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SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
Z KOLĘDĄ DO SENIORÓW
13 grudnia 2018
godz.17.00
w Gościńcu Winnica w Sławicy
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Osoby należące do PZERiI koło w Skokach
prosimy o zapisywanie się
u Pani Barbary Rochowiak,
natomiast osoby nie należące do koła
mogą zapisywać się bezpośrednio w sekretariacie
Biblioteki Publicznej w Skokach,
ul. Rogozińska 1B
lub telefonicznie 798 824 520, 61 82 42 281
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9 grudnia 2018/niedziela
godz. 16:00
sala widowiskowo-sportowa w Skokach

Obowiązkowe wejściówki do odbioru
w sekretariacie Biblioteki Publicznej
w Skokach, ul. Rogozińska 1B
od 20 listopada 2018
Paczki dla dzieci z Miasta i Gminy Skoki wydawane będą
przy wyjściu z hali za okazaniem wejściówki.
Dzieci z gminy Skoki, nieobecne w hali, będą mogły odebrać paczki
w swoich miejscowościach poprzez sołtysów.
Organizator: Biblioteka Publiczna w Skokach, ul. Rogozińska 1B, tel. 61 82 42 281, 798 824 520
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Kochanej Polsce po stokroć

„Jest takie miejsce u zbiegu dróg,
Gdzie się spotyka z zachodem wschód...
Nasz pępek świata,
Nasz biedny raj...
Jest takie miejsce,
Taki kraj.”

