicznie
61 82 42 281, 798 824 520

Zapraszamy!!!
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach
serdecznie zaprasza mieszkań có w
do udziału w konkursie fotogra�iiczym

„Miasto i Gmina Skoki w obiektywie”

Uchwyć:

* zabytki
* najpiękniejsze
miejsca
* przyrodę
* mieszkań có w

Lody, lody dla ochłody!
20 maja w sobotę została otwarta Kawiarenka Royal przy ulicy
Jana Pawła II 2. Ta informacja z pewnością ucieszy wszystkie dzieci
i wszystkich smakoszy lodów. Specjalnością kawiarenki są wysokiej
jakości lody oraz pyszne gofry. Sama nazwa Royal nie jest przypadkowa. W latach 50. ubiegłego wieku w tej kamienicy znajdował się
bowiem hotel o tej samej nazwie.
Takiego miejsca chyba rzeczywiście brakowało w naszym mieście.
Można tu wypić dobrą kawę oraz zasmakować deserów lodowych
i gofrów. Właściciele przewidują około 10 miejsc siedzących wewnątrz
lokalu oraz około 12 miejsc na zewnątrz.
Wnętrze kawiarenki wygląda niesamowicie. Pastelowe, głównie
biało-miętowe, urządzone ze smakiem, po prostu pysznie.

Termin zgłaszania prac
do 14 czerwca 2017

cenne
nagrody

Informacje i Regulamin konkursu dostępne są
w sekretariacie Biblioteki Publicznej
tel. 61 82 42 281, 798 824 520 lub na stronie
www.bibliotekaskoki.pl
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Zakochani w piosence
Miniona niedziela, 14 maja zadowoliła z pewnością sympatyków
pięknych choć zapomnianych, bo odległych w czasie melodii. Publiczność już na wstępie zaskoczona została nagłą zamianą ról aktorskich
(zamiast Jarosława Patyckiego wystąpił Bartosz Kuczyk).

Biblioteka. Oczywiście!
Pod hasłem Biblioteka. Oczywiście! świętowaliśmy trwający od 8 do
14 maja 2017 Tydzień Biblioteki w Skokach w ramach XIV ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek.

Celem akcji było zaprezentowanie skockiej biblioteki jako instytucji na trwale wpisanej w pejzaż kulturowy miasta. Pokazaliśmy wiele
możliwości działań kulturotwórczych organizowanych przez instytucję.
W bibliotece można nie tylko czytać i obcować z książką, ale też obejrzeć
wystawę czy film, nauczyć się języka, spotkać z przyjaciółmi, śpiewać,
poznać nowoczesne technologie oraz zdobyć wszelkie potrzebne informacje i partycypować w jej (biblioteki) działaniach. Biblioteka to taka
przestrzeń dla czytelnika w każdym wieku, każdego wyznania i koloru
skóry, gdzie może się w pełni realizować w zakresie edukacji kulturalnej
i uczestnictwa w kulturze.

Wspomniana transformacja nie wpłynęła jednak znacząco na scenariusz zapowiadanej propozycji artystycznej. Obciążona pamięć Bartosza
Kuczyka, który w ciągu trzech dni musiał opanować teksty kilkunastu
piosenek okazała się być niezawodną. Tradycyjnie artysta rozbawiał
publiczność anegdotami i przybliżał powiązanie utworów z życiowymi
sytuacjami na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Zabrzmiały utwory mniej
i bardziej znane, refleksyjne, nostalgiczne, do posłuchania i pokołysania się zarazem. Piosenka wszak dobra jest na wszystko, jest naszą
miłością, ubogaca duszę i pozytywnie wpływa na emocje. Powróciliśmy
jak za dawnych lat, podziwialiśmy hiszpańskie oczy, pośmialiśmy się
ach… z bab, niektórzy zazdrościli nawet małemu żigolo. Na koniec
zaśpiewała cała sala. Na zawsze w pamięci pozostanie nam jednak
spektakularne wykonanie przez Annę Bajerską-Witczak Ave Maria no
moro H.Martinsa.Za popołudnie z piosenką i zapachem bzu dziękujemy
i kłaniamy się publiczności.
Elżbieta Skrzypczak

„Harfa” ma już 50 lat
W zamieszczonym w kwietniowym wydaniu „Wiadomości” artykule
Antoniego Wiśniewskiego pod w/w tytułem, z powodu niedopatrzenia
naszej Redakcji, została pominięta fotografia, o której mowa w ostatnim jego akapicie.
Dlatego przepraszając autora oraz utrwalone na niej osoby i czytelników za ten oczywisty błąd, prosimy o spojrzenie na wspomniane:
fotografię oraz na 4 ostatnie akapity artykułu omawiające okoliczności
jej powstania.
Edmund Lubawy
Dzień później, 2 kwietnia „Harfa” brała udział w Inscenizacji z okazji
650- lecia Miasta Skoki pt. „Moje miasto na przestrzeni wieków”.
Przedstawienie powstało z myślą o przekazaniu Skoczanom i miłośni-

Było więc FILMOWO z Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej,
PODRÓŻNICZO z Arkadym Fiedlerem i jego „Małym Fiatem”, POMYSŁOWO z Filharmonią Pomysłów, DZIENNIKARSKO z Dominiką
Narożną z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, LITERACKO z pisarką Joanną Wachowiak, TEATRALNIE z Magdaleną
Pawelec i Calineczką oraz KONCERTOWO z Anną Bajerską – Witczak
i Bartoszem Kuczykiem.
Tydzień Biblioteki był także okazją do promocji nowoczesnej
instytucji. Naszymi gośćmi byli: dzieci, młodzież i dorośli z terenu
Wielkopolski. Pragniemy, aby biblioteka miała wpływ na poprawę
jakości życia mieszkańców, wspierała edukację i zachęcała do zainteresowania książką szerokich kręgów lokalnej społeczności.
Za udział w Tygodniu Biblioteki dziękujemy dyrekcji, nauczycielom,
uczniom szkół i przedszkoli, które zaangażowały się w projekt.
Elżbieta Skrzypczak

kom Skoków informacji o dziejach miasta. Spektakl z udziałem dzieci,
młodzieży i dorosłych uatrakcyjnił obchody jubileuszowe 650- lecia
miasta. Jednocześnie Zespól „Harfa” uczcił swoje 50- lecie powstania
(było to w 1967 roku na 600 lecie miasta). To bardzo ważne wydarzenie
dla lokalnej społeczności.
Dokończenie na str. 10
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Dokończenie ze str. 9

Niewielu z nas interesuje się historią swojego miasta, a wcielając
się w role historycznych postaci i uczestnicząc w ważnych dla miasta
zdarzeniach, wzmocniliśmy naszą skocką tożsamość. „Harfa” uczyniła to w momencie zaśpiewania trzech tematycznych pieśni: „Pieśni
o rodzinnym mieście”, „O Skokach” oraz „Skoczanki”.
Jednocześnie przed salą widowiskową zespoły artystyczne, instytucje, stowarzyszenia i organizacje działające w mieście i gminie
Skoki urządziły wystawy swego dorobku.
Zespół „Harfa” dorobek swego 50-lecia przedstawił na planszach
oraz na prezentowanych kronikach i zdobytych trofeach - patrz na
fotografię, na której widzimy od lewej: Gabrielę Bałażyk - zajmuje
się zespołami działającymi przy Bibliotece Publicznej, Antoniego
Wiśniewskiego – dyrygenta „Harfy, Bronisława Chudziaka – członka
Chóru oraz Kazimierę Głazowską i Barbarę Szymkowiak – członkinie Chóru.
Antoni Wiśniewski

Pierwszy wyjazdowy koncert naszej
orkiestry dętej
W dniu 8 kwietnia br. Orkiestra Dęta OSP w Skokach miała zaszczyt wystąpić na IV Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka, który odbył
się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Zaproszenie Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
RP - pana Stefana Mikołajczaka orkiestra przyjęła z ogromną radością
jednocześnie traktując je jako duże wyzwanie i odpowiedzialność tym
bardziej, że w tym roku przypada 150-ta rocznica powstania Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych.

Zjazd OW ZOSP RP odbywa się raz na pięć lat. Mieliśmy okazję
spotkać tam przedstawicieli władz krajowych Związku OSP RP
na czele z prezesem Zarządu Głównego ZOSP RP premierem
Waldemarem Pawlakiem.
W Zjeździe uczestniczyli również jako goście licznie przybyli
przedstawiciele władz administracji publicznej, organizacji społecznych, instytucji i firm: Krystyna Łybacka - posłanka do Parlamentu Europejskiego, Piotr Florek - senator RP, Wojciech Jankowiak - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof
Grabowski - wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego i inni.
Oprawa muzyczna Zjazdu, którą powierzono naszej orkiestrze,
polegała na około półgodzinnym występie przed częścią oficjalną
oraz na zagraniu Hymnu Państwowego i Hymnu Związku OSP RP
podczas części oficjalnej.
Ze swojego zadania Orkiestra Dęta OSP w Skokach wywiązała
się bardzo dobrze zbierając pochlebne opinie.
Należy również dodać, że Zarząd OW OSPRP na pierwszym
posiedzeniu ukonstytuował się wyłaniając Prezydium. Na czele
Zarządu ponownie stanął Stefan Mikołajczak. Wiadomość tę
przyjęliśmy z wielką radością.
Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie na FB.
Artur Pokorzyński
fot. Stanisław Sowa

Terminy zajęć opiekuńczo – wychowawczych
w świetlicach działających na terenie miasta
i gminy
Podajemy planowane na miesiąc maj i czerwiec 2017r. terminy zajęć
opiekuńczo – wychowawczych, które są prowadzone w świetlicach
działających na terenie Miasta i Gminy Skoki.
Świetlica w Pawłowie Skockim:
Maj: 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 29
Czerwiec: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29.
Zajęcia odbywać się będą w godz. 16.00 – 18.30
Na dzień 27.05.2017r. planowane są obchody Dnia Dziecka i godzinę
rozpoczęcia zajęć poda dzieciom prowadząca zajęcia p. Elżbieta Słoma,
gdyż jest ona związana z w/w uroczystościami.
Świetlica w Potrzanowie:
Maj: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 29, 30
Czerwiec: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 26
Zajęcia odbywać się będą w godz. 15.30 – 18.00
W dniu 14.05.2017r. zajęcia w terenie podczas II Skockich Mistrzostw
Nordic Wolking i IV Skockich Przełajów, natomiast w dniu 27.05.2017r.
podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowego z okazji Dnia Dziecka.
Godzinę rozpoczęcia zajęć poda prowadząca p. Agnieszka Fertach.
Świetlica w Rościnnie:
Maj: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25
Czerwiec: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22
Zajęcia odbywać się będą w godz. 15.30 – 18.00
Świetlica w Skokach:
Maj: 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
Czerwiec: 1, 2, 3, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30
Zajęcia odbywać się będą w godz. 15.30 – 18.00
Świetlica w Stawianach:
Maj: 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
Czerwiec: 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28
Zajęcia odbywać się będą w godz. 15.30 – 18.00

Szczegóły akcji na fanpage’u
oraz na www.bibliotekaskoki.pl
po 22 maja 2017

Darmowe wejściówki do odbioru w sekretariacie Biblioteki Publicznej
w Skokach, ul. Rogozińska 1B (liczba miejsc ograniczona)
Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach,
61 82 42 281, 798 824 520
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BIEGOWE I PIESZE ZMAGANIA
W PIACHU, KURZU I BŁOCIE
Piaszczyście, błotniście, w górę i w dół było na biegu IV Skockie
Przełaje zorganizowanym przy Gimnazjum w Skokach w słoneczną
niedzielę 14 maja.

Nowa trasa, licząca ok 8,5 km wiodła wokół jez. Rościńskiego dała
nieźle popalić biegaczom, których na starcie zameldowało się 138
i tyluż samo przecięło linię mety. Najlepszemu biegaczowi Miłoszowi
Czechowiczowi z Piły pokonanie tego dystansu zajęło jedynie 30:04
minuty, a biegaczce Monice Brzozowskiej z Krzepic koło Czerwonaka
tylko 2:49 minut więcej.
Zawodnicy nordic walking ścigali się w Skokach po raz drugi.
W szranki zawodów stanęło i ukończyło 92 piechurów z kijkami. Trasa
marszu też nie należała do najłatwiejszych, liczyła 10,8 km i prowadziła
częściowo wzdłuż jez. Budziszewskiego. Zawody bezkonkurencyjnie
wygrała zeszłoroczna liderka Agnieszka Milecka z Gąsawy, najlepszy
mężczyzna Robert Adamski z Lubonia przyszedł na metę tuż za, bo
po 5 sekundach.
Szczególnie mocno cieszy duża liczba uczestników z Gminy Skoki,
w biegach udział wzięło 29 osób, a w nordic walking 24, co stanowi
blisko 1/4 wszystkich uczestników.
Klasyfikacja mieszkańców Gminy Skoki w biegu na dystansie 8,5 km:
Lp.

Miejsce
open

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

8
10
21
24
28
30
31
47
55
63
65
66
67
68
69
72
77

Imię i nazwisko

Mateusz Tyll
Tomasz Jarzembowski
Marek Duduś
Mariusz Kazimierczak
Andrzej Inda
Łukasz Kruk
Marcin Majchrzak
Monika Lehmann
Anna Kozielczyk
Bartosz Seidler
Przemysław Belka
Robert Oksza-Skibiński
Katarzyna Borowczyk
Łukasz Jeske
Natalia Gryska
Dominik Sierszchuła
Marek Zendlewicz

Miejscowość

Kategoria
(miejsce w
kategorii)

Wynik

Kakulin
Skoki
Sława Wlkp.
Roszkowo
Skoki
Skoki
Grzybowo
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki

M 15 / 1
M 30 / 4
M 40 / 20
M 30 / 11
M 15 / 2
M 30 / 14
M 30 / 15
K 20 / 1
K 30 / 5
M 40 / 17
M 30 / 26
M 40 / 18
K 30 / 6
M 30 / 27
K 20 / 2
M 20 / 9
M 60+ / 2

0:33:22
0:33:53
0:35:54
0:36:16
0:38:01
0:38:07
0:38:09
0:39:48
0:41:23
0:43:01
0:43:36
0:43:53
0:44:06
0:44:10
0:44:14
0:44:33
0:45:30

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

78
79
80
82
85
93
104
105
108
126
127
130

Beata Cibail
Grzegorz Wrzesiński
Krzysztof Kulus
Sylwia Stożek
Wiesław Więcek
Marek Stożek
Ilona Błażyńska
Filip Błażyński
Roman Bejma
Monika Awaku
Agnieszka Staniewska
Joanna Hlożek

Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Sławica
Skoki
Skoki

K 40 / 2
M 40 / 20
M 40 / 21
K 20 / 4
M 60+ / 3
M 40 / 23
K 30 / 12
M 30 / 32
M 40 / 24
K 40 / 6
K 20 / 8
K 30 / 15

0:45:30
0:46:00
0:46:16
0:46:42
0:47:12
0:49:10
0:53:40
0:53:40
0:54:18
1:00:07
1:00:18
1:02:15

Klasyfikacja mieszkańców Gminy Skoki w nordic walking na dystansie 10,8 km
Lp.