Sala wypełniona do ostatniego miejsca, łzy w oczach publiczności, powodowane widokiem wypędzonych kobiet i dzieci, spontaniczne wybuchy śmiechu
na wspomnienie kolejki z PRL-u, drżenie ciała będące efektem wysłuchania fragmentu homilii Jana Pawła II, grymas twarzy na przypomnienie stanu wojennego i nade wszystko wielka radość z bycia Polakiem. Wydawałoby się, że taki mix emocji u widza wywołać mogą jedynie zawodowi aktorzy lub uznani
artyści.
Tymczasem sprawili to Skoczanie! Tak - Skoczanie przez duże „S”! Kilka pokoleń mieszkańców czterotysięcznego miasteczka zaprezentowało swoje artystyczne, pełne przejawów patriotyzmu, umiejętności. Niemalże 300 osób 11 listopada 2018 r. zagrało w widowisku historycznym.
Spektakl, zatytułowany „100 lat Polski”, przepełniony miłością do ojczyzny, ukazujący historię Polski i zwycięską walkę narodu o wolność, był kontynuacją ubiegłorocznego dzieła, zatytułowanego „Przybyli ułani pod okienko”. Reżyser widowiska - Barbara Surdyk i współtworzący inscenizację nauczyciele: Izabela Biała,
Elżbieta Słoma, Magdalena Jeske, Alina i Krzysztof Gapińscy, Katarzyna Dziel, Anna Macioszek, Małgorzata Kapczyńska i Andrzej Surdyk odkryli przed kilkusetosobową widownią 100 kart historii kraju nad Wisłą. Artyści tańczyli, grali, śpiewali, opowiadali, recytowali, wchodzili w autentyczne role - wszystko po to, aby jak
najbardziej wiarygodnie odwzorować losy ojczyzny i jej bohaterów, zawarte w scenariuszu napisanym przez kreatywnych nauczycieli. Nie sposób opisać wrażeń,
jakie towarzyszyły publiczności. Z serca i z wielkim ukłonem podziękował twórcom i wykonawcom spektaklu Burmistrz Miasta i Gminy Skoki - Tadeusz Kłos. Tort,
który idealnie wkomponował się w trzykrotne „sto lat”, nie miał sobie równych w całej Wielkopolsce. Cały jadalny i podzielony wśród mieszkańców, smakował doskonale, stanowiąc zwieńczenie wyjątkowej uroczystości w Skokach.
Elżbieta Skrzypczak
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INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ
GMINY SKOKI XLV sesja Rady Miejskiej
15 listopada 2018 r. z udziałem 15 radnych, czyli pełnego składu Rady,
odbyła się XLVI – będąca równocześnie ostatnią sesją kadencji 2014-2018
- sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki. Sesji przewodniczył przewodniczący
Rady Miejskiej Zbigniew Kujawa a rolę sekretarza obrad pełniła radna
Aneta Matuszak.
W trakcie prowadzonych obrad Rada podjęła 6 uchwał, w tym:
1. Uchwałę nr XLVI/351/2018 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część miejscowości Potrzanowo, dokonania zmian w ponowieniu procedury planistycznej w niezbędnym zakresie.
Omawianą uchwałą na skutek uwzględniania uwagi Rada Miejska Gminy
Skoki stwierdza konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przekazuje projekt w celu ponowienia czynności planistycznych w niezbędnym
zakresie dla dokonania zmian.
2. Uchwałę nr XLVI/352/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale budżetowej na 2018 rok.
Cytowaną uchwałą Rada dokonała zmian w planie wydatków budżetu Gminy Skoki na rok 2018. Zmiany w większości dotyczą zwiększenia lub
zmniejszenia kwot przeznaczonych na poszczególne wydatki i w sumie nie
wpływają na zmianę ogólnej sumy wydatków, która wynosi 58 354 945,17
zł. Niezmienioną też pozostaje suma dochodów budżetowych i wynosi ona
51 083 837,90 zł.
Istotna zmiana, godna zaznaczenia, polega na tym, że w wyniku zmniejszenia wydatków majątkowych, które nie zostaną wykorzystane:
- na „Przebudowę drogi gminnej w Potrzanowie - nakładka bitumiczna”
o 135 000,00 zł;
- na „Przebudowę nawierzchni ulicy Parkowej - dokumentacja” o kwotę
15 000,00 zł;
- na „Przebudowę drogi gminnej w Sławicy” o kwotę 10 000,00 zł, wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne i kwotę 160 000,00 zł na „Budowę wodociągu w Sławicy”.
3. Uchwałę nr XLVI/353/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta dla celów podatku rolnego na rok 2019.
Uchwałą tą średnią cenę skupu żyta dla celów podatku rolnego określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres II kwartałów
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na
kwotę 54,36 zł za 1 dt Rada obniżyła do kwoty 52,00 zł za 1 dt.
4. Uchwałę nr XLVI/354/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości lokalowej nr 2 w budynku przy ulicy Rogozińskiej 10 wraz
z udziałem w prawie własności działki 894/5 w Skokach.
Omawianą uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż dotychczasowemu
najemcy w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku
gminnym przy ulicy Rogozińskiej nr 10. Zbycie tego lokalu nastąpi wraz ze
zbyciem udziału w wysokości 3557/18836 w częściach wspólnych budynku
oraz z udziałem w prawie własności w działce oznaczonej geodezyjnie numerem 894/5 w wysokości 3557/18836, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu
prowadzi księgę wieczystą numer PO1B/00054330/5.
5. Uchwałę nr XLVI/356/2018 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Sławie
Wielkopolskiej.
Uchwałą tą Rada wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonych w Sławie Wielkopolskiej. Oddanie w dzierżawę działek nr: 15/75 o pow. 0,0187 ha, 15/76 o pow. 0,0183 ha, 15/77
o pow. 0,0216 ha i 15/78 o pow. 0,0214 ha mieszkańcom budynku nr 1 położonego na działce nr 15/27 w Sławie Wielkopolskiej ma na celu użytkowanie
ich w sposób kontrolowany i prawny przez tych mieszkańców do składowania
m.in. materiałów opałowych niezbędnych do opalania mieszkań w okresie zimowym.
6. Uchwałę nr XLVI/357/2018 w sprawie skargi na burmistrza Miasta
i Gminy.