Miejsce
open

1
2
3
4
5
6
7

6
11
24
30
39
40
44

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

51
52
62
63
64
65
69
74
76
79
80

19
20
21
22
23
24

81
82
86
87
89
91

Kategoria
(miejsce w
kategorii)

Imię i nazwisko

Miejscowość

Wynik

Paweł Poniewski
Jacek Adamski
Zofia Poniewska
Paulina Więckowska
Tomasz Kamiński
Monika Jerzak
Małgorzata KoszutskaBłaszczyk
Andrzej Surdyk
Renata Urbaniak
Barbara Żołądkowska
Agnieszka Stoińska
Małgorzata Jeske
Małgorzata Surdyk
Wioleta Kamińska
Mariola Zendlewicz
Ziemowit Ranke
Anna Kruk
Małgorzata Szpendowska
– Wylegalska
Monika Gąsecka
Monika Bejma
Maria Kulus
Barbara Jasińska
Sylwia Gramza
Danuta Skaubani

Sława Wlkp.
Rejowiec
Sława Wlkp.
Sława Wlkp.
Skoki
Skoki
Skoki

M 15 / 1
M 50 / 4
K 15 / 5
K 15 / 7
M 50 / 9
K 15 / 11
K 15 / 12

1:19:23
1:22:29
1:28:05
1:30:01
1:31:44
1:31:55
1:33:54

Skoki
Potrzanowo
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki

M 50 / 11
K 40 / 10
K 40 / 13
K 15 / 18
K 15 / 19
K 15 / 20
K 50 / 8
K 50 / 9
M60+ / 6
K 50 / 12
K 50 / 13

1:35:40
1:35:49
1:38:38
1:38:38
1:38:39
1:39:21
1:41:02
1:42:37
1:43:16
1:45:26
1:45:31

Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Skoki
Sława Wlkp.

K 40 / 14
K 40 / 19
K 15 / 23
K 50 / 16
K 15 /24
K 60+ / 6

1:45:47
1:45:47
1:46:49
1:46:57
1:47:58
1:48:31

Na mecie na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe drewniane medale.

Dokończenie na str. 12
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SKOKI

Podczas dekoracji zwycięzców w hali Gimnazjum Burmistrz Tadeusz Kłos uhonorował liderów wszystkich kategorii pamiątkowymi
drewnianymi statuetkami oraz wręczył drobne sportowe upominki.
Przygotowano także specjalne kategorie dla najlepszych skoczan i skoczanek w obydwu konkurencjach i tak uhonorowano: Wśród biegaczy
open najlepsze były panie: Monika Lehmann, Anna Kozielczyk, Katarzyna Borowczyk, wśród panów Mateusz Tyll, Tomasz Jarzembowski
i Marek Duduś. Najlepsze skoczanki open w nordic walking to Zofia
Poniewska, Paulina Więckowska, Monika Jerzak, najlepsi skoczanie:
Paweł Poniewski, Jacek Adamski i Tomasz Kamiński.

MARATON

WĄGROWIEC
22.10.2017

www.polmaratonskokiwagrowiec.pl
Szczegółowe wyniki na stronie www.gmina-skoki.pl
Tak duże sportowe wydarzenie nie miałoby miejsca gdyby nie sztab
ludzi zaangażowanych w pomoc. Ogromne podziękowania kieruję do:
- Wiesława Sierzchuły dyrektora Gimnazjum w Skokach za wszystko;
- Macieja Łucyka - firma „Maratończyk” za nieocenioną pomoc niedającą zmierzyć się żadnym honorarium;
- Pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skokach: Darii Urbaniak,
Małgorzaty Woźnej, Kamili Fredrych, Katarzyny Jarzembowskiej,
Jagody Jung – Kazimierczak, Adrianny Urbaniak, Ewy Szczepaniak,
Moniki Wiertel, Krystyny Torzewskiej, Agaty Ruty, Darii Buksakowskiej, Katarzyny Przybysz, Kingi Świder, Dominiki Szczepaniak
i Krzysztofa Mańki;
- rowerowego zabezpieczenia: Radosława Kopydłowskiego, Waldemara Kopydłowskiego, Katarzyny Rakowicz, Krzysztofa Matuszczaka,
Andrzeja Grajka, Piotra Greli i Macieja Tadeusza;
- Harcerzy za zabezpieczenie trasy pieszej i zorganizowanie bufetu:
Pauliny Kubickiej, Karoliny Nowak, Pauliny Kawczyńskiej, Weroniki
Konowskiej, Ani Adrych, Małgorzaty Surdyk, Martyny Frąckowiak,
Jacka Śramy, Kacpra Koniecznego, Sergiusza Widzińskiego, Mateusza
Kulusa, Michała Szklennika oraz do pań: Magdaleny Kubickiej i Magdaleny Frąckowiak, a wszystko to pod dowództwem Andrzeja Surdyka;
- Agnieszki Fertsch za zorganizowanie przedszkola dla dzieci uczestników zawodów;
- Joanny Tomczak i Katarzyny Bartoszek za przeprowadzenie rozgrzewki;
- Łukasza Nowaka za nieocenioną pomoc na mecie;
- strażaków z OSP z Gminy Skoki i policjantów z Komisariatu Policji
w Skokach za czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników;
- Biblioteki Publicznej w Skokach.
To nie koniec biegowych zmagań w Skokach w tym roku. Przed
nami biegowy październik. 1 października odbędzie się pierwsza edycja
biegu ulicznego pod nazwą „Bieg Podkowy” w tym roku poświęcona
Jubileuszowi 650. Miasta Skoki. Będzie to bieg uliczny ulicami Skoków
na dystansie 5 i 10 km. Szczegóły, zapisy na stronie: www.biegpodkowy.
pl Gmina Skoki współorganizuje także II edycję Półmaratonu Wągrowiec – Skoki, który odbędzie się 22 października z metą na Rynku
w Skokach. Szczegóły www.polmaratonwagrowiecskoki.pl
Jest jeszcze sporo czasu żeby podszlifować formę, albo nawet zacząć
biegać od podstaw. Dystans 5 km jest do pokonania przez prawie każdego.
Galeria zdjęć, i film na stronie www.gmina-skoki.pl
Karolina Stefaniak

Sponsorzy główni

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
serdecznie zaprasza do udziału
w biegu ulicznym na dystansie 5 i 10 km
pod nazwą

1
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ZOSTAW SWÓJ HISTORYCZNY ŚLAD W SKOKACH

Bieg w ramach

650
1367 2017

www.biegpodkowy.pl
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Wędkowanie czas zacząć
Zawodami Spławikowymi na jeziorze Łomno w Wojnówku w dniu
23 kwietnia, wędkarze zrzeszeni w Kole PZW nr 120 w Skokach
oficjalnie rozpoczęli tegoroczny sezon wędkarski. Odbywająca się
pod hasłem „Otwarcie sezonu” i trwająca od godziny 7,oo do 14,oo
impreza wędkarska gromadząca 22 pasjonatów wędkarstwa zakończyła
się oficjalnym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród zwycięzcom
oraz wspólnym poczęstunkiem uczestników.

Jak nas, a za naszym pośrednictwem czytelników „Wiadomości
Skockich”, informuje Sekretarz Koła Piotr Babrakowski, tym razem
los uśmiechnął się do wszystkich zawodników, a mówiąc innymi słowy
nie było wędkarza, którego siatka ze złowionymi na haczyk rybami nie
zanurzyła by się w wodzie. Lecz, jak na każdych zawodach, należało
wyłonić zwycięzców. I tak też się stało. Komisja sędziowska ogłosiła
wszem i wobec, że zwycięzcą zawodów łowiąc 5,90 kg ryb został Henryk Eliński. Niewiele mu ustępujący, bo legitymujący się 5,76 kg ryb,
Romuald Dudek uplasował się na miejscy II, a Leszek Stoiński, do
siatki którego trafiło 4,76 kg ryb, na miejscu III.
Odbywającą się równolegle punktację na największą rybę
wygrał Zbigniew Pietrzak, który okoniem o długości 40 cm
zaimponował wszystkim.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc uhonorowani zostali pucharami pamiątkowymi ufundowanymi przez Zarząd Koła, a zdobywca
największej ryby, pamiątkową statuetką ufundowaną przez Kapitana
sportowego Mariusza Kielmę.
Łączna waga złowionych w trakcie zawodów ryb, które po
zakończeniu czynności komisji sędziowskiej, trafiły z powrotem do
Łomna wyniosła 62,83 kg.
Impreza wędkarska, w dniu 23.04. zakończyła się wspólnym poczęstunkiem uczestników, na który złożyły się flaczki i kiełbaski z rusztu
sponsorowane i przygotowane przez Henryka Elińskiego oraz napoje
ofiarowane przez Zarząd Koła.
***
Wcześniej, bo 8 kwietnia reprezentacja Koła nr 120 w składzie: Jacek
Dudek, Mariusz Kielma, Robert Helwing i Karol Neumann , uczestniczyła w organizowanych na jeziorze Łomno Zawodach Wędkarskich
pod hasłem „Witaj Wiosno”. W roli Kierownika skockiej drużyny
wystąpił Alojzy Pacholski.
Nasza „ekipa” łowiąc 27 kg ryb, okazała się najlepszą spośród 8
drużyn startujących w Zawodach i do Skoków powróciła z pięknym
pucharem pamiątkowym, który zasilił kolekcję trofeów w siedzibie
Koła przy ul Parkowej. Udział w imprezie i zwycięstwo poszczególnych
zawodników upamiętniają też medale, które wręczone przez organizatorów, zawisły na ich piersiach.
***
By przybliżyć czytelnikom działalność „naszych wędkarzy”, informujemy o imprezach organizowanych w najbliższych tygodniach przez
Koło nr 120 w Skokach:
- 21.05. - na jeziorze Borowym - Zawody o Tytuł „Mistrza Koła”;
- 03.06. – na „Stawach u Leszka” – „Piknik Wędkarski z okazji
Dnia Dziecka”
- 17.06. - na jeziorze Nienawiszcz Duży - Zawody Wędkarskie o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
Edmund Lubawy, Foto Piotr Babrakowski

Rowerowi twardziele
na Rajdzie Bibliotekarza
Pogoda w tym roku jaka jest, każdy widzi! Wyjątkowo nie dopisała
ona uczestnikom III Rajdu Bibliotekarza, jaki odbył się 7 maja z metą
w Bibliotece Publicznej w Skokach.
Organizatorzy już nawet rozważali możliwość jego odwołania,
gdyż jeszcze pół godziny przed startem lało niemiłosiernie. A tu
niespodzianka, zaczęli zjeżdżać się rowerzyści. Sygnał z Murowanej
Gośliny, że tam także są (jedna trasa była trasą skocką, druga wiodła
z Murowanej Gośliny). I deszcz zelżał, więc hasło jedziemy! W sumie
w Rajdzie Bibliotekarza łącznie udział wzięło ok 60 osób z ponad 160
zapisanych. Sprawdziły się słowa, że nie ma złej pogody, a jedynie zły
ubiór oraz stara prawda, że rower to sposób spędzenia wolnego czasu

dla prawdziwych twardzieli i że hartuje on i ciało, i duszę.
Po przejechaniu swoich tras wszyscy spotkali się w skockiej książnicy,
gdzie rozgrzała ich pyszna zupa. Biblioteki w Skokach oraz Murowanej
Goślinie ufundowały nagrody książkowe, a z uwagi na to, że liczba
uczestników bardzo zmalała, każdy zakończył Rajd z książką.
Jaki z tego morał? Pogoda w tym roku, póki co, nas nie rozpieszcza. Ale to nie znaczy, że mamy siedzieć w domu. Zachęcamy mimo
wszystko do aktywności fizycznej i mamy nadzieję, że pogoda w końcu
pokaże swoje przyjazne oblicze.
Na koniec słów parę z podziękowaniami, a kierujemy je do pracowników Bibliotek w Skokach i Murowanej Gościnie, wszakże książka
to doskonałe uzupełnienie roweru. Bo co jest przyjemniejszego, jeśli
nie dobra książka po rowerowej wycieczce w ramach rekonwalescencji
zmarnowanego pozytywnie ciała?
Do zobaczenia na szlaku
Karolina Stefaniak

„Wełna” w rundzie wiosennej.
Czy powrócą do IV Ligi?
Wciąż aktualnym, a nawet bardziej uzasadnionym niż przed miesiącem pozostaje zawarte w tytule pytanie. Czy nasza „Wełna” w sezonie
2017/ 2018 zagra w IV Lidze?
Naszą informację o poczynaniach I drużyny „Wełny” na boiskach
zakończyliśmy zapowiedzią meczu z „Unią” Wapno. Dzisiaj możemy
powiedzieć, że mecz ten, podobnie jak 6 kolejnych nasi piłkarze startujący obecnie pod okiem trenera Tomasza Bekasa mają już za sobą.
Niestety, wyniki tych spotkań zarówno trenera i kierownictwo Klubu,
jak i samych zawodników, a na pewno i kibiców nie napajają dumą.
Wprost przeciwnie wywołują coraz większy niepokój. Bo oto okazuje
się, że skończyła się dobra passa i spotkania, nawet jak można sądzić
wg notowań Tabeli, z dużo słabszymi rywalami, kończą się remisem,
a nawet przegraną naszej drużyny. A mówiąc po kolei:
- Zapowiadane spotkanie wyjazdowe 15.4 z „Unią” Wapno zakończyło się wygraną „Wełny”. Wynik 3:1 po stronie Skoczan wywalczyli strzelcy bramek Mateusz Chachuła, Arkadiusz Dereżyński
i Jakub Ślósarczyk.
- Gorzej, bo przegraną przed własną publicznością z wynikiem
1:2 - 23 kwietnia, zakończyła się rywalizacja „Wełny” z zawodnikami
„Radwana” Lubasz. Strzelcem honorowej bramki dla gospodarzy był
Marcin Siuda.
- Osłodą dla Skoczan stał się 29 kwietnia wyjazd do „Kłosa” Budzyń,
Dokończenie na str. 14
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którego „Wełnie”, dzięki celnym trafieniom Marcina Siudy, Bartosza
Stawińskiego, Jakuba Slósarczyka i Roberta Ludowicza, udało się
pogrążyć z wynikiem 4:0.
- Radość z tego spotkania nie trwała długo, bo już 3 maja (znowu
przy wzmożonym wsparciu własnych kibiców) przy ul. Parkowej naszych
ulubieńców czekał kolejny zimny prysznic. Goście – zawodnicy „Orła”
Pęckowo opuszczali Skoki ustalając wynik meczu na 0:1.
- Kolejnym przeciwnikiem „Wełny” stali się zawodnicy „Zamku”
Gołańcz, gdzie nasi piłkarze z nadzieją wygranej zawitali 6 maja. Lecz
i tu okazało się, że rywale nie zasypiali gruszek w popiele i stali się równorzędnym partnerem, spotkanie zakończyło się remisem z wynikiem
bezbramkowym 0 : 0.
Ostatni mecz przed zamknięciem obecnego numeru „Wiadomości”
skocka reprezentacja rozegrała 13.4. na wyjeździe z plasującą się na
10 miejscu Tabeli, „Fortuną” Wieleń. I tym razem, nasi zawodnicy
zagrali jak za dawnych, dobrych czasów i spotkanie zakończyli sensacyjnym zwycięstwem z wynikiem 8:2, o czym zadecydowali strzelający
po 2 bramki: Jakub Ślósarczyk, Mateusz Siuda, Kazimierz Dereżyński
i Michał Gruszka.
Po tym zwycięstwie , musimy stwierdzić ,że postawione na wstępie
pytanie zyskuje odpowiedź pozytywną. Nasza drużyna utrwaliła pozycje
lidera Tabeli. I chociaż do końca sezonu czekają ją jeszcze 3 mecze,
w tym najbliższy 20.4. na własnym boisku z „Koroną” Stróżewo, to
raczej jej pozycja jest niezagrożona
Z takim też przekonaniem, kończąc dzisiejszą relację i życząc Klubowi utrzymania obecnego trendu zapraszamy za miesiąc i wyrażamy
nadzieję, że przekazywane przez nas wówczas wieści będą radosne
dla Skoczan.
Edmund Lubawy

stworzeniu portretu autora „Chłopów”.
Nasi zawodnicy z poświęceniem starali się walczyć o miejsca na
podium, a ostatecznie udało się to Hubertowi Sawickiemu z I drużyny,
który w przenoszeniu fasolki słomką zdobył 49 punktów i zajął I miejsce oraz Dawidowi Maślakowi z I drużyny, który w żółwiej jeździe na
rowerze zdobywając 50,94 punkty zajął miejsce 3.
W prowadzonej klasyfikacji powiatów, młodzież z Antoniewa
zapewniła 4 miejsce powiatowi wągrowieckiemu – w klasyfikacji tej:
I miejsce zajęło Koło, II – Szamotuły, III – Ostrów Wlkp. Za powiatem
wągrowieckim znalazły się powiaty: Września, Pleszew i Środa Wlkp.
Edmund Lubawy

Zawody Wędkarskie Rejonu VI
7 maja skockie Koło Wędkarskie, jak każdego roku było organizatorem Spławikowych Zawodów Wędkarskich Rejonu VI PZW.
Zawody, z udziałem 10- ciu trzyosobowych drużyn reprezentujących
9 Kół (Skoki wystawiły 2 drużyny) tym razem odbyły się na jeziorze
Nienawiszcz Duży. Zapoczątkowała je zbiórka uczestników o godzinie
7,oo, a samo wędkowanie trwało od godziny 8:30 do 13:00. Odbywały
się w układzie sektorowym a o ogólnym miejscu drużyny decydowała
suma punktów uzyskanych przez zawodników w 3 sektorach.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała Komisja sędziowska powołana przez skockie Koło w składzie: Piotr Babrakowski,
Dawid Winconek, Jarosław Klewenhagen, Hubert Radziński, Marek
Kubicki, Zbigniew Kujawa, Andrzej Szymczak i Alojzy Pacholski. Ona
też dokonała ważenia złowionych przez zawodników ryb oraz ustalenia
punktacji w sektorach i ogólnej punktacji zespołowej.
Wyniki ogłosił Kapitan sportowy skockiej drużyny Alojzy Pacholski.
W rezultacie okazało się, że najlepsze 3 miejsca w sektorach osiągnęli
zawodnicy reprezentujący :

Brązowy Medal rodziny Tyllów
w Wielkopolskim Turnieju
Warcabowym
22 kwietnia w Łeknie rozegrano Wojewódzkie Turnieje o Złotą Wieżę
w szachach i w warcabach.
W Turnieju Szachowym o Złotą Wieżę walczyły reprezentacje
12 powiatów, a wśród nich reprezentacja powiatu wągrowieckiego,
w której znalazła się 3 osobowa rodzina Sydow z Lechlinka w składzie
Przemysław – ojciec i jego córki Weronika i Anita, poszerzona o Jacka
Haj z Damasławka. Ostatecznie powiat wągrowiecki zdobywając 10,5
punktów zajął 6 miejsce w Turnieju, na które złożyły się: punkty zdobyte
przez: Przemysława- 3, Jacka- 3, Weronikę – 2,5 i Anetę - 2.
W Turnieju Warcabowym, równie już tradycyjnie powiat wągrowiecki
reprezentowała rodzina Tyllów z Kakulina; Robert – ojciec oraz jego
syn Mateusz i córka Aleksandra. Uzupełniał ich Zbigniew Halasz
z Wągrowca. Reprezentacja ta zdobywając 11,5 punktów zapewniła
powiatowi wągrowieckiemu 3 miejsce i Brązowy Medal – na ogólną
punktacje złożyły się punkty zdobyte przez: Roberta - 6, Mateusza - 6,
Aleksandrę - 6 i Zbigniewa - 3.
Naszym reprezentantom kolejny raz gratulujemy wytrwałości
i sukcesu.
Edmund Lubawy

XLI Międzywojewódzki
Rajd Reymontowski
Cztery drużyny uczniów z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Antoniewie pod opieką Katarzyny Kalki, Patrycji Kaźmierczak
i Arkadiusza Różnackiego, 7 maja kolejny raz uczestniczyły w Międzywojewódzkim Rajdzie Reymontowskim w Kołaczkowie.
Łącznie w Rajdzie udział wzięło 20 drużyn, których członkowie rywalizowali w 6 konkurencjach. Do pokonania mieli konkurencje sportowo
sprawnościowe: tor przeszkód, rzut lotką do celu, przenoszenie fasolki
słomką i żółwią jazdę na rowerze oraz konkurs z wiedzy na temat życia
i twórczości Władysława Reymonta i konkurs plastyczny polegający na

- w sektorze A: I - Matuszak Rafał Koło Starołęka - 4,76 kg, II – Łukasz Rożnowski Koło Tarpan - 3,89 g, III – Jędrzej Krzysztofiak Koło
Wojnówko - 3,01 kg złowionych ryb.
- w sektorze B: I – Mariusz Kielma drużyna I Koła Skoki – 3,22kg,
II – Robert Wiatr Koło Tarpan - 2,36kg, III – Romuald Dudek II
drużyna Koła Skoki – 2,30 kg złowionych ryb.
- w sektorze C: I – Henryk Eliński z I drużyny Koła Skoki – 1,88 kg,
II – Wojciech Wesołowski z Koła Naramowice – 1,42 kg, III – Norbert
Nowak z Koła Starołęka – 1,40 kg złowionych ryb.
O ogólnej punktacji drużyny decydowała suma punktów uzyskanych przez jej 3 reprezentantów łowiących we wszystkich sektorach.
Okazało się więc, że grupowe zwycięstwo wywalczyła „ekipa” Koła
Starołęka. II miejsce zdobyła II reprezentacja Koła Skoki, a III
zespół Koła Tartan.
W punktacji zespołowej kolejne miejsca zajęły zespoły reprezentujące Koła: Skoki – I drużyna, Wojnówko, Naramowice, Odlewnik,
Rogalik, Wiórek i Rataje.
Zwycięstwo drużyny Starołęki upamiętnia puchar, a udział zawodników w reprezentacjach plasujących się na I, II i III miejscu medale
pamiątkowe. Wszystkie drużyny otrzymały też dyplomy pamiątkowe.
Po zakończeniu zawodów wszyscy zasiedli do wspólnego posiłku
– zimne i gorące napoje serwował Karol Neumann, a przygotowaną
przez siebie gorąca wojskową grochówkę z kotła Marian i Piotr Konrad.
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Fundatorem nagród oraz poczęstunku byli organizatorzy Koło nr
20 PZW Skoki.
Na podstawie informacji przekazanej przez Sekretarza Koła PZW
Skoki Piotra Babrakowskiego
opracował Edmund Lubawy
Foto Piotr Babrakowski

Brązowy Medal Zofii Teofilewskiej
w Mistrzostwach Wielkopolski
w Biegach Przełajowych
7 kwietnia w Solcu koło Środy Wielkopolskiej odbyły się Mistrzostwa
Wielkopolski Szkół w Biegach Przełajowych.
Klasyfikacje prowadzono w 3 kategoriach: szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – powyżej 16 lat. Uczestniczyło w nich 108 drużyn reprezentujących wielkopolskie podstawówki
i gimnazja, w tym reprezentacje obu naszych szkół samorządowych
oraz 56 szkól ponadgimnazjalnych, do których zaliczono uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie. Tym milej nam
podzielić się z naszymi czytelnikami wiadomością, że uczennica Szkoły
Podstawowej w Skokach Zofia Teofilewska, w ogólnej klasyfikacji
„podstawówek” w grupie dziewcząt uplasowała się na 3 miejscu i tym
samym zdobyła Brązowy Medal, który w sumie był jedynym medalem,
jaki trafił na teren powiatu wągrowieckiego. W grupie chłopców najlepszym, klasyfikującym się na 8 miejscu był Oskar Ziętara. Ich sukcesy,
plus notowania Anny Pol, Anny Myszka, Sary Słomińskiej, Agaty
Dobskiej, Nikoli Jaroć, Bartosza Pieli, Jakuba Rychlickiego, Szymona
Głuszka, Bartosza Witkowskiego oraz Macieja Łuczaka, zapewniły
Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 6 m-ce w województwie.
Opiekunem drużyny była Katarzyna Dziel.
Występująca pod opieką dyrektora Wiesława Sierzchuły reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła 12 miejsce w województwie.Wśród
tej grupy zawodników, w kategorii dziewcząt w czołówce, bo na 7
miejscu uplasowała się Julia Przybylska, a na 13 miejscu w kategorii
chłopców zameldował się Krystian Konieczny. Do klasyfikacji tej swe
punkty dołożyli: Łucja Teofilewska, Roksana Nowak, Patrycja Fijołek,
Mateusz Kubiak, Kacper Jankowski i Jakub Podraza.
Startująca w grupie szkół ponadgimnazjalnych, mimo faktycznej
nauki w gimnazjum, młodzież z Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie pod opieką Krzysztofa Korbala, zawody ukończyła na miejscu
10. Najlepszy wynik w grupie dziewcząt, drużynie zapewniła Paulina
Wilk, a w grupie chłopców Hubert Klonowski. Punkty dla drużyny
zdobyli też :Daniel Maślak, Wojciech Gehrke, Patryk Wiśniewski, Eryk
Rozmysłowski, Mateusz Nowaczyk, Artur Gibek, Krystian Olkowski,
Dawid Silecki , Mateusz Marszałek i Szymon Miśkiewicz.
Na podstawie relacji Bronisława Piechockiego wiernego towarzysza
i kibica wszystkich imprez lekkoatletycznych z udziałem sportowców
z Miasta i Gminy Skoki.
Edmund Lubawy

XLV Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Turystyczno – Krajoznawczy
Sukcesy młodych skockich turystów
W dniu 22 IV 2017 w Wągrowcu odbył się finał wojewódzki OMTTK
PTTK, w którym udział wzięły reprezentacje powiatów z naszego
województwa.
Rywalizowano na trzech poziomach. Szkoły podstawowe, gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne. W pierwszych dwóch kategoriach skockie
szkoły wystawiły po dwie trzyosobowe drużyny. Uczestnicy turnieju
musieli wykazać się bardzo szeroką wiedzą z wielu dziedzin m.in. test
krajoznawczy o województwach wielkopolskim i podkarpackim (gospodarz etapu centralnego), rozpoznawanie tropów zwierząt, samarytanka
teoretyczna i praktyczna, rzut do celu, pakowanie plecaka a na koniec
marsz na orientację. Po podsumowaniu wszystkich konkurencji okazało
się, że skockie drużyny w komplecie znalazły się na podium.
W kategorii gimnazja zespół składzie: Paulina Kawczyńska, Małgo-

rzata Surdyk, Paulina Kubicka zajął I miejsce i będzie reprezentował
województwo wielkopolskie w finale centralnym w Ustrzykach Dolnych
Zespół w składzie Weronika Rojtek, Adrianna Będziecha, Aleksandra Szymańska uplasował się na trzeciej pozycji
Natomiast wśród szkół podstawowych zespół w składzie Rafał Jarzębowski, Michał Szklennik, Alan Witkowski wywalczył II miejsce
a drugi zespół w składzie Marcin Nogajewski, Artur Cibail i Kornelia
Strojna uplasował się na najniższym stopniu podium.
Nie zabrakło też sukcesów indywidualnych. W szkołach podstawowych Michał Szklennik był indywidualnie drugi a wśród gimnazjalistów
Paulina Kawczyńska była trzecia.
Opiekunowie i nauczyciele przygotowujący Barbara i Andrzej Surdyk

Skocka Liga Piłki Nożnej
8 kwietnia rozpoczął się już 6 sezon SLPN Skoki. W tym roku organizatorzy dopuścili do rozgrywek także drużyny z poza gminy Skoki.
Z zaproszenia skorzystały zespoły z Murowanej Gośliny, Obornik, Rogoźna i Wągrowca. Ostatecznie do rozgrywek przystąpiło 17
zespołów co jest rekordem w historii skockiej ligi. Drużyny zostały
podzielone na dwie ligi:
Tabela I Liga po 5 kolejkach
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BemaSport
Pomax Oborniki
FC Kakulin
Rossoneri
MG Team
FC Krecik Team
KKS Rogoźno
Zjednoczeni-Koptrans
FC Wągrowiec

M

Pkt

Z

R

P

Bramki

5
4
5
4
5
4
4
5
4

15
12
7
7
6
5
4
1
0

5
4
2
2
2
1
1
0
0

0
0
1
1
0
2
1
1
0

0
0
2
1
3
1
2
4
4

20:9
32:12
19:15
13:9
15:22
11:16
16:16
15:29
13:25

P
0
1
1
2
2
3
3
3

Bramki
23:12
26:13
19:18
14:13
7:12
12:15
12:17
7:20

Tabela II Liga po 4 kolejkach
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MKS Morgi
WFM Wągrowiec
FC Akapulko
MTC Gapiński
Petarda Team
FC Ballix Team
Alko Team
Max-Sport Galaxy

M
4
4
4
4
4
4
4
4

Pkt
10
9
7
6
6
3
3
3

Z
3
3
2
2
2
1
1
1

R
1
0
1
0
0
0
0
0

Po pierwszych spotkaniach widać, że poziom sportowy zarówno
I jak i II ligi jest bardzo wysoki i wyrównany. Nad rozgrywkami czuwają sędziowie z WZPN Poznań. Spokojnie można stwierdzić, że jest
to najmocniejsza tego typu liga w regionie. Wyniki ostatniej kolejki:
I liga V kolejka:
Zjednoczeni - Koptrans
FC Wągrowiec
FC Kakulin
Rossoneri
BemaSport

4:4
3:7
3:3
7:3

Pauza
KKS Rogoźno
Pomax Oborniki
FC Krecik Team
MG Team

II liga IV kolejka:
FC Akapulko
Max-Sport Galaxy
MTC Gapiński
FC Ballix Team

6:6
0:10
0:3
5:0

MKS Morgi
WFM Wągrowiec
Petarda Team
Alko Team

Najlepsi strzelcy: I liga: 8 Adrian Czarnecki (Pomax), 7 Marcin Zemlik (Pomax), 6 Karol Dobrochowski (FC Kakulin), 6 Błażej Kowalski (Zjednoczeni)
5 Marcin Bejma (BemaSport), 5 Łukasz Zenger (Pomax), 5 Grzegorz Śmigielski
(BemaSport), 5 Andrzej Tyl (FC Kakulin); II Liga: 8 Tobiasz Lisiecki (MKS
Morgi), 6 Sebastian Kasperski (WFM), 6 Artur Andryszczyk (FC Akapulko), 5 Bartosz Szymaś (Petarda Team), 5 Alex Kasperski (WFM), 4 Michał
Nawrocki (MTC), Jakub Nowicki (FC Akapulko), 4 Dorian Małecki (Alko
Team), Bejma Marcin
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„Wiklinioki”
10 maja dzieci z Przedszkola Samorządowego im. K. Puchatka wybrały się w odwiedziny do Biblioteki Publicznej w Skokach na przedstawienie teatralne pt. „Wiklinioki”, które przygotowała Filharmonia
Pomysłów z Poznania. Dzieci zostały wprowadzone w świat wielkopolskich instrumentów muzycznych (dudy, kozioł biały, siesieńki), ponadto
poznały gwarę i nasze wielkopolskie obrzędy.
Anna Bałażyk

Wyjazd do teatru muzycznego
12 maja 5- latki wybrały się do Teatru Muzycznego w Poznaniu na
„Madagaskar”- roztańczony musical dla dzieci i rodzin.
Spektakl w reżyserii Jerzego Jana Połońskiego powstał na podstawie
pełnometrażowego filmu animowanego z 2005 roku- wielkiego hitu

sińskich w sali zabaw starszej grupy. Radości nie było końca. W dobrych
humorach, z uśmiechami na twarzy udaliśmy się do swoich domów.
A. Kokowska

Dzień Ziemi w Przedszkolu
Publicznym „Tęczowa Łąka”
W piątek, dnia 21 kwietnia 2017r. przedszkolaki z oddziału przedszkolnego z Łosińca obchodziły Dzień Ziemi.