Omawianą Uchwałą, podjętą w wyniku szczegółowego rozpatrzenia skargi
mieszkańca gminy Skoki na niedopełnienie obowiązku i niewyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec „łamiącego prawo podległego mu urzędnika”,
Rada skargę tę uznała za bezzasadną.
Podjęcie w/w uchwał tradycyjnie już poprzedziła część sprawozdawcza
w trakcie której Rada wysłuchała sprawozdania Burmistrza z realizacji
uchwał oraz informacji przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji
o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Poprzedziło je też
przyjęcie „Informacji”:
- o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Skoki w roku szkolnym
2017/2018;
- o wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Gminy Skoki, w których jest
wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne.
Przed zakończeniem obrad przewodniczący Rady Zbigniew Kujawa dokonał krótkiego podsumowania pracy Rady i jej Komisji w minionej kadencji, tj.
w latach 2014-2018. W okresie tym odbyło się 46 sesji Rady, w trakcie których w rezultacie analizowanych spraw i prowadzonych obrad Rada podjęła
357 uchwał. Odbyło się też łącznie 317 posiedzeń Komisji Rady, na których
Komisje analizowały zagadnienia i problemy objęte tematyką ich działalności
oraz opiniowały materiały i wypracowywały wnioski pod obrady Rady. Rezultatem działalności Rady we współpracy z Burmistrzem jest poprawa warunków życia mieszkańców we wszystkich dziedzinach oraz wiele inicjatyw
podejmowanych i realizowanych w życiu społecznym, kulturalnym oraz sportowym i turystyczno-wypoczynkowym mieszkańców.
Wszystkie podjęte uchwały wraz z pozostałymi materiałami będącymi
przedmiotem obrad sesji oraz z protokołem obrad znajdują się do wglądu zainteresowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoki na stronie internetowej www.skoki.nowoczesnagmina.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy
Skoki na stanowisku ds. obsługi Rady i jej organów - pokój nr 10.
Edmund Lubawy

KOMUNIKAT!
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki przypomina,
że 15 listopada 2018 r. minął termin płatności
IV raty podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
Od sum niezapłaconych w wyżej wymienionym terminie
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów
są naliczane odsetki za zwłokę.

ZADBAJ O SWOJE
BEZPIECZEŃSTWO
Bądź widoczny na drodze!
Poruszając się pieszo lub rowerem o zmierzchu
i w porze nocnej lub w złych warunkach atmosferycznych
po drodze publicznej w terenie niezabudowanym,
zaopatrz się w elementy odblaskowe,
które zwiększą Twoją widoczność dla kierowców
i mogą uratować zdrowie, a nawet życie!
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WYBORU!
21 października 2018 r. wybieraliśmy burmistrza, Radę Miejską Gminy
Skoki oraz radnych do Rady Powiatu Wągrowieckiego i radnych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Poniżej kilka słów poświęcamy wynikom tych wyborów.
		
WYBORY BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI
W wyborach na burmistrza woli wyborców poddali się kandydujący
z własnych Komitetów Wyborczych: Mariusz Krzysztof Andrzejewski, Tadeusz Antoni Kłos, Grzegorz Michał Owczarzak i Paulina Radecka-Kamińska.
W wyniku podsumowania głosowania w Mieście i Gminie Skoki Miejska
Komisja Wyborcza ogłosiła, że poszczególni kandydaci na burmistrza uzyskali następujące liczby głosów ważnych:
1. Mariusz Krzysztof Andrzejewski - 291 głosów, tj. 7,04 % głosów ważnych
2. Tadeusz Antoni Kłos - 1903 głosy, tj. 46,04 % głosów ważnych
3. Grzegorz Michał Owczarzak - 1187 głosów, tj. 28,72 % głosów ważnych
4. Paulina Radecka-Kamińska - 752 głosy, tj. 18,20 % głosów ważnych.
Wobec tego, że żaden z kandydatów nie osiągnął wymaganej liczby - ponad 50% głosów ważnych, zgodnie z Kodeksem wyborczym w dniu 4 listopada odbyła się II tura wyborów, w której „o fotel” burmistrza walczyli dotychczasowy burmistrz Tadeusz Antoni Kłos i Grzegorz Michał Owczarzak.
Wyniki tej rywalizacji omawiamy oddzielnie.
WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
W wyborach do Rady Miejskiej Gminy Skoki w 15 okręgach wyborczych
kandydowało 63 kandydatów, spośród których wyborcy mieli wyłonić 15
radnych. Było to o 27 kandydatów więcej niż w roku 2014 i jest oznaką rosnącego zainteresowania działalnością samorządową. Największe zainteresowanie kandydowaniem wykazali mieszkańcy okręgu 9, w którym o funkcję
radnego ubiegało się 6 kandydatów. Po 5 kandydatów do wyboru mieli mieszkańcy okręgów 3, 4 i 11, a po 3 okręgu 7 i 8. W pozostałych okręgach ocenie
wyborców poddało się po 4 kandydatów.

Listopad 2018

Po zakończeniu prac Obwodowych Komisji Wyborczych Miejska Komisja Wyborcza ogłosiła, że największe zaufanie wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych zyskali i radnymi Rady Miejskiej Gminy Skoki
wybrani zostali:
- w okręgu wyborczym nr 1 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Szkole
Podstawowej w Skokach): Surdyk Andrzej – 103 głosy, tj. 35,27 % oddanych
głosów ważnych);
- w okręgu wyborczym nr 2 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Szkole
Podstawowej w Skokach): Kujawa Zbigniew – 153 głosy, tj. 50,83 %;
- w okręgu wyborczym nr 3 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Przedszkolu Samorządowym w Skokach): Grzegorzewski Marek – 105 głosów, tj.
35,84 %;
- w okręgu wyborczym nr 4 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Przedszkolu Samorządowym w Skokach): Surdyk – Fertsch Wiesława – 97 głosów tj.
31,60 %;
- w okręgu wyborczym nr 5 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Przedszkolu Samorządowym w Skokach): Kubicki Zbigniew Krzysztof – 203 głosy tj.
53,56 %;
- w okręgu wyborczym nr 6 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Przedszkolu
Samorządowym w Skokach): Mizgajska Małgorzata – 95 głosów, tj. 32,76 %
- w okręgu wyborczym nr 7 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Przedszkolu Samorządowym w Skokach): Babrakowski Piotr – 114 głosów, tj. 41,61 %;
- w okręgu wyborczym nr 8 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Świetlicy
Wiejskiej w Kakulinie): Gruszka Marian – 55 głosów, tj. 40,74 %;
- w okręgu wyborczym nr 9 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Świetlicy
Wiejskiej w Kakulinie): Stajkowski Mateusz – 58 głosów, tj. 34,12 %;
- w okręgu wyborczym nr 10 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Świetlicy
Wiejskiej w Bliżycach): Kubiński Łukasz – 62 głosy, tj. 31,79 %;
- w okręgu wyborczym nr 11 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Świetlicy
Wiejskiej w Rejowcu): Wyleżała Marzena – 117 głosów, tj. 38,87 %;
- w okręgu wyborczym nr 12 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Świetlicy
Wiejskiej w Rejowcu): Gronowicz Leszek – 95 głosów, tj. 34,55 %;
- w okręgu wyborczym nr 13 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Świetlicy
Wiejskiej w Potrzanowie): Janecko Stanisław – 193 głosy, tj. 54,06 %;
- w okręgu wyborczym nr 14 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Szkole
Podstawowej w Lechlinie): Grabiński Paweł – 167 głosów, tj. 50,91 %;
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- w okręgu wyborczym nr 15 (Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 w Szkole
Podstawowej w Lechlinie): Wiśniewski Piotr – 90 głosów, tj. 40,18 % oddanych głosów ważnych.

Zima nas nie zaskoczy!