wytwórni DreamWorks. Lew Alex, żyrafa Melman, zebra Marty i hipopotamica Gloria mają dość życia w zamknięciu. Postanawiają uciec
z nowojorskiego ZOO . Uciekinierzy zostają złapani, ale za karę władze
ogrodu zoologicznego postanawiają wysłać ich do Afryki. Pośrodku
oceanu klatki wypadają za burtę , a zwierzęta lądują na egzotycznej
wyspie, gdzie rządzi król Julian i jego zwariowana ferajna. Musicalową przygodę uświetnił między innymi słynny przebój przełożony na
język polski przez Marka Robaczewskiego „Wyginam śmiało ciało”.
Dzieci wspaniale się bawiły, pełne wrażeń i dobrego humoru wróciły
do przedszkola.
Serafin

W tym dniu od samego rana w naszym przedszkolu rozmawialiśmy
o Ziemi. Dzieci oglądały film edukacyjny o naszej planecie, która nie
zawsze jest szczęśliwa, ponieważ o nią nie dbamy. Następnie przeprowadziliśmy zajęcia dotyczące segregacji śmieci. Zapoznaliśmy się
z różnymi kolorami worków do segregacji odpadów. Kolejnym punktem
dnia było wyjście w teren w celu posprzątania najbliższego otoczenia
przedszkola. Podsumowaniem zdobytej wiedzy była gra edukacyjna
dotycząca segregacji odpadów. I tu każdy przedszkolak już doskonale
wiedział jakie śmieci wrzucamy do odpowiednio kolorystycznie oznakowanych worków. Nie zabrakło także pracy plastycznej, oczywiście
dotyczącej naszej planety.
A. Kokowska

Święta majowe…
Koszyczek Wielkanocny w Przedszkolu Publicznym „Tęczowa Łąka”
W środę, dnia 12 kwietnia 2017r. w oddziale przedszkolnym w Łosińcu odbyło się śniadanie wielkanocne. Na wspólnym śniadanku
spotkaliśmy się wraz z rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Tradycyjnie
śniadanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy i kilku słów od księdza Proboszcza, Sławomira Komorskiego. Następnie przystąpiliśmy
do uroczystego śniadania. Po posiłku wystąpiły grupy przedszkolne
z układami tanecznymi do piosenek o tematyce wiosenno – świątecznej.
Kolejną atrakcją dnia były warsztaty świąteczne pt. „Ozdoba wielkanocna”. Zadaniem dzieci i ich opiekunów było przyozdobienie jaja ze
styropianu. I tu pomysły były różne a prace piękne. Po pracy dzieci
z niecierpliwością szukały po przedszkolu zajączka wielkanocnego.
Zajączka nie zobaczyliśmy ale niespodzianki czekały na naszych milu-

Początek maja to okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole narodowe.
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Przedszkolaki z grupy Biedroneczek i Muchomorków w dniach poprzedzających święta majowe rozmawiały o patriotyzmie, o znaczeniu
ojczyzny w naszym życiu oraz o symbolach narodowych. Wspólnie
obejrzeliśmy prezentację multimedialną oraz odśpiewaliśmy hymn
państwowy. Utrwaleniem zdobytej wiedzy było wykonanie pracy
plastycznej.
A. Kokowska

Z wizytą w bibliotece…

zycznym przedstawieniu zorganizowanym w Bibliotece w Skokach.
Inscenizacja opowiadała o marzeniach lutnika, który chciał stworzyć
magiczny instrument. W drodze do ich spełnienia pomógł mu leśny
skrzat. I tak o to w pracowni lutnika pojawiła się gadająca mandolina.
Oprócz wrażeń wizualnych i słuchowych, braliśmy także udział w zabawie ruchowej do muzyki, wcielając się w różne instrumenty strunowe.
Za zaproszenie na przedstawienie dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki, Pani Elżbiecie Skrzypczak.
P.N.

W środę, dnia 10 maja 2017r. przedszkolaki z Przedszkola
Publicznego „Tęczowa Łąka” w Jabłkowie – oddział Łosiniec z grupy
Biedroneczki i Muchomorki odwiedziły Bibliotekę Publiczną Miasta
i Gminy im. E. Paukszty w Skokach.

226. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Celebrując piękną tradycję upamiętniającą Konstytucję Majową,
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach
pod kierunkiem Alicji Kramer i Renaty Stróżewskiej przygotowali
przedstawienie obrazujące tamte wydarzenia.

Na początku naszej wizyty bardzo ciepło i serdecznie powitała nas
Pani dyrektor biblioteki, Elżbieta Skrzypczak. Pani dyrektor oprowadziła nas po bibliotece i opowiedziała na czym polega zawód bibliotekarza
oraz jak wypożycza się książeczki i korzysta z czytelni. Ogromną niespodzianką dla przedszkolaków była możliwość przejechania się windą
z parteru biblioteki na pierwsze a później drugie piętro. Następnie
obejrzeliśmy przedstawienie wystawione przez aktorów z Filharmonii
Pomysłów z Poznania pt. „Wikliniorze”. Głównym bohaterem przedstawienia była „Zocha”, która opowiadała o wielkopolskich obrzędach.
Dzieci poznały także instrumenty muzyczne takie jak sierszenki, dudy
i kozioł biały. Na zakończenie naszej wizyty przedszkolaki podziękowały
Pani dyrektor za zaproszenie oraz złożyły życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Przedszkolaki na pamiątkę wizyty w bibliotece
otrzymały breloczki odblaskowe „sowy” oraz zakładki do książki. Po
powrocie do przedszkola wykonaliśmy pracę plastyczną pt. „Wspomnienia z wizyty w bibliotece”. Oczywiście większość dzieci rysowało
Zochę, główną bohaterkę przedstawienia.
Serdecznie dziękujemy Pani dyrektor, Elżbiecie Skrzypczak za
zaproszenie nas do biblioteki
A. Kokowska

Wiosenny ogródek
Przedszkolaki z grupy Pszczółek i Słoneczek założyły własną hodowlę
fasoli. W tym roku wykorzystaliśmy do tego woreczki strunowe, ziemię
i ziarna fasoli szparagowej.
Po przypomnieniu warunków niezbędnych do wzrostu roślin,
dzieci chętnie przystąpiły do wykonania zadania. Teraz pozostało
tylko obserwować i czekać na pierwsze pędy roślin, a okaże się jacy
z nas ogrodnicy…

Dzień Ziemi w Jabłkowie
Akcję sprzątania placu zabaw z okazji Dnia Ziemi uważam za zaliczoną.- przedszkolaki spisały się na medal.
P.N.

„Dłubcoki, czyli bajdurki lutnika” i
Filharmonia Pomysłów z Poznania
Tuż przed Świętami Wielkanocnymi mogliśmy uczestniczyć w mu-

Schyłek XVIII w. przyniósł 3 rozbiory i utratę niepodległości na
123 lata. Mimo rozbiorów Polski, pamięć o drugiej w dziejach świata
konstytucji narodowej, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do
niepodległości. Widowisko szkolne pokazało, że Konstytucja Majowa
nadal jest symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Ciekawy
scenariusz i poziom wykonawczy występujących wzruszał i przykuwał uwagę. Całość uatrakcyjnił polonez urozmaicony zmiennością
różnorodnych figur, brawurowo wykonany przez uczniów klasy 6a.
To już kolejna odsłona tego tańca, tym razem wzbogacona o elementy Mazurka Dąbrowskiego. Z kolei piękne recytacje i scenki na tle
montażu muzycznego utrwaliły nasze związki z kulturą i tożsamością
narodową. Naszą tegoroczną perełką wśród aktorów okazał się uczeń
klasy trzeciej – Miłosz Cholewiński, który „malując słowami” stworzył
swoje małe dzieło sztuki interpretując wiersz pt. „Żeby Polska była
Polską”. Na uwagę zasługuje również świetnie odegrana rola carycy
Katarzyny (Alicja Fliszkiewicz), bardzo aktywnej w sprawach polskich,
która w towarzystwie króla Prus i cesarza Austrii dokonała rozbioru
Polski. Niezwykłe tło przedstawienia tworzyła podniosła muzyka i oryginalne dekoracje, a także stroje niczym przeniesione z tamtej epoki.
Za wspólne świętowanie dziękujemy Burmistrzowi MiG Skoki –
panu Tadeuszowi Kłosowi, Proboszczowi ks. Karolowi Kaczorowi,
Przewodniczącemu Rady Rodziców – panu Jackowi Dukszcie, Dyrektorom Szkoły – panu Wiesławowi Berendtowi i Robertowi Dorawie,
Nauczycielom i Uczniom.

Wkrótce zaprezentujemy filmik (w zakładce SZKOLNE
VIDEO) i zdjęcia na stronie internetowej szkoły http://www.
Dokończenie na str. 18
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Dokończenie ze str. 17

szp-skoki.pl/ i Facebooku www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-im-Adama-Mickiewicza-w-Skokach
Renata Stróżewska

Scenariusz, reżyseria oraz scenografia – Alicja Kramer, Renata Stróżewska
Polonez – Renata Stróżewska
Piosenki i oprawa muzyczna - Renata Stróżewska

Czerwony Kapturek w szkole
„Czerwony Kapturek” to przedstawienie adresowane do małych
dzieci, ale jak zwykle w naszym szkolnym teatrze znakomicie bawili się
zarówno mali jak i starsi widzowie. W role aktorów wcielili się uczniowie, a nad całością czuwały panie Alicja Kramer i Renata Stróżewska.

Finał wojewódzki turnieju
„Z Podwórka na Stadion”
28 marca 2017 r. odbył się finał wojewódzki turnieju w piłkę nożną
w kategorii dziewcząt U- 12. Powiat wągrowiecki reprezentowały dziewczynki ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach,
które zwycięsko przebrnęły przez eliminacje. W gronie 21 zespołów
rywalizowaliśmy w grupie „K”, która okazała się być najsilniejszą,
ponieważ 2 zespoły, które awansowały do fazy pucharowej, stanęły
na podium województwa wielkopolskiego, zajmując odpowiednio 1
i 3 miejsce!
Nasz zespół wygrał z zespołem ze Śremu, a ze wspomnianymi drużynami tj. „Zbąszyniem” i „Krobią” przegraliśmy po bardzo zaciętych
spotkaniach. Wystarczy tu nadmienić, że szkole z „Krobii”, która
zwyciężyła w turnieju, ulegliśmy nieznacznie, tj. 1-0, choć nie brakowało okazji, by odmienić losy meczu. Zabrakło nam trochę szczęścia
i „ogrania” boiskowego, ale i tak dziewczynkom należą się wielkie
brawa i gratulacje, nie tylko za turniej, ale również udział i poświęcony
czas na przygotowania do tych rozgrywek!
Szkołę reprezentowały: Oliwia Wardak, Kinga Frąckowiak, Kinga
Szymkowiak, Kinga Kaczmarek, Oliwia Rożnowska, Zofia Teofilewska,
Sara Słomińska, Wiktoria Stożek, Julia Dziabas.
Opieka i przygotowanie: Janusz Bojarski

XLV Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Turystyczno – Krajoznawczy
Sukcesy młodych skockich turystów
Spektakl uzupełniony był wesołymi piosenkami m.in. głodnego wilka,
gila, czy gajowego, co w niezwykły sposób budowało napięcie wśród
widzów. Dowcipna, wpadająca w ucho muzyka, barwna scenografia,
a przede wszystkim kilkanaścioro aktorów na scenie, pysznie bawiących
się przedstawieniem i swoim humorem zarażających widzów, wyzwoliły
w uczestnikach wspólną radość tworzenia.
Renata Stróżewska

22 IV 2017 w Wągrowcu odbył się finał wojewódzki OMTTK PTTK,
w którym udział wzięły reprezentacje powiatów z naszego województwa.

Strzeż się kleszcza!
Kleszcze czają się nie tylko w lasach, ale i w parkach, ogrodach czy
na łąkach. Wyczuwają nasz zapach i ruch. Wypijają krew i przy okazji
zarażają chorobami.

Dnia 27.04.2017 r. w klasie IIe gościła pani dr inż. Anna Wierzbicka z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Uczniowie zagłębiali wiadomości o kleszczach. Poznawali budowę,
szczególnie jego aparat gębowy zakończony haczykami. Oglądali
w powiększeniu oraz ćwiczyli usuwanie za pomocą pęsety i specjalnego przyrządu. Uczyli się też jak chronić się przed kleszczami, czyli
jak się ubierać. Na zakończenie, w celu utrwalenia otrzymały 10
kleszczowych przykazań.
Małgorzata Winkel

Rywalizowano na trzech poziomach. Szkoły podstawowe, gimnazja
i szkoły ponadgimnazjalne. W pierwszych dwóch kategoriach skockie
szkoły wystawiły po dwie trzyosobowe drużyny. Uczestnicy turnieju
musieli wykazać się bardzo szeroką wiedzą z wielu dziedzin m.in. test
krajoznawczy o województwach wielkopolskim i podkarpackim (gospodarz etapu centralnego), rozpoznawanie tropów zwierząt, samarytanka
teoretyczna i praktyczna, rzut do celu, pakowanie plecaka a na koniec
marsz na orientację. Po podsumowaniu wszystkich konkurencji okazało
się, że skockie drużyny w komplecie znalazły się na podium. Wśród
szkół podstawowych zespół w składzie Rafał Jarzębowski, Michał
Szklennik, Alan Witkowski wywalczył II miejsce a drugi zespół w składzie Marcin Nogajewski, Artur Cibail i Kornelia Strojna uplasował
się na najniższym stopniu podium.
Nie zabrakło też sukcesów indywidualnych: Michał Szklennik był
drugi w kategorii szkół podstawowych.
Barbara Surdyk

Turniej legend
26 kwietnia odbył się w naszej szkole kolejny turniej klas czwartych,
mający charakter projektu, przygotowywany przez panie Barbarę
Surdyk i Wioletę Grzegorzewską. Po przyswojeniu legend, uczniowie
otrzymali zakres materiału, przydzielone zostały zadania poszczegól-
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nym klasom i uczniom. Nad materiałem pracowali zarówno w szkole
pod czujnym okiem wychowawców, jak i w domu, zespołowo i indywidualnie, mając na to kilka tygodni. Po raz kolejny uczniowie zaskoczyli
pomysłowością i kreatywnością w przygotowywaniu inscenizacji oraz
kostiumów. Zadania konkursowe sprawdzały znajomość treści legend,
kojarzenia motywów, określania stron świata, a także przygotowanie:

Spotkanie w klinice przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze.
Dzięki wyjątkowej życzliwości i profesjonalnemu podejściu studentów,
dzieci wyzbyły się strachu i lęku przed wizytami u dentysty.
Wioletta Molińska

Wycieczka do Wrocławia
Uczennice kl. VIa Natalia Kmieć i Zofia Teofilewska uczestniczyły
w wycieczce do Wrocławia dla finalistów Konkursu Przyrodniczego
„Formy ochrony przyrody na obszarze Stowarzyszenia Dolina Wełny”.

scenki teatralnej wybranej legendy, rymowanki, plakatu oraz przeprowadzenie wywiadu z legendarną postacią. Forma turnieju mobilizuje do
intensywnej pracy, kształtuje postawę odpowiedzialności, zdyscyplinowania oraz umiejętność pracy zespołowej. Nad przebiegiem konkursu
czuwała komisja, w skład której weszli rodzice występujących uczniów
i na podstawie skrupulatnie liczonej punktacji przyznała pierwsze
miejsce klasie IVc.
Wioleta Grzegorzewska

Wizyta uczniów
w Klinice Stomatologii Dziecięcej
Uczniowie klas trzecich udali się z wizytą do Kliniki Stomatologii
Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Dla uczniów i ich opiekunów przygotowano urozmaicony program
dwudniowego pobytu w stolicy Dolnego Śląska. Zwiedzano Stadion
Wrocław oraz Stare Miasto z przepięknym Rynkiem Głównym i Ostrowem Tumskim. Podziwiano miasto z punktu widokowego mieszczącego
się na 49 piętrze galerii handlowej Sky Tower. Pogłębiano wiedzę
przyrodniczą podczas wizyty w ZOO, w tym w Afrykarium. Jednocześnie uczniowie w różnych miejscach Wrocławia odnajdywali krasnale
– nowy symbol tego pięknego miasta oraz poznawali legendy z nim
związane. Organizatorem wycieczki była Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Dolina Wełny.
Magdalena Fertsch

„Zasłuchani we wspomnienia”
– lekcja historii inaczej
W podstawie programowej nauczania historii do klasy szóstej są
treści związane z II wojną światową.
To czasy już coraz bardziej odległe. Rzadziej wspomina się tamte
czasy w rodzinnych domach, bo coraz mniej jest ludzi, którzy pamiętają
tamte czasy. Dlatego, kiedy na lekcję historii przybyła Pani Wiesława
Pogodzińska, świadek czasu, swoim ciepłym głosem i wspomnieniami
dotyczącymi wybuchu i życia w czasie wojny, zauroczyła młodzież.