W tegorocznych wyborach do głosowania uprawnionych było
7 227 wyborców, spośród których w wyborach udział wzięło 4 164 osób, którzy oddali 4 121 głosów ważnych. Dla porównania podajemy, że w poprzednich wyborach do Rady Miejskiej Gminy Skoki - 16 listopada 2014 r. - uprawnionych do głosowania było 7 108 wyborców a uczestniczyło w nich 2 753
uprawnionych.
Pozytywnym zjawiskiem tegorocznych wyborów samorządowych jest
wzrost zainteresowania działalnością samorządową, czego wyrazem była
zarówno większa liczba kandydatów ubiegających się o funkcję radnego Rady Miejskiej oraz Burmistrza, jak i zdecydowanie lepsza frekwencja wyborców uczestniczących w głosowaniu, tak w dniu 21 października, jak i w dniu
4 listopada.
WYBORY DO RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO
W wyborach do Rady Powiatu Wągrowieckiego, tradycyjnie już Miasto
i Gmina Skoki wraz z Gminą Mieścisko stanowiło jeden okręg wyborczy nr 3,
a łącznie o mandat radnego ubiegało się w nim 25 kandydatów.
Spośród wszystkich kandydatów największe poparcie w okręgu zyskali
i radnymi Rady Powiatu Wągrowieckiego zostali:
1. mieszkańcy Miasta i Gminy Skoki:
- kandydująca z Listy nr 2 – KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE Tyll Iwona – 398 głosów – 6,07 %;
- kandydujący z Listy nr 4 – KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA. NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA Kaczmarek Piotr – 1 198
głosów - 18,28 %;
oraz
2. mieszkańcy Gminy Mieścisko:
- kandydujący z Listy nr 10 KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Fleming Bogdan – 519 głosów – 7,92 %;
- kandydujący z Listy nr 12 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SAMORZĄDNOŚĆ WĄGROWIECKA 2000 Banaszyński Andrzej – 533 głosy – 8,13 %.
Pozostali nasi kandydaci nie uzyskali liczby głosów, kwalifikujących ich do
mandatu radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego.
WYBORY DO SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W tegorocznych wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nie kandydowali dotychczasowi radni wojewódzcy Stefan Mikołajczak
i Jarosław Berendt i to niewątpliwie zadecydowało, że w obecnym Sejmiku
nie będzie mieszkańców Miasta i Gminy Skoki oraz powiatu wągrowieckiego.
Kandydujący do Sejmiku z ramienia Komitetu Wyborczego PRAWO I SPRAWIDLIWOŚĆ mieszkaniec Łosińca Chrostowski Szymon zyskał 1 196 głosów,
które nie zapewniły mu miejsca w Sejmiku.
II TURA WYBORÓW BURMISTRZA
4 listopada odbyła się II tura wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Skoki,
w której woli wyborców poddali się kandydaci, którzy zyskali największą liczbę głosów w wyborach w dniu 21 października, tj. Tadeusz Kłos i wspierany
przez Paulinę Radecką – Kamińską Grzegorz Owczarzak. W rezultacie zakończenia głosowania i podliczenia głosów we wszystkich Obwodach Wyborczych, Miejska Komisja Wyborcza wydała Komunikat w którym podała, że w
wyborach uczestniczyło 3 675 wyborców, którzy oddali 3 654 głosy ważne,
z których 2 139, tj. 58,85 % głosujących opowiedziało się za dotychczasowym
burmistrzem Tadeuszem Kłosem, a 1 515, tj. 41,15 % za kontrkandydatem
Grzegorzem Owczarzakiem.
Tym samym mandat Burmistrza Miasta i Gminy Skoki kolejny raz zyskał dotychczasowy burmistrz Tadeusz Kłos.

Wzorem lat ubiegłych w miesiącu wrześniu br. przeprowadzono procedurę wyboru firmy do pełnienia akcji zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2018/2019. Usługę będzie świadczyło Przedsiębiorstwo
Transportowo - Drogowe z Roszkowa, z którym Gmina Skoki zawarła umowę
oraz wcześniej dokonała przeglądu wymaganego sprzętu. Drogi o nawierzchni utwardzonej na długości 56,7 km zostały objęte IV standardem utrzymania, natomiast ok. 40 km dróg o nawierzchni gruntowej V standardem. Nie
wszystkie drogi o nawierzchni gruntowej zostały objęte regularnym utrzymaniem w okresie zimowym, np. na działkach letniskowych, nowopowstających osiedlach mieszkaniowych. Na tych terenach usługa będzie świadczona,
jeżeli będzie taka potrzeba.
Dla zapewnienia przejezdności dróg, na placu komunalnym przy ulicy Rogozińskiej w Skokach będzie przygotowane ok. 400 ton mieszanki soli z piaskiem. Wykonawca świadczący usługę przedstawił do dyspozycji zamawiającego sprzęt w ilości: samochody ciężarowe z pługiem i piaskarką 3 szt.,
koparko – ładowarki 2 szt., równiarki samojezdne 2 szt. oraz posypywarkę
z pługiem do odśnieżania chodników. Poza świadczeniem usługi odśnieżania
i zwalczania śliskości na drogach w mieście Skoki zostanie ustawionych ok.
60 skrzyń z piaskiem, które w miarę zaistniałych potrzeb będą uzupełniane.
Gmina Skoki jest zarządcą dróg gminnych i tylko na tych ciągach komunikacyjnych będzie zapewniała przejezdność w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Drogi wojewódzkie i powiatowe
przebiegające przez teren gminy będą utrzymywane przez ich zarządców,
którymi są odpowiednio Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu i Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu.
Adam Zdanowski

XII Gala Rzeczy Ciekawych
Jeśli w coś, co się robi, wkłada się serce - to musi się udać. A że się udało mówiło wielu, przede wszystkim odwiedzający XII Galę Rzeczy Ciekawych, czyli FIKSMATYNTA zez naszygo fyrtla, która odbyła się 4 listopada
w skockiej hali.

Edmund Lubawy
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55 wystawców prezentowało swoje wyroby artystyczne i kulinarne, były
jak zwykle warsztaty rękodzielnicze i pokazy artystyczne.
Gminę Skoki reprezentowali:
Czesława Kiełczewska z Łosińca - malarstwo i rękodzieło artystyczne
Monika i Cezary Fliszkiewiczowie - Gospodarstwo Pasieczne z Potrzanowa
Weronika Grab-Bejma z Łosińca - Fogelka
Zhanna Fakiush ze Skoków - rękodzieło artystyczne
Karolina Mielcarek ze Skoków - Wyszywanki
LOWE Jabłkowo
Świetlica Terapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie
Jarosław Kołb - Pasieka Trzy Sady z Kakulina
Jolanta Kukla ze Skoków - rękodzieło artystyczne
Tomasz Obst ze Skoków - Bastion 69

jeśli chodzi o przestrzeganie norm czystości powietrza. Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy jest niska świadomość społeczeństwa i ubóstwo energetyczne, które zmusza ludzi do ogrzewania budynków złej jakości paliwem.
Trujące substancje przedostają się do atmosfery podczas spalania odpadów,
jak również w trakcie palenia węgla czy drewna w nieodpowiedni sposób.
Stosujmy prawidłową technikę spalania w naszych piecach, nie tylko żeby
być „EKO” ale przede wszystkim dla własnej oszczędności, bo dym to niespalone paliwo, a dokładniej 30 – 70% tego paliwa.

Jak prawidłowo palić w piecu?
Odpowiedź na stronie www.czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/

Pamiętajmy, że spalając odpady
krzywdzimy siebie i najbliższych.
Wśród konsekwencji długotrwałego
oddychania zanieczyszczonym
powietrzem jest występowanie
przewlekłych schorzeń układu
oddechowego i krążenia.
Witold Bzdęga

Tegoroczna Gala była bardzo bogata w występy artystyczne.
Kolejno wystąpili: Zespół Artystyczny Skoczki pod kierownictwem pań
Katarzyny Kędziory-Dukszty i Małgorzaty Wiśniewskiej. Hawajski taniec
Hula oraz jego historię odtańczyli i opowiedzieli studenci Wągrowieckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na scenie wystąpili także uczniowie Szkoły
Podstawowej w Jabłkowie pod kierownictwem Joanny Tomczak. Były także pokazy akrobatyki artystycznej w wykonaniu Zespołu Feniks działającym
przy Akademii Rozwoju w Skokach pod kierownictwem Jarosławy Biłorusowej-Fertsch. Gwiazdą wieczoru był zespół Cover Band Czysta Energia.
W tym roku tylko odwiedzający wybierali swoich 6 najlepszych stoisk
w konkursie na najlepszego Wystawcę. A o to zwycięzcy:
I miejsce - Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku
II miejsce - Świetlica Terapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Skokach
III miejsce - LOWE Jabłkowo
IV miejsce - Sekcja Szydełkowa przy Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu
V miejsce - OPORZYNKA Chleb Tradycyjny Monika Rusiewicz z Oporzyna
w gminie Wągrowiec
VI miejsce - SŁODKIE ŁAŁ Magdalena Sgraja z Krosna koło Wągrowca
Nagrody i podziękowania wręczył burmistrz Tadeusz Kłos.
Karolina Stefaniak

Czujniki jakości powietrza
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki aktywnie wspiera procesy poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Skoki. Od ponad roku zamontowane są czujniki jakości powietrza, mierzące zawartość pyłów PM 1, 2.5, 10. Pierwszy
z czujników trafił do Przedszkola Samorządowego im. Kubusia Puchatka, drugi zamontowano na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. Aby mieć dokładniejszy obraz stanu powietrza na wsiach i w mieście, trzeci czujnik zamontowano w pobliżu Szkoły Podstawowej w Lechlinie.
Głównym celem monitorowania jakości powietrza jest zwiększanie świadomości społecznej w tej sferze. Polska nie jest liderem na tle państw Europy
Listopad 2018

KOCHAJ DZIECI, NIE PAL ŚMIECI!
Pamiętaj!
Spalane folie, plastiki, gumy, poliestry,
papy i styropiany
wydzielają silnie toksyczne substancje,
które mogą wywołać wiele groźnych
chorób układu oddechowego.
Mogą też przyczynić się do powstania
chorób nowotworowych.