Studenci, którzy byli gospodarzami spotkania, serdecznie powitali
swoich małych pacjentów. W sali wykładowej przedstawili ciekawą
prezentację multimedialną dotyczącą podstawowej wiedzy stomatologicznej, właściwych nawyków higienicznych jamy ustnej oraz zdrowego
odżywiania. Na specjalnym modelu szczęki demonstrowali sposoby
szczotkowania zębów. Następnie dzieci udały się do sali klinicznej,
gdzie pod czujnym okiem wykładowców i specjalistów, studenci wykonywali profesjonalne badanie jamy ustnej, usuwanie złogów nazębnych,
lakierowanie preparatem fluorowym oraz lakowanie bruzd zębowych.
Każde dziecko otrzymało szczegółową informację, dotyczącą stanu
zdrowia i ewentualnych potrzeb leczniczych. Uczniowie uczestniczyli
również w zajęciach plastycznych. W grupach wykonywali plakaty
o tematyce stomatologicznej. Na koniec każdy otrzymał wspaniały
dyplom oraz materiały edukacyjne.

Uczniowie słuchali wspomnień, jakby przeniesieni w tamte czasy.
Wzruszenie Pani Wiesławy i gdy opowiadała o spotkaniu ze swoim
ojcem, który został powołany do wojska i o tym, że 1 września 1939
miała po raz pierwszy pójść do szkoły udzieliło się również większości słuchaczy.
Lekcja wyjątkowo szybko upłynęła, na koniec znalazł się czas na
pytania uczniów i wspólne przedświąteczne życzenia oraz obietnicę
kolejnego spotkania.
Barbara Surdyk
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najlepiej z naszej ekipy dziewcząt zaprezentowała się uczennica klasy
VI Kinga Pachowicz.
Dziewczętom dziękujemy za sportową postawę oraz godne reprezentowanie naszej szkoły.
Joanna Tomczak

„W kierunku natury”
Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego
w drużynowych biegach przełajowych
dziewcząt i chłopców
Dnia 25 kwietnia odbyły się Mistrzostwa w drużynowych biegach
przełajowych dziewcząt i chłopców organizowanych w ramach XVIII
Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Jak co roku z okazji obchodzonego w kwietniu Dniu Ziemi nasza szkoła bierze udział
w wielkim sprzątaniu, angażując
się aktywnie w porządkowanie
najbliżej okolicy i popularyzując
ideę ochrony przyrody i dobrych
postaw ekologicznych. Możemy
być dumni z tych Młodych Ludzi, ich opiekunów oraz każdego kto swoją postawą, wiedzą,
zaangażowaniem i choćby najmniejszym gestem przyczynia
się do krzewienia prawidłowych
postaw ekologicznych i daje
dobry przykład innym. Nie wstydźmy się tego, iż dajemy coś od siebie,
a nie tylko bierzemy.
Joanna Tomczak

Sportowa majówka w Lechlinie

Zawody odbyły się w Kobylcu, a uczniowie mieli do pokonania
trasę 1000 metrów. Reprezentacja chłopców naszej szkoły z klas II
– IV wywalczyła drużynowo III miejsce, a drużyna dziewcząt z klas
IV – VI miejsce V. Indywidualnie najlepiej z naszej ekipy dziewcząt
zaprezentowała się uczennica klasy VI Kinga Pachowicz, która zajęła
6 miejsce w swojej kategorii wiekowej oraz z ekipy chłopców - Fabian
Pac z klasy IV, który zajął 9 miejsce. Równie walecznie biegali pozostali,
uzyskując następujące lokaty:
chłopcy:
Gier Oskar – 10 miejsce
Kowalewski Szymon – 12 miejsce
Dobrochowski Bartosz – 16 miejsce
Eliński Eryk – 18 miejsce
Dziechciar Marcel – 20 miejsce
dziewczęta:
Gier Amelia – 11 miejsce
Tronina Martyna – 23 miejsce
Kaczyńska Martyna – 24 miejsce
Majcherczyk Marta – 27 miejsce
Gruszka Nikola – 32 miejsce
Uczniowie zasługują na słowa uznania, gdyż robili wszystko, co tylko
mogli aby zdobyć jak najwyższą lokatę dla siebie i jak największą ilość
punktów dla drużyny. Wszystkim więc należą się ogromne brawa za
sportową postawę oraz godne reprezentowanie naszej szkoły.
Joanna Tomczak

Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego
w czwórboju lekkoatletycznym
dziewcząt i chłopców
Dnia 27 kwietnia odbyły się Mistrzostwa w czwórboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców organizowanych w ramach XVIII Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody odbyły się w Wągrowcu,
a uczniowie rywalizowali w biegu na 60 m, biegu na 600 m (dz.), rzucie
piłeczką palantową i skoku w dal. Reprezentacja dziewcząt naszej
szkoły z klas IV – VI wywalczyła drużynowo VI miejsce. Indywidualnie

Wypatrując nadchodzącej wiosny sołectwo Lechlin przy współpracy
z lechlińską szkołą zorganizowało majówkę. Podczas pierwszego dnia
maja postawiliśmy na rekreację i sport. Długo uczniowie klasy III
z Lechlina będą wspominać swoją noc, spędzoną w szkole – noc pełną
wrażeń, atrakcji i niespodzianek.

Nocka rozpoczęła się o godz. 17:00 w piątek 28 kwietnia, a skończyła
rankiem dnia następnego. Każdy uczestnik przybył do szkoły wyposażony m.in. w śpiwór, smakołyki oraz dużą porcję dobrego humoru.
Nad wszystkim czuwała wychowawczyni p. Justyna Graczyk, aktywnie
wspierana przez p. Joannę Tomczak. Wieczór i noc obfitowały w wiele
atrakcji: były zabawy ruchowe, różne „łamigłówki mądrej główki”,
malowanie, gry na świeżym powietrzu. Następnie dzieci przygotowały
z pomocą pań pizzę, która smakowała wybornie. Zanim wszyscy udali
się na odpoczynek, odbyła się bitwa na poduszki i wieczór filmowy.
Pomimo wielu atrakcji największą radością było wspólne (nie)spanie
na materacach w klasie.
W sobotni poranek uczniowie po posprzątaniu i wspólnym śniadaniu
zostali odebrani przez rodziców i wrócili do swoich domów.
Joanna Tomczak

Majówka na sportowo
W oczekiwaniu na piękną, słoneczną i ciepłą wiosnę Sołectwo Lechlin
wraz z lechlińską szkołą zorganizowało dla mieszkańców majówkę.
Podczas spotkania odbył się marsz z kijkami oraz turniej rodzinny.
Piknikową atmosferę, pomimo mało wiosennej aury, ogrzewało ognisko i pieczone na grillu kiełbaski. Uczestników uraczyły także mamy
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Walory przyrodniczo- turystyczne
Puszczy Zielonka
Już od kilku lat, z okazji Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej w Jabłkowie odbywa się konkurs przyrodniczy dla uczniów klas IV – VI.
W tym roku zagadnienia obejmowały wiadomości dotyczące walorów
przyrodniczo- turystycznych Puszczy Zielonka. W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie ze szkół z Popowa Kościelnego,
Jabłkowa, Lechlina i Rejowca W pierwszym etapie rozwiązywali oni
test zawierający zadania wielokrotnego wyboru, teksty z luką i ujęcia
tabelaryczne. Rywalizujący ze sobą uczestnicy odpowiadali również na
wybrane pytania, zyskując dodatkowe punkty.
uczennic, które serwowały ciasto i kawę. Miłym akcentem dnia było
przekazanie dla szkoły upominku przekazanego przez Burmistrza
Miasta i Gminy Skoki w postaci piłki i rękawic do piłki nożnej oraz
kijów nordic walking.
Joanna Tomczak

Ogólnopolski Turniej
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
9 maja na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu odbyła
się powiatowa edycja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym, przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych Powiatu Wągrowieckiego. Zgodnie z regulaminem
uczniowie mieli do pokonania test sprawnościowy z jazdy na rowerze,
przygotowany przez żandarmów z Oddziału Żandarmerii Wojskowej
z Poznania, zaliczenie testu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz zaliczenie egzaminu z zakresu ratownictwa medycznego,
nad którym czuwał p. Paweł Ziętara. Celem turnieju jest działanie na
rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz popularyzowanie przepisów
i zasad bezpiecznego poruszania się na drogach. Przybyłych na turniej
uczniów powitał Starosta Wągrowiecki p. Tomasz Kranc, który wraz
z przedstawicielami samorządu dokonał jego otwarcia. W tym roku
w turnieju wzięło udział 19 drużyn z 7 gimnazjów i 12 szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Martyna Kaczyńska, Marta
Majcherczyk, Bartosz Dobrochowski i Gracjan Kurdelski. Uczniowie
zasługują na słowa uznania, gdyż robili wszystko, co tylko mogli aby
zdobyć jak najwyższą lokatę i jak największą ilość punktów dla drużyny.
Warto podkreślić, że z egzaminu z zakresu ratownictwa medycznego
otrzymali komplet punktów! Uczniom należą się zatem ogromne
brawa za postawę, wiedzę oraz godne reprezentowanie naszej szkoły.
Joanna Tomczak

„Kocham Cię, Polsko!”
O patriotyzmie nie zawsze trzeba mówić w sposób poważny. Przekonali się o tym 4-go maja uczniowie naszej lechlińskiej szkoły.
Turniej, pt. „Kocham Cię, Polsko!” został przygotowany w celu
wzbudzenia w młodych Polakach miłości do ojczyzny oraz poszanowania polskiej kultury. Poprzez zabawę uczniowie uświadomili sobie,

Laureatami konkursu zostali: Marta Majcherczyk – I miejsce z Lechlina, Katarzyna Karasiewicz – II miejsce i Olimpia Ogrodowicz – III
miejsce z Popowa Kościelnego. Wyróżnienie otrzymali: Agata Nowicka
z Rejowca, Mateusz Wojewoda z Popowa Kościelnego, Wiktoria Kruś
i Marika Urbańska z Lechlina.
Organizatorami konkursu byli: G. Kufel, K. Szymańska i M. Lewicz.
G. Kufel

Nenufar Club
Dnia 15 maja uczniowie z klas I-III z Lechlina pojechali na wycieczkę
do Nenufar Club w Kościanie.
Po przywitaniu przez pirata, udaliśmy się na przystań, gdzie czekali
na nas pozostali piraci. Następnie dzieci ubrane w kamizelki asekuracyjne płynęły dużą tratwą, by rozpocząć podróż w poszukiwaniu
zaginionego skarbu. Podczas wyprawy dzieciaszki przeszły szybki kurs
nauki wiosłowania oraz poznały Wisło Jo i Małpkę, a także legendę
o tunelu czasu i czarodziejskich binoklach. Dzieci z czasem odnalazły
pierwsze wskazówki, które doprowadziły grupę do Europy - tam nastąpiło pasowanie na pirata. Dzieci już jako rodzina piracka przemieściła
się do Egiptu - gdzie poznała wynalazki Egipcjan oraz uczyła się czytać
hieroglify. Kolejne wskazówki zaprowadziły uczestników wyprawy do
Wioski Indiańskiej. Tam poznali legendy indiańskie i tańczyli wokół
Totemu-taniec przyjaźni i zgody oraz w końcu dowiedzieli się co jest
skarbem. Grupa pożegnała się z Wioską Indiańską i wróciła tam gdzie
rozpoczęła swoją podróż - do przystani pirackiej. Następnie uczestnicy
wycieczki zjedli posiłek i pyszne lody. W dalszej kolejności udaliśmy się
na plac zabaw, po którym dzieci baraszkowały zadowolone. Wycieczka
minęła nam bardzo szybko i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.
Joanna Tomczak

„Ty i Harry Potter w krainie Mugoli”

że wspólna tradycja i historia potrafią łączyć wszystkich i uczyć tak
ważnej wartości jaką jest duma narodowa.
Justyna Mendlik

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do konkursu ogłoszonego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną w Wągrowcu „Ty i Harry Potter w krainie
Mugoli”. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy konkursowej –
komiksu, stanowiącego kompletną opowieść. Postać mogła być nowa
bądź wymyślona na potrzeby pracy konkursowej lub inspirowana cyklem przygód o Harrym Potterze. Spośród nadesłanych prac Gracjan
Kurdelski otrzymał wyróżnienie, natomiast Adrianna Janus, Martyna
Kaczyńska, Karolina Sarnowska i Marika Urbańska podziękowanie
za udział. Gratulujemy!
Joanna Tomczak
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Sukces młodych geografów
18 marca odbył się finał XIII Międzypowiatowego Konkursu Geograficznego „W świecie roślin i zwierząt”. Po etapie szkolnym do

rozgrywek finałowych, które odbyły się w Witkowie przystąpiło pięć
dwuosobowych drużyn z: Gniezna, Nowego Folwarku, Pyzdr, Skoków
i Witkowa. Naszą szkołę reprezentowali: Eliza Załęska i Jan Fliszkiewicz. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i zajęli I miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Małgorzata Dudek

Dni Gimnazjum w Skokach
Jubileuszowe X Dni Szkoły Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków odbyły się w Skokach 27 kwietnia. Na pożegnalne spotkanie
gimnazjów noszących imię Polskich Olimpijczyków przybyło do naszego miasta aż 8 szkół z całej Polski. Zaproszenie przyjęły gimnazja
z Dąbrowy Górniczej, Kędzierzyna Koźla, Klinisk Wielkich, Koła,
Ostrowite, Przykony i Zbąszynka. Kolejny raz nie zawiedli nas Polscy
olimpijczycy, którzy uświetnili swoją obecnością tą piękną uroczystość.
Wśród gości, jak zwykle, mieliśmy przyjemność spotkać się z Panem
Zbigniewem Orywał – lekkoatletą, olimpijczykiem z Rzymu, Dariuszem
Goździakiem - przedstawicielem PKOl, złotym medalistą w pięcioboju nowoczesnym Barcelony, Michałem Jelińskim - złotym medalistą
w wioślarstwie z Pekinu, Panią Urszulą Kielan - srebrną medalistka
w skoku wzwyż z Moskwy, Iwoną Marcinkiewicz - brązową medalistka
w łucznictwie z Atlanty i Łukaszem Nowakiem - absolwentem naszego
gimnazjum, dwukrotnym olimpijczykiem z Londynu i Rio de Janeiro.
Wśród zaproszonych gości byli ksiądz Karol Kaczor, przedstawiciele
Naszej Gminy i Starostwa Wągrowieckiego.
Uroczystość rozpoczęła się uroczystym odczytaniem apelu olimpijskiego wciągnięciem flagi olimpijskiej i zapaleniem znicza. Wszystko
to w uroczystej scenerii starożytnej Grecji. Polski Komitet Olimpijski
uhonorował brązowymi medalami za Zasługi dla Polskiego Ruchu
Olimpijskiego Panie: Elżbietę Chojnacką, Wiesławę Hauke, Danutę
Kobus – Bogunię Marię, Piotr - Malinowską, Magdalenę Samol, Hannę
Węglewską, Ilonę Węglewską, srebrnymi medalami za Zasługi dla
Polskiego Ruchu Olimpijskiego Panów: Grzegorza Samol i Wiesława
Sierzchułę. Przyznał także najwyższe wyróżnienie, odznaczając Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach złotym medalem
za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości uczniowie rozpoczęli
rywalizację w kilku konkurencjach technicznych, uczestniczyli w X
Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Olimpijskiej oraz w Festiwalu Sztafet Olimpijskich, w których oprócz szkół noszących imię Polskich

Olimpijczyków mogły rywalizować gimnazja z naszego powiatu. Do
udziału w konkursie wiedzy zgłosiło się 14 osób reprezentujących szkoły
z Dąbrowy Górniczej, Kędzierzyna Koźla, Koła, Ostrowite, Przykony,
Zbąszynka i Skoków. Konkurs składał się z części pisemnej – 23 pytania otwarte oraz z części finałowej, która odbyła się w hali, a zasady
rywalizacji były oparte na popularnym teleturnieju „1 z dziesięciu”.
Rywalizacja indywidualna:
1. Julia Waligórska - Kędzierzyn Koźle – 31,75 pkt
2. Michał Nieckarz – Kędzierzyn Koźle – 23,50 pkt
3.Mateusz Filipiak – Przykona -17,00 pkt
4. Zuzanna Zwolińska – Ostrowite – 12,5 pkt
5. Aleksandra Tyll – Skoki – 12,00 pkt
W klasyfikacji szkół Kędzierzyn Koźle zdecydowanie wyprzedził pozostałe szkoły, gromadząc 55,25 pkt, następne miejsca zajęły Ostrowite
– 24,25 pkt, trzecie miejsce Przykona – 24 pkt, a czwarte gospodarze
22,25 pkt. W festiwalu sztafet pierwsze miejsce wywalczyła Dąbrowa
Górnicza, wyprzedzając Kliniska Wielkie i Kędzierzyn Koźle.
Równolegle każdy z uczestników spotkania mógł zdobywać umiejętności techniczne, m.in. strzelając z wiatrówki, chodząc na szczudłach,
rzucając lotkami, jeżdżąc rowerem po torze przeszkód. Jak każdego
roku spotkaniu towarzyszyła piękna pogoda i tym razem, wśród pochmurnego tygodnia, w dniu imprezy zaświeciło słońce i rywalizacja
mogła odbywać się na terenach gimnazjalnych.
Na przestrzeni 10 lat szkołę naszą odwiedziło 21 gimnazjów z całej
Polski. Część z nich była tylko raz, ale wiele szkół towarzyszyło nam
w pięknej przygodzie znacznie częściej. Stałym uczestnikiem było
gimnazjum w Ostrowitem.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością
i przyjmowali nasze zaproszenia. Na pamiątkowej tablicy w skockiej hali widnieją szkoły uczestniczące w spotkaniach: Ciechocinek,
Ostrowite, Gryfino, Łódź, Oława, Dąbrowa Górnicza, Bydgoszcz,
Gliwice, Kędzierzyn Koźle, Kraszewice, Kozłów Biskupi, Przykona,
Szczutowo, Twardogóra, Kliniska Wielkie, Kraków, Racot, Wałcz,
Koło i Zbąszynek. Dziękujemy wszystkim polskim olimpijczykom,
którzy jeśli pozwalał im czas uczestniczyli w naszych uroczystościach.
Było to dla nas szczególne wyróżnienie, gdy mogliśmy rozmawiać
z wybitnymi sportowcami, którzy godnie reprezentowali nasz kraj na
arenie międzynarodowej. Podziękowania kierujemy dla: Małgorzaty
Chojnackiej, Moniki Drybulskiej, Urszuli Kielan, Iwony Marcinkiewicz,
Michała Bartoszaka, Dariusza Goździaka, Michała Jelińskiego, Marka
Leśniewskiego, Andrzeja Ludzkowskiego, Markowa Łbika, Łukasza
Nowaka, Zbigniewa Orywał, Aleksandra Wojciechowskiego i Andrzeja
Wróbla. Piękna oprawa i mnóstwo nagród były możliwe dzięki wsparciu
wielu firm, instytucji i osób prawnych. Organizatorzy dziękują:
- Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu,
- Panu Jakubowi Rutnickiemu, Posłowi na Sejm RP
- Firmie - Maximus Broker Sp. z o.o.
- Urzędowi Miasta i Gminy Skoki,
- Starostwu Powiatowemu w Wągrowcu,
- Bibliotece Publicznej w Skokach,
- Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Skokach,
- Radzie Rodziców skockiego gimnazjum.
- Panu Piotrowi Kaczmarkowi – Rzecznikowi PKSP oraz członkom
OSP Skoki.
Grzegorz Samol - wicedyrektor

Pola Nadziei
Uczniowie klas: II d, II b i I a Gimnazjum nr 1 w Skokach brali udział
w kolejnej edycji kampanii charytatywnej „Pola Nadziei”. 22 i 23 kwietnia, na terenie kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa odbyła się kwesta na
rzecz Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu. Mieszkańcy
odpowiedzieli na apel i szybko zapełniali puszki wolontariuszy. Udało
się zebrać pokaźną sumę -2.744,79 zł. Dziękujemy wszystkim za wsparcie tej szlachetniej idei. Kwota wesprze instytucję, której nadrzędnym
celem jest zapewnienie opieki paliatywnej ludziom terminalnie chorym,
w myśl słów: „Hospicjum to też Życie – choć słabe i obolałe, to ważne
do końca”. Opiekunowie: D. Mrozińska, D. Senger, I Węglewska, M.
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Samol, R. Królczyk, R. Hamulczyk, R. Dębicka i K. Laube.
Renata Hamulczyk

„Hospicjum to też życie”
Hasło „Hospicjum to też życie” to główna idea Ośrodka Opieki
Pozaszpitalnej – Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu.
Dlatego też w ramach szerzenia tej pięknej idei i przybliżania młodym
ludziom tematyki związanej z działalnością hospicjum oraz potrzebami ludzi chorych i cierpiących dziewczęta z klasy 2 a Gimnazjum

nr 1 w Skokach pod kierunkiem Elżbiety Chojnackiej odwiedziły to
miejsce tuż przed Świętami Wielkiej Nocy. Przebywającym tam chorym, ich opiekunom, wolontariuszom, pracownikom oraz przybyłemu
ks. Kanonikowi Andrzejowi Rygielskiemu zaprezentowały program
artystyczny pod hasłem „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się
z innymi”. Dostarczył on zebranym wielu głębokich przeżyć. A uczennicom z pewnością uświadomił, jak muzyką i pięknym słowem można
wzruszać, a drobnym gestem okazywać ciepło i chęć niesienia dobrej
nowiny tym najbardziej potrzebującym.
Elżbieta Chojnacka

Polskich Olimpijczyków w Skokach zorganizowali w kwietniu IV Noc
Astronomii. W tym roku swoją obecnością zaszczyciła nas dziesięcioosobowa grupa uczniów z gimnazjum w Tuchorzy. Noc rozpoczęła się
od konkursu astronomicznego, w którym wzięło udział 10 uczniów (po
pięciu z każdej szkoły). Skockie gimnazjum reprezentowali: Andrzej
Inda, Jan Fliszkiewicz, Bartosz Sierzchuła, Adrian Szwed i Jakub Świętek. Nad poprawnym przebiegiem konkursu czuwała pani Magdalena
Samol i absolwentka naszego gimnazjum Julia Dereżyńska. Po napisani
testu i sprawdzeniu prac okazało się, że w pierwszej trójce znaleźli
się nasi uczniowie. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy,
a trzy zwycięskie miejsca uhonorowane zostały nagrodami rzeczowymi.
Później odbyły się długo oczekiwane warsztaty przygotowane przez
Studenckie Koło Naukowe Fizyków „Fusion” UAM w Poznaniu oraz
pokazy eksperymentów chemicznych w wykonaniu Julii Frąckowiak
i Anny Adrych pod opieką pani Wiesławy Hauke. Następnie członkowie koła astronomicznego w składzie: Adam Balicki, Andrzej Inda,
Piotr Sawińki, Adrian Szwed, Jan Fliszkiewicz, Bartosz Sierzchuła,
przedstawili prezentacje multimedialne o wybitnych astronomach,
współczesnych odkrywcach i odkryciach kosmosu. Wiktoria Gądysiak
i Sara Sapieja zaprezentowały barwną opowieść o gwiazdozbiorach
okołobiegunowych.
W dalszej części odbyły się konkursy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Wszyscy uczestnicy IV Nocy z Astronomią wzięli udział w wiosennej
misji Earthkam-projektu edukacyjnego NASA. Dla wytrwałych uczestników odbyły się kalambury. Były wielkie emocje, radość i ogromne
zaangażowanie.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał pamiątkową widokówkę
z obiektami głębokiego nieba i naklejki od ESA (Europejska Agencja Kosmiczna).
Mimo że pogoda nie dopisała, ta kwietniowa noc na długo zostanie
nam w pamięci.
WYNIKI SKOCKIEGO KONKURSU ASTRONOMICZNEGO:
I miejsce- Jakub Świętek, II - miejsce Andrzej Inda o III miejsce –
Adrian Szwed
Dziękujemy Pani Wiesławie Hauke i pani Magdalenie Samol za
pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.
Małgorzata Adrych, Małgorzata Dudek

Kolejny wielki sukces Julii
Nie tylko matematyka i chemia jest mocną stroną gimnazjalistki
Julii Frąckowiak, ale też zamiłowanie do dziejów ojczystych. W IX
edycji Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Polsko
ta kropla krwi wrzącej” organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu Julia została sklasyfikowana jako laureatka.

Przełaje!!!
W Kobylcu 25 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Drużynowych Biegach Przełajowych. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Zuzanna Szczepaniak, Julia Przybylska,
Roksana Dudkiewicz, Nicole Przybylska, Paulina Kubicka i Zofia
Koteras. Dziewczęta naszego gimnazjum w klasyfikacji drużynowej
uplasowały się na II miejscu. Julia Przybylska, uczennica klasy pierwszej okazała się najlepszą zawodniczką zawodów, zajęła I miejsce
premiowane awansem do finału wojewódzkiego, który odbędzie się
25 maja w Żerkowie.
Opiekun: Hanna Węglewska
Tekst: Hanna Węglewska

Noc z astronomią
Członkowie Szkolnego Koła Astronomicznego Antares i Klubu
Młodego Odkrywcy ”Archimedes” działającego w Gimnazjum nr 1 im.

Z tej okazji 10 maja w Bramie Poznania odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji. Nagrodą oprócz ciekawej książki była
możliwość zwiedzania tego nowoczesnego muzeum. Warto nadmienić,
że w pokonanym polu zostało ponad 250 gimnazjalistów a wśród nich
dwóch kolegów ze szkoły Patryk Talar i Artur Żołądkowski, ale to
uczniowie klasy pierwszej, więc mają jeszcze czas by douczyć się o tym
największym zwycięskim polskim powstaniu.
Andrzej Surdyk
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Z KART HISTORII !!!
W kwietniowym wydaniu naszego miesięcznika postanowiliśmy przybliżyć czytelnikom dawnych, dużo ponadprzeciętnych
mieszkańców oraz ludzi związanych ze Skokami i z Ziemią
Skocką, którzy swą działalnością, zaangażowaniem i życiem
wpisali się w historię naszego kraju.

ZASŁUŻENI SKOCZANIE

Spotykając się z nimi, im współcześni, podobnie jak dzisiaj czytający
ich życiorysy, dowiadywali i dowiadują się o naszym mieście i mobilizują
się do poznania naszej historii.
Dlatego warto poprzez różnego rodzaju sugerowane przez nas akcje
upowszechniać pamięć o poprzedzających nas na tym świcie naszych
zasłużonych przodkach. Warto też by pamięć o tych zasłużonych Skoczanach włączyć do tematów lekcji wychowawczych w szkołach oraz
by wiedza o ich życiu, ich zasługach i dokonaniach, stała się treścią
konkursów organizowanych przy okazji różnego rodzaju imprezach
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Nasze publikacje rozpoczęliśmy od przypomnienia postaci Jarogniewa Drwęskiego pierwszego prezydenta wolnego po latach zaborów
miasta Poznania- przy okazji informujemy, że na załączonych fotografiach przedstawialiśmy: portret Jarogniewa Drwęskiego, moment
wprowadzenia przez Jarogniewa Drwęskiego Marszałka Józefa
Piłsudskiego do ratusza w trakcie jego wizyty w Poznaniu oraz dwór
w Glinnie, w którym urodził się Jarogniew Drwęski.
W obecnym wydaniu „Wiadomości” zamieszczamy artykuł poświęcony kolejnemu z zasłużonych Skoczan, który wraz z towarzyszącym
mu przesłaniem, pierwszy raz ukazał się w miesiącu sierpniu 2009 r.
Polecając artykuł pt. „Wybitny Skoczanin – Zasłużony Polak JERZY
BENIAMIN FLATT, przy okazji informujemy, że rodzina Flattów
w historii Polski zapisała się nie tylko osobą Jerzego Beniamina. Jego
brat Bogumił był zastępcą profesora w Szkole Wydziałowej w Siedlcach
a następnie profesorem w Gimnazjum Wojewódzkim w Piotrkowie
Trybunalskim. Z kolei jego bratanek, syn Bogumiła, był urzędnikiem
w Radzie Gubernialnej Warszawskiej. Zajmował się też dziennikarstwem , pisał do gazet i czasopism, Pasjonował się krajoznawstwem
i historią, był pierwszym kronikarzem rozwoju przemysłu w Polsce
i opracował pierwsze monografie Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi.
Edmund Lubawy

JERZY BENIAMIN FLATT
WYBITNY SKOCZANIN - ZASŁUŻONY POLAK!

Jerzy Beniamin Flatt, urodził się w 1768 roku w Skokach. Szkołę
średnią ukończył w Poznaniu. W życiu dorosłym, początkowo zajmował
się gospodarstwem, a następnie pracował jako nauczyciel w założonym
przez rząd pruski korpusie kadetów w Kaliszu. Gdy w roku 1815 na
Kongresie Wiedeńskim utworzono Królestwo Polskie, Jerzy Beniamin
Flatt był jednym z najlepszych znawców stosunków gospodarczych na
ziemiach polskich, był też autorem licznych artykułów prasowych i dzieł
oraz redaktorem pisma naukowego „Ceres”. To też zadecydowało, że
gdy w roku 1816, głównie za sprawą Stanisława Staszica i Stanisława Potockiego, władze carskie zdecydowały się na utworzenie w Marymoncie
pod Warszawą Instytutu Agronomicznego, na jego dyrektora powołano
Jerzego Beniamina Flatta.
Na mocy dekretu podpisanego przez cara Aleksandra I, Instytut
otrzymał dobra narodowe: Marymont, Rudę, Bielany, Wawrzyszew oraz
Buraków wraz z cegielnią. Majątki zostały wydzierżawione dyrektorowi,
przy czym rząd zobowiązał się wyremontować istniejące i postawić nowe
budynki oraz sprowadzić żywy inwentarz niezbędny do prowadzenia
doświadczeń, a także zakupić książki do biblioteki i inne pomoce
niezbędne do nauki. Pozostałe wydatki miano pokrywać z dochodów
otrzymywanych przez Flatta z dzierżawionych dóbr.
W celu przygotowania do pełnienia funkcji dyrektora, w latach
1816- 1818, Flatt przebywał na praktykach zagranicznych u Fellenberga
w Szwajcarii i u Thaera w Niemczech. W tym też czasie zapoznał się
nie tylko z wzorowymi gospodarstwami rolniczymi, ale i z organizacją
i metodami nauczania w tamtejszych szkołach rolniczych.
Zadnia Instytutu wg jego dyrektora miały być następujące: przekazywanie wiadomości opartych na teoretyczncyh podstawach, szerzenie
praktycznych wskazań z zakresu rolnictwa, rozpowszechnianie ulepszonych narzędzi, prowadzenie gospodarstwa wzorowego i doświadczalnego.
Flatt większość swoich w/w pomysłów omówił dokładniej w 1819
roku w „Gazecie Wiejskiej” w artykule pt.: „Rolnictwo” . Chodziło mu
m.in. o założenie przy instytucie fabryki narzędzi rolniczych, utworzenie
ośrodka informacji o nowym sprzęcie rolniczym oraz zorganizowanie
biblioteki fachowej służącej tak profesorom, jak i studentom.
Po powrocie do kraju, Flatt zajął się pracami organizacyjnymi
związanymi z utworzeniem Instytutu Agronomicznego. Pod rządami
Flatta, w roku 1820 utworzono Instytut dla uczniów. Instytut prowadził
kształcenie na dwóch poziomach: wyższym, na którym naukę rozpoczęto
od początku jego istnienia, przeznaczonym dla kształcenia ekonomów

i rządców oraz „wolnych synów majętnych
obywateli”, tj. właścicieli ziemskich oraz
niższym, elementarnym utworzonym w roku
1824 zwanym „Szkołą wiejską dla dzieci ubogich”, przeznaczonym dla sierot i półsierot
– przyszłych kwalifikowanych robotników, na
którym nauczano obranej specjalizacji (np. owczarstwa, ogrodnictwa,
gorzelnictwa).
Wybuch powstania listopadowego przerwał na jakiś czas prace Instytutu. Marymont został poważnie zniszczony. Jednak dzięki staraniom
swojego dyrektora nie został zlikwidowany. Flatt włożyl dużo wysiłku
w odbudowę szkoły. Jednak w 1833 roku został przez nowe władze
zwolniony, a kontrakt dzierżawy dóbr nie został z nim odnowiony. Zmarł
w Radzyminie pod Warszawą w 1860 roku.
Losy Instytutu odzwierciedlają dzieje Polski. Poddawany rusyfikacji,
zamykany po upadku powstań narodowych: listopadowego i styczniowego, przeniesiony do Puław, a następnie do Rosji, wciąż odradzał się,
przyjmując różne nazwy. W roku 1918 powstała Królewsko – Polska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, która po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, została nazwana Szkołą Główną Gospodarstwa
Wiejskiego i pod tą nazwą, chociaż już w nowych obiektach, wciąż zwiększając liczbę wydziałów oraz liczbę pracowników naukowych i studentów,
jako najstarsza, od 1919 roku już państwowa rolnicza szkoła akademicka
w Polsce i 4 tego typu uczelnia w Europie, funkcjonuje do dzisiaj.
W dniu 28 stycznia 2008 r. w gmachu Biblioteki Głównej SGGW na
warszawskim Ursynowie otwarto Muzeum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości,
profesorów i absolwentów SGGW, kustoszy muzeów, przedstawicieli
władz samorządowych, uczelni i instytutów naukowych, przyjaciół i sympatyków SGGW. Gościem honorowym uroczystości był Janusz Zaleski,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, potomek Jerzego
Beniamina Flatta, założyciela Instytutu Agronomicznego w Warszawie,
a równocześnie absolwent Wydziału Leśnego SGGW, który ofiarował
placówce nie prezentowany dotychczas nigdzie rękopis Jerzego Beniamina Flatta pt. „Dziennik podróży do Szwaycaryi z Kalisza”.
Ps. Encyklopedia „Wikipedia” z której korzystałem przy pisaniu niniejszego artykułu pod hasłem „Zasłużeni Polacy” prezentuje postać Jerzego
Beniamina Flatta – założyciela i pierwszego dyrektora Instytutu Agronomicznego – pierwszej akademickiej uczelni rolniczej w Polsce, która dała
początek Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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I chociaż Jerzy Beniamin Flatt, jest jedną z setek postaci prezentowanych w Encyklopedii, to nam Skoczanom, postać ta powinna być
szczególnie bliska. Bo przecież urodził się On w Skokach i dzięki Niemu,
nasze miasteczko stało się znanym w Polsce i trafiło na strony Encyklopedii. Z faktu tego możemy być dumni, a jego imię winno znaleźć
się w przewodnikach po ziemi skockiej. Podobnie (jak to ma miejsce
w Warszawie i w innych miastach), jego imieniem winniśmy uhonorować
jedną z planowanych na nowych osiedlach ulic.
Z taką intencją, do władz samorządowych Gminy oraz do redakcji
Wiadomości Skockich” zwracają się też dawni nasi mieszkańcy, w tym
również prof. dr hab. Andrzej Anioł, którzy z tytułu urodzenia i wychowania w Skokach, zachowują swój szczególny sentyment do ziemi skockiej.
E. Lubawy

Rekrutacja 2017/18
Uwaga
Rozpoczyna się rekrutacja do szkół
Ponadgimnazjalnych

Harmonogram rekrutacji - powiat wągrowiecki
w terminie od 22 maja 2017 (poniedziałek)
do 9 czerwca 2017 (piątek) do godz. 15.00 należy:
• zarejestrować się na stronie powiatwagrowiecki.edu.com.
pl/Kandydat i po uzupełnieniu danych osobowych wydrukować
podanie, które podpisane przez rodziców należy złożyć w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru
• do podania należy dołączyć wymagane dokumenty
• dostarczyć udokumentowane informacje o sukcesach
w olimpiadach, zawodach sportowych.
od 23 czerwca do 26 czerwca 2017 r. do godz. 1500
• kandydat składa świadectwo ukończenia gimnazjum,
• kandydat składa zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
12 lipca 2017 r.
w tym dniu szkoła ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych
i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
do 20 lipca 2017 r.
każdy kto został przyjęty jest zobowiązany potwierdzić wolę
podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa
ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w wniosku o przyjęcie do szkoły) . Kandydat dostarcza też oświadczenie woli
o uczęszczaniu na zajęcia z religii/etyki, wychowania do życia
w rodzinie (formularze do pobrania w sekretariacie szkoły lub
na stronie internetowej szkoły).
do 21 lipca 2017 r.
w tym dniu szkoła ogłasza listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
od 24 lipca 2017 r. do 29.08.2017- rekrutacja uzupełniająca
Do szkół w powiecie poznańskim logujemy się na stronę
https://nabor.pcss.pl/poznan/
W każdej sytuacji możesz też skorzystać z pomocy doradcy
zawodowego w swojej szkole, który pomoże ci wypisać Twój
wniosek.
Pedagog - doradca zawodowy
Krzysztof Ołdziejewski

NIEPODOBNA WSTĄPIĆ DWUKROTNIE
DO TEJ SAMEJ RZEKI

Zanim napiszę kolejne zdanie, chciałbym zdecydowanie zaznaczyć,
że nie jestem zwolennikiem wprowadzanej reformy edukacji i wszystkim zmianom temu towarzyszącym, ale staram się dostrzec w niej
przysłowiowe plusy i minusy. Plusem zapewne jest to, że ucznia pozostającego dłużej w tej samej szkole można bardziej poznać i rzecz jasna
więcej mu pomóc wiedząc o jego możliwościach i potrzebach, by osiągał
sukcesy na miarę swoich możliwości. Zapewne też uczeń pozostający
dłużej w tej samej szkole czuje się w niej pewniej i bezpieczniej. Odnoszę jednak wrażenie, że autorzy reformy, myśląc o „dobru dziecka”,
wyrzucili poza nawias tego pojęcia uczniów, którzy nie potrafią lub nie
chcą sprostać narzuconym odgórnie standardom. Każdego roku jest
tak, że kilku uczniów (z różnych powodów) nie radzi sobie z wymaganiami wynikającymi z treści programów. W pedagogice „niepowodzenia
szkolne” definiuje się jako „stan, w którym dziecko znalazło się na
skutek niespełnienia wymagań szkoły”. Szkoła nie pozostawia ich samym sobie. Ale czy wszyscy chcą z tej pomocy skorzystać? Zdarzają się
sytuacje, w których mimo wszelkich starań końcowa ocena nie osiąga
pułapu „dopuszczającej” z więcej niż dwóch przedmiotów. Pozostaje
drugoroczność. Tymczasem za każdym przypadkiem kryją się rodzinne
i osobiste dramaty. Myślami wybiegam już do czerwca i myślę o tych
gimnazjalistach, którzy nie osiągną sukcesu.
W tym roku sytuacja jest specyficzna, bo od 1 września w myśl ustawy
nie będzie można stworzyć klasy I gimnazjalnej, a uczeń który nie uzyska promocji do klasy II gimnazjum, będzie kontynuował naukę w VII
klasie szkoły podstawowej. Dla tych uczniów konieczność powtarzania
klasy będzie karą i to bardzo dotkliwą. Czy wykorzystaliśmy wszystkie
możliwości? Ostatnio kiedy po dłuższej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, albo częstych wagarach z ostatnich lekcji odwiedzam jego
dom rodzinny i pytam rodzica gdzie jest syn, usłyszałem odpowiedź
„nie wiem, pewnie w pracy, bo wie pan on podłapał pracę”, albo innym
razem widzę, że siedzą w domu i oglądają razem TV. Myślę wtedy-okazujemy uczniowi i jego rodzicom wiarę, że nasz podopieczny jest
w stanie zdobyć promocję, układamy plan pracy, proponujemy zajęcia
wyrównawcze, spisujemy kontrakty, ale uczeń nie chce z tego skorzystać, jest nieobecny i poddał się. Pozostaje zatem powtarzanie klasy, a w
przypadku ucznia klasy I gimnazjum powrót do szkoły podstawowej.
Wsłuchując się w dyskusję rodziców usłyszałem ostatnio zdanie „nie
wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki”.
Heraklit z Efezu uważał, że na świecie nie ma nic stałego. Wszystko przemija, zmienia się, płynie (panta rhei). „Niepodobna wstąpić
dwukrotnie do tej samej rzeki” - pisał Heraklit myśląc o tym, że woda
w rzece, do której weszliśmy po raz pierwszy dawno odpłynęła, a woda
do której wejdziemy po raz drugi, jest już inną wodą. Podsumujmy,
do tej samej rzeki można wejść tyle razy, na ile ma się ochotę, trzeba
jednak pamiętać, że za każdym razem sytuacja towarzysząca kąpieli
i sama woda będzie inna. Wszyscy zatem postawmy sobie cel, aby wykorzystać wszystkie możliwości, by jak najwięcej uczniów zagrożonych
drugorocznością uzyskało promocję. Jeśli nawet przejdą do kolejnej
klasy z poważnymi brakami, to i tak będzie to dla nich większą szansą
na normalność niż powrót do podstawówki.
pedagog szkolny
Krzysztof Ołdziejewski
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ROBIN HOODOWIE CZY ONDRASZKOWIE
– KIM BYLI GAPOWIE, NAJWIĘKSI ROZBÓJNICY
W DAWNEJ WIELKOPOLSCE?
Każdy naród i społeczność lokalna posiada swojego bohatera.
Słowacy i górale tatrzańscy mają Janosika, górale beskidzcy
Ondraszka, Anglicy Robin Hooda, Szkoci Rob Roya, a mieszkańcy Kielecczyzny – Poznera. Legendarnych, półlegendarnych
i historycznych zbójników (rozbójników) można wymienić
sporo, a każdy z nich posiada podobną cechę – zamiłowanie
do majątków przejezdnych kupców i szlachty oraz bogatych
mieszkańców z ich regionów. Wojciech Łysiak w swojej książce
pt. Ludowa wizja przeszłości. Historyzm folkloru Wielkopolski
opisuje jedno z ciekawszych, lecz mniej znanych podań, jakie
miało zachować się wśród mieszkańców powiatu obornickiego
w XIX wieku.

Dawno, dawno temu na terenie pomiędzy Obornikami, Rogoźnem,
Murowaną Gośliną i Skokami miał grasować ród Gapów, którzy
napadali na bogatszych mieszkańców powiatu obornickiego oraz podróżnych rabując ich dobytki. Następnie z przywłaszczonymi skarbami
ukrywali się pośród lasów oraz bagien ziemi obornickiej. Kim byli Ci
rozbójnicy? Ich działalność była na tyle dokuczliwa, że wpisała się w ludową pamięć, która przetrwała przez wiele następnych dziesięcioleci.
Upływ czasu spowodował jednak, że w powiecie obornickim dzisiaj
jest to już mniej znane podanie, jednak pamięć o tych ludziach wciąż
jest przechowywana w okolicach Potrzanowa i Skoków. Powiadano,
że rządzili się zasadą, by rabować kościoły i ludzi bogatych, lecz nie
szkodzili ubogim. Każda legenda zawiera w sobie cząstkę prawdy,
a ród Gapów faktycznie żył w Potrzanowie i w odróżnieniu od wielu
innych polskich zbójników ich przedstawiciele to postacie historyczne.
Podanie o rozbójnikach pochodzi z II połowy XIX wieku i odnosi
się bezpośrednio do działalności Jana (seniora) i Jana (juniora) oraz
Szymona Gapów w latach 1828 - 1846. Mężczyźni urodzili się, jak
podają niektóre źródła, w Budziszewku, a przebywali w Potrzanowie
pod Skokami.
Potrzanowo w XIX wieku było częścią powiatu obornickiego, który
utworzono w 1793 roku. Według Słownika Geograficznego Królestwa
Polskiego i innych krajów słowiańskich (tom VIII) w skład dóbr Potrzanowo wchodziły w II poł. XIX wieku (1888 rok): wieś, dominium
i okręg dominium. Wieś posiadała 18 gospodarstw (dymów), w których
mieszkało łącznie 164 osoby (98 katolików oraz 66 protestantów).
Dominium Potrzanowo zamieszkiwało w 10 dymach 105 mieszkańców,
zaś okręg łącznie z Borowcem i Włókna zajmował obszar 1193 ha i zamieszkany był przez 251 mieszkańców. Wiadomo, że mieszkańcami wsi
Potrzanowo byli właśnie Gapowie. Ile dokładnie osób liczył ten ród
i jakie były związki pomiędzy interpersonalne nimi z pewnością można
by było odszukać w Księdze meldunkowej miejscowości Potrzanowo (za
okres 1813 – 1920), która przechowywana jest w oddziale Archiwum
Państwowego w Gnieźnie.
Jan Gapa (senior) urodził się około 1763 roku i pochodził z Potrzanowa, gdzie był gospodarzem. Dnia 17 marca 1813 roku Sąd Policji
Poprawczej wydał za nim list gończy, w którym informował, że mężczyzna ten zbiegł dnia 23 lutego 1813 roku z Poznania, gdzie wykonywał
pracę w postaci uprzątania błota na ul. Wronieckiej. Wydaje się, że Jan
Gapa został skazany za drobne przestępstwo, a w ramach kary musiał
pracować społecznie. Wiadomo, z całą pewnością, że był ojcem Jana
Gapy, słynnego złodzieja, z którym dziewiętnastowieczna policja miała
sporo problemów. Prawdopodobnie był również ojcem Szymona Gapy
(niem. Simmon Gappa) z Potrzanowa.
Jan Gapa (junior) (niem. Johann Gapa) był synem Jana Gapy,
gospodarza z Potrzanowa. Urodził się w 1809 roku w Budziszewku.
Mężczyzna ten był dobrze znany policji za liczne kradzieże i rozboje,

których dokonywał na terenie ówczesnego powiatu obornickiego. Za
swoją przestępczą działalność był jednym z najczęściej poszukiwanych
listami gończymi kryminalistów. Dodatkowo jego „przygody” uzupełniały liczne i fantastyczne ucieczki z rąk służb policyjnych. Z informacji
zawartych w listach gończych publikowanych przez 20 lat w Publicznych
Donosicielach (niem. Oeffentliche Anzieger) wynika, że Jan Gapa był
człowiekiem niezwykle cwanym, przebiegłym i potrafiącym wykorzystać
nadarzające się sytuacje. Z drugiej strony historia tego człowieka ukazuje obraz służb policyjnych i wymiaru sprawiedliwości, które popełniały
wiele błędów wykorzystywanych przez Gapę. Dodatkowo na podstawie
listów gończych wyłania się wizerunek ówczesnych władz, które przez
kilkanaście lat nie potrafiły poradzić sobie z przestępczością Gapów.
O Janie Gapie (ur. 1809) dowiadujemy się w 1829 roku, kiedy liczył 20
lat. Władza policyjna donosiła, że już po raz trzeci odebrano mu skradzione konie. W piśmie z dnia 19 marca 1829 roku znaleziono u niego
karo-gniadą dziesięcioletnią klacz oraz jasnokasztanowego wałacha,
również dziesięcioletniego. Zwierzęta zostały odstawione do Rogoźna,
gdzie opiekowała się nimi szynkarka Marquardt. Władza policyjna
prosiła o kontakt właściciela do 28 kwietnia 1829 roku. W przeciwnym
razie konie miały zostać sprzedane, a pieniądze zasilą skarb.
W II połowie 1830 roku, w wieku 21 lat, ponownie dokonał kradzieży koni, za co został aresztowany. W czasie transportu pomiędzy
Studzieńcem a wsią Łoskoniec (Łoskoń Stary) zdołał uciec w głąb
lasu, za co był poszukiwany listem gończym wydanym dnia 5 listopada
1830 roku przez Królewski Pruski Sąd Pokoju w Rogoźnie. Niedługo
potem został jednak schwytany i osadzony w areszcie, z którego dnia 10
stycznia 1831 roku udało mu się uciec wraz z 4 innymi kryminalistami
poprzez zrobienie wyłomu w murze! Tego samego dnia wydano za
nim kolejny list gończy. Jana Gapę ujęto na początku lutego 1831 roku
i osadzono w więzieniu. Następnie próbowano osadzić go w więzieniu
w Toruniu, jednak zbiegł z transportu w Pobiedziskach, prawdopodobnie w marcu 1832 roku. Niedługo potem wystawiono kolejny list
gończy za zbiegiem. W tym czasie donoszono, że Jan Gapa uchylał się
od obowiązku służby wojskowej w pruskiej armii. W kwietniu Urząd
Radzco-Ziemiański w Obornikach donosił, że mężczyzna został ujęty
w Rogoźnie i odesłany do oddziału karnego w Toruniu, jednak dnia
26 maja 1832 roku za Janem Gapą wydano list gończy. Jego wspólnikiem był wtedy Tomasz Nowicki z Długiej Gośliny, który urodził się
w 1810 roku. W tym czasie mężczyźni byli podejrzani o dokonywanie
kolejnych kradzieży i rozbojów w powiecie obornickim, a dodatkowo
wskazywano również na ich włóczęgostwo po kraju. Jan Gapa nosił
wówczas charakterystyczny okrągły kapelusz, a Tomasz Nowicki „polską czapkę z siwym barankiem”.
W tym momencie słuch o Janie Gapie zanika, a o Tomaszu Nowickim z Długiej Gośliny (także: Tomasz Nowacki, Tomasz Nowaczyk)
dowiadujemy się z listu gończego z 18 czerwca 1833 roku. Mężczyzna
ten w kwietniu 1832 roku zbiegł z twierdzy w Toruniu, a następnie został
schwytany 1 marca 1833 roku na łódce. Pomimo tego mężczyźnie udaje
się przechytrzyć eskortę wojskową i zbiega w okolicy Pobiedzisk. Co
ciekawe, Tomasz Nowicki vel Nowacki używał również fałszywych danych. Donoszono, że może przedstawiać się jako Szymon Skowroński.
Co się działo z Janem Gapą od 1833 do 1843 roku? Prawdopodobnie
odsiadywał karę więzienia, choć dane na ten temat trudno odnaleźć.
Z drugiej strony, być może podobnie jak jego kompan używał fałszywych danych osobowych? Jan Gapa ponownie był poszukiwany od 1843
roku, kiedy to w liście gończym wydanym przez Królewski Inkwizytoriat
w Poznaniu z dnia 12 czerwca 1843 roku możemy przeczytać, że mężczyzna ten był wyznania katolickiego, posługiwał się językiem polskim
i w wieku 34 lat mierzył około 170 cm (5 stóp i ok. 3 cale) wzrostu oraz

27
był tęgiej budowy ciała. Miał podłużną twarz, okrągłą brodę, ciemne
brwi i włosy, zakryte czoło, oczy koloru szarego, podłużny nos i proporcjonalne usta. Posiadał również zarost koloru jasnobrunatnego, pełne
uzębienie i zdrową cerę. Do najważniejszych cech charakterystycznych
należały dwie blizny tj. na dolnej wardze oraz u lewej ręki na palcu
wskazującym, co było wynikiem poważnego skaleczenia.
Jan Gapa ścigany był listami gończymi od 1829 roku. Przez ten czas
nie raz go aresztowano i odwożono do więzienia m.in. do Torunia,
jednak często udało mu się uciekać z transportu uchylając się tym samym od wyroku. Po jednej z takich ucieczek w nocy z 6 na 7 kwietnia
1843 roku miał dokonać kradzieży u owczarza Müllera w Radojewie,
za co wystawiono kolejny list gończy. Władza policyjna donosiła, że
przed samymi świętami wielkanocnymi w 1843 roku podobno wrócił
do Potrzanowa i przebywał w okolicy swojego miejsca zamieszkania.
Zarządzono wówczas, aby wszystkie służby cywilne oraz wojskowe
zwracały uwagę na jego osobę i w chwili odnalezienia kryminalisty
natychmiast go aresztowały i odstawiły do właściwych władz sądowych.
W 1849 roku Jan Gapa został aresztowany we Wągrowcu i miał być
przetransportowany w obstawie czterech funkcjonariuszy do Rogoźna.
Dnia 8 lutego 1849 roku w pobliżu Bolechowa na konwój napadło 6
chłopów, z których 3 było uzbrojonych w pistolety. Jan Gapa został
odbity i uszedł w nieznanym kierunku. Dnia 22 lutego 1849 roku Królewski Inkwizytoriat w Poznaniu ponownie wystawił za zbiegiem list
gończy. Nie wiadomo, jak zakończyła się obława. Publiczny Donosiciel,
w którym wystawiano listy gończe, czasem informował o ujęciu poszukiwanych i odwoływał listy gończe. Do końca 1849 roku nie pojawiła
się żadna informacja na ten temat. Kolejne lata również milczą na
temat Gapów.
Kolejnym Gapą z Potrzanowa był Szymon. Dowiadujemy się o nim
z listu gończego wystawionego przez Królewsko-Pruski Inkwizytoriat
w Poznaniu z dnia 24 maja 1833 roku. Mężczyzna urodził się w Budziszwie (obencie Budziszewko) w roku 1798, lecz przebywał w Potrzanowie,
podobnie jak wspomniani wcześniej Janowie. Za „gwałtowną kradzież”
otrzymał karę 80 batów i trzy lata więzienia w „Domu Poprawy”, lecz
w maju 1833 roku zdołał wraz z innym skazanym Janem Christianem
Weberem alias Gottliebem Schultzem zbiec i ukrywał się. Szymon
Gapa był osobą liczącą 5 stóp i 3 cale wysokości (pow. 170 cm), włosy
koloru blond zakrywające czoło, czarne brwi oraz niebieskie oczy. Miał
również czarnego wąsa, twarz i brodę okrągłą. Był średniej budowy
i miał bladą cerę. Z kolei według wydanego w 1833 roku Mittheilungen
zur Beförderung der Sicherheitspflege (tom 15, nr 1505) Szymon Gapa
z Potrzanowa był sługą.
Mężczyźni zostali schwytani w kilka dni po ucieczce, a o fakcie
tym poinformował Królewsko-Pruski Inkwizytoriat w Poznaniu dnia
29 maja 1833 roku. Z pisma wynika, że Szymon Gapa za kradzież
został skazany na 3 lata pozbawienia wolności, a karę miał odbyć we
Wschowie. W nocy z dnia 20 na 21 listopada 1833 roku w drodze do
Wschowy, podczas postoju i noclegu w Stęszewie zdołał zbiec eskortującym go funkcjonariuszom, a następnego dnia wydano list gończy,
który został opublikowany w Publicznym Donosicielu z dnia 3 grudnia
1833 roku w nr 49. Informacja o zbiegu była podawana w kolejnych
dwóch numerach, tj. 50. i 51. do 17 grudnia 1833 roku.
Kolejna informacja pochodzi z kwietnia 1838 roku, kiedy Szymon
Gapa oraz Maciej Jakubowski uciekają z więzienia. Gapa ubrany był
wówczas w granatowy surdut sukienny, czarną sukienną czapkę z szarym barankiem, czarne sukienne spodnie, lnianą koszulę. Posiadał
również „bóty ordynaryjne” i pstrą bawełnianą chustę na szyję.
W lipcu 1838 roku Szymona Gapę zatrzymano i odstawiono do
więzienia w Wągrowcu, o czym poinformował Królewski Sąd Ziemsko-Miejski w Wągrowcu. Prawdopodobnie został on schywtany w Potrzanowie. Dnia 9 lipca 1838 roku ogłoszono w Publicznym Donosicielu,
że odnaleziono przy „sławnym złodzieju” w Potrzanowie m.in. chustę
damską koloru białego z czerwonymi kwiatami, dwie chustki do nosa,
a także granatową sukienną suknię. Podejrzewano, że ww. rzeczy mogą
pochodzić z przestępstwa kradzieży, dlatego wzywano obywateli, aby
w razie ich rozpoznania zgłaszali się do sądu w celu ustalenia praw
własności.

W II połowie XIX wieku trudno jest znaleźć więcej informacji
o Gapach. Być może wszyscy zostali wyłapani i osadzeni w więzieniach,
aresztach, „Domach Kar” czy „Domach Poprawy”? Wiele zagadek
pozostaje nadal niewyjaśnionych, np. czy Gapowie działali sami czy
w porozumieniu z innymi chłopami? Czy tworzyli zorganizowaną
grupę? Kim byli chłopi, którzy w 1849 roku w Bolechowie napadli
i odbili Jana Gapę? Kiedy Gapowie poumierali? Jaki był ich stosunek
z właścicielami dominium w Potrzanowie? Wiadomo, że do Potrzanowa
na przełomie 1808 i 1809 roku sprowadziła się rodzina Longina Osten.
Prawdopodobnie Gapowie musieli sobie jakoś ułożyć kontakty z nimi,
gdyż nie byli oni zbyt zamożni i być może zachowywali się w stosunku
do siebie na zasadzie obustronnej neutralności.
Ciekawym zapisem wydaje się opublikowana w Poznan Project
informacja o małżeństwie Johannesa Gapy z Cathariną Wietrzyńską
w parafii katolickiej w Skokach w 1814 (2/1814). Zapis ten jednak
nie pozwala dokładnie określić, czy Johannes Gapa jest ojcem Jana i
prawdopodobnie Szymona Gapy (także: Simon Gappa), a także ile miał
lat w chwili zawierania sakramentu małżeństwa. Niewątpliwie informacje o rodzie Gapów mogłyby zostać uzupełnione dokonując analizy
wspomnianej Księgi Meldunkowej Potrzanowa znajdującej się w APP
w Gnieźnie, a także przeglądając zasoby (księgi urodzeń, małżeństw
i zgonów) Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Ustalenie szczegółów tej ciekawej historii o jednym z najsławniejszych rodów w historii
Wielkopolski i gminy Skoki wymaga jeszcze sporo pracy. Warto jednak
poświęcić trochę czasu na odkrycie fantastycznej lokalnej historii, która
nie raz okazuje się bardziej ciekawa od tej, którą wykłada się w szkole,
bo dotyczy przede wszyskim naszej małej lokalnej Ojczyzny.
Tomasz Węgrzak
Aleksandra Węgrzak
Dla zainteresowanych:
Gazeta Poznańska 1813.04.24 Nr33 (ucieczka Jana Gapy od pracy w Poznaniu)
Publiczny Donosiciel w Poznaniu:
Oeffentlicher Anzeiger. 1829.03.24 Nro.12 (odebranie koni Janowi Gapie)
Oeffentlicher Anzeiger. 1830.11.09 Nro.45 (list gończy za Janem Gapą)
Oeffentlicher Anzeiger. 1831.01.18 Nro.3 (ucieczka Jana Gapy z aresztu)
Oeffentlicher Anzeiger. 1831.02.22 Nro.8 (ujęcie Jana Gapy)
Oeffentlicher Anzeiger. 1832.04.10 Nro.15 (ucieczka Jana Gapy pod Pobiedziskami)
Oeffentlicher Anzeiger. 1832.04.24 Nro.17 (ujęcie Jana Gapy i osadzenie
w Toruniu)
Oeffentlicher Anzeiger. 1832.06.05 Nro.23 (Jan Gapa z Tomaszem Nowickim)
Oeffentlicher Anzeiger. 1843.06.22 Nro.25 (kradzież w Radojewie)
Oeffentlicher Anzeiger. 1849.03.06 Nr.10 (odbicie Jana Gapy pod Bolechowem)
Oeffentlicher Anzeiger. 1833.05.28 Nr 22 (ucieczka Szymona Gapy z Gottliebem Schultzem)
Oeffentlicher Anzeiger. 1833.06.04 Nr 23 (ujęcie Szymona Gapy i Gottlieba Schultza)
Oeffentlicher Anzeiger. 1833.12.03 Nr 49 (ucieczka Szymona Gapy z transportu w Stęszewie)
Oeffentlicher Anzeiger. 1833.12.10 Nr 50 (ucieczka Szymona Gapy z transportu w Stęszewie)
Oeffentlicher Anzeiger. 1833.12.17 Nr 51 (ucieczka Szymona Gapy z transportu w Stęszewie)
Oeffentlicher Anzeiger, 1838, nr 18 (ucieczka Szymona Gappy i Macieja Jakubowskiego)
Oeffentlicher Anzeiger, 1838, nr 23 (aresztowanie Szymona Gappy i wykaz
rzeczy skradzionych)
Publiczny Donosiciel w Bydgoszczy:
Dodatek publiczny, 1838, nr 29 (aresztowanie Szymona Gapy w Wągrowcu
i wykaz rzeczy skradzionych odnalezionych w Potrzanowie)
Dodatek publiczny, 1838, nr 30 (wykaz rzeczy skradzionych odnalezionych
w Potrzanowie)
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CZYSTA GMINA
SKOKI

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SKOKI
zaprasza do wzięcia udziału w akcji
odbioru odpadów:

WIELKOGABARYTÓW I ELEKTROŚMIECI

HARMONOGRAM WYWOZU
·Szczodrochowo - 22-23 maja
·Rejowiec - 25-26 maja
·Sławica - 29-30 maja
·Pawłowo Skockie - 1-2 czerwca
·Niedźwiedziny - 5-6 czerwca
·Stawiany - 8-9 czerwca
·Łosiniec - 12-13 czerwca
·Glinno - 19-20 czerwca
·Jagniewice - 22-23 czerwca

Pozostałe sołectwa
w przyszłym numerze

O lokalizacji i godzinie otwarcia kontenera dowiesz się od swojego sołtysa.

Jeśli masz złożoną deklarację na odbiór odpadów komunalnych w Gminie Skoki

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych BEZPŁATNIE przyjmie od Ciebie

m.in.: meble, dywany, zużyte opony, opakowania styropianowe, akumulatory,
żarówki, resztki farb i lakierów, środków ochrony roślin i nawozów, pojemniki
po aerozolach, olejach, stare kosmetyki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
tusze i tonery do drukarek, odpady po domowych remontach, starą odzież,
pościel, koce i dywany, odpady zielone: liście, ściętą trawę, pocięte gałęzie.

Przywieź odpady do PUNKTU przy ul. Rogozińskiej 10A w Skokach!