Dioksyny i furany,
powstające w trakcie spalania, to substancje ciężkie,
które spadają również w pobliżu miejsca ich spalania.

Nasze zdrowie zależy od jakości środowiska, w którym żyjemy.
Zadbaj o zdrowie swoje i swych bliskich.
Nie narażaj siebie i ich na choroby,
bezmyślnie spalając śmieci!
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Oświata
Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
IM. KUBUSIA PUCHATKA W SKOKACH
Pasowanie na Przedszkolaka

Dzień Edukacji Narodowej

„Kalendarz dziś datę ważną wskazuje,
bo pani dyrektor na przedszkolaków Was pasuje”

14 października to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników
oświaty, ponieważ w tym dniu obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.
Nasze przedszkolaki również chciały podziękować swoim ukochanym paniom i pracownikom przedszkola za trud włożony w ich wychowanie.
W tym uroczystym dniu Króliczki wcieliły się w rolę gospodarzy uroczystości. Czterolatki przygotowały nietypową część artystyczną - wystąpiły
w skeczu, wykorzystując przygotowane wcześniej (oczywiście w tajemnicy)
filmy nagrane we wszystkich grupach z udziałem swoich koleżanek i kolegów.
Tytuł skeczu „Która pani jest najlepsza?” wiele wyjaśnia: aby odpowiedzieć
na tak zadane pytanie potrzeba było przeprowadzić wywiady z przedszkolakami, które ochoczo opowiadały przed kamerą o „swoich paniach”. Łatwo
się domyślić, że każda grupa chwaliła swoją nauczycielkę. Mimo, iż nie udało
się odpowiedzieć jednoznacznie na zadane w skeczu pytanie, to z pewnością
ten nierozstrzygnięty pojedynek na filmy sprawił wiele radości i powodów do
dumy dla wszystkich „naszych pań”. Widząc reakcje na twarzach śmiało można stwierdzić, że było to wzruszające i najpiękniejsze podziękowanie płynące
z serc dzieci. Na artystyczny deser podano melodyjne piosenki i urocze wiersze. Nie zabrakło także przygotowanych przez dzieci upominków dla wszystkich pracowników przedszkola.
K. Dukszta

Dnia 25.10.2018 roku dzieci z najmłodszych grup „Maleństwa” oraz
„Króliczki” radosne i wesołe, z uśmiechem na twarzy przybyły do przedszkola w pięknych strojach. Otóż tego dnia odbyło się w przedszkolu ich
najważniejsze święto - „Pasowanie na przedszkolaka”. Był to szczególnie
ważny dzień dla dzieci oraz ich rodziców, ponieważ stały się pełnoprawnymi
przedszkolakami. Zanim jednak to nastąpiło, przedszkolaki musiały zaprezentować umiejętności, które zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu.
Dzieci wykonały pięć zadań, które przygotowały dla nich wychowawczynie:
śpiewały piosenkę, recytowały wiersze, pokazywały, że są wygimnastykowane, potrafią liczyć oraz tańczyć. Następnie odbyła się ceremonia ślubowania
z udziałem pani dyrektor, podczas której dzieci złożyły uroczystą przysięgę
oraz zostały włączone do społeczności przedszkolnej. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały upominki od pani dyrektor oraz uczestniczyły w słodkim
poczęstunku z rodzicami. Był to dzień pełen emocji i miłych wrażeń, a na twarzach rodziców zagościły łzy szczęścia.
K. Rutkowska

Wyjazd do kina

Wyjście na cmentarz

Już kolejny rok nasze przedszkolaki uczestniczą w cyklicznych spotkaniach raz w miesiącu z bajką, teatrem oraz słuchowiskiem w ramach
projektu KULTURALNA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA, organizowanych
przez MDK w Wągrowcu.
Tym razem oglądaliśmy na wielkim ekranie film pt. „Pszczółka Maja”.
Sympatyczna pszczółka Maja i jej przyjaciele to ukochani bohaterowie milionów małych widzów. Ich nowe przygody to jak zawsze potężna dawka znakomitej zabawy i pozytywnych emocji. Długa bajka wcale nie znudziła dzieci.
Wręcz przeciwnie, przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem oglądały przygody rezolutnej pszczółki.
W drodze powrotnej nie było końca rozmowom i pytaniom na jej temat. Na
spóźniony obiad wróciliśmy trochę zmęczeni, ale uśmiechnięci i zadowoleni.

„Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne – pełne zadumy i smutku.
I taki jest dzień 1 listopada, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy
znicze, wspominamy tęsknimy i… odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać…”
Początek listopada to czas bardzo szczególny. Tradycją Przedszkola stały się wyjścia na pobliski cmentarz. Okres przed Świętem Zmarłych to odpowiedni moment na wspomnienie tych, którzy odeszli. To czas na rozmowę
dotyczącą szacunku dla zmarłych i o odpowiednim zachowaniu się w takim
miejscu. Celem spaceru było zapalenie zniczy i chwila zadumy nad grobami.
Nasza wizyta na cmentarzu pokazała rzadko spotykaną u dzieci powagę i zamyślenie. W przedszkolu staramy się uczyć dzieci okazywania szacunku osobom, które od nas odeszły, a także pokazać, jak ważne jest zachowanie o nich
pamięci. Ten dzień przyniósł naszym wychowankom wiele refleksji i przemyśleń, którymi chętnie dzielili się po powrocie do przedszkola.
M. Trela

M. F.
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Elementarz małego patrioty

11 listopada

26 października gościliśmy w naszym przedszkolu Teatr Profilaktyczny
Edukacja i Animacja „MAGIK” z przedstawieniem „ELEMENTARZ MAŁEGO PATRIOTY”.
Artyści w barwny i ciekawy sposób zaprezentowali ważne momenty z historii Polski. Dzieci z dużym zaciekawieniem oglądały przygody niesfornej
Zosi, która po spotkaniach z wielkimi, historycznymi postaciami, zasłużonymi
dla narodu polskiego zmienia się z niezdyscyplinowanego urwisa w wielką patriotkę, zafascynowaną burzliwymi losami Polski.
Przedstawienie charakteryzowało się zaskakującą akcją, dialogiem z publicznością, a także wieloma śmiesznymi sytuacjami. Przyczyniło się niewątpliwie do pogłębienia świadomości narodowej przedszkolaków, która
powinna być kształtowana już od najmłodszych lat, a także zachęciło do poznawania bogatej historii Polski.
M. F.
.

W naszym przedszkolu 9 listopada obchodziliśmy 100-lecie odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji zebrały się wszystkie grupy, aby
świętować ten wyjątkowy dla Polaków dzień: Narodowe Święto Niepodległości. Występ dzieci rozpoczęły pięknym polonezem. Następnie dumnie odśpiewały hymn Polski - „Mazurek Dąbrowskiego”.
Grupa SOWY II zapoznała również swoich młodszych kolegów z symbolami naszego kraju: flagą, hymnem i godłem. Pięknie śpiewała, tańczyła oraz
przedstawiła inscenizację „O białym orle”. Występ starszaków, ich zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent zostały nagrodzone wielkimi brawami. Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym
przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”.
W. Paczyńska.

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA
MICKIEWICZA W SKOKACH
„Niepodległa do hymnu!”
W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach zorganizowano szereg przedsięwzięć związanych z obchodami 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Przygotowano wernisaż wystawy, będącej elementem projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”, składającej się z 30 plansz
o wymiarach 1m x 2m ilustrujących i opisujących najistotniejsze wydarzenia, począwszy od formowania się legionów w 1914 r. aż po reformę Grabskiego, która w 1924 r. wprowadziła polski złoty, jako jedyną obowiązującą walutę w Polsce. Uczniowie przygotowali występ artystyczny, odbyły się konkursy plastyczne
i historyczne, prelekcje, lekcje historii z wykorzystaniem teczki sztubaka. Na lekcjach języka polskiego omówiono lektury obrazujące dorastanie w warunkach
zaborów, edukację w szkołach i proces wynaradawiania młodych Polaków. Na
muzyce wyjątkowo głośno i radośnie rozbrzmiewał śpiew pieśni patriotycznych.
Uczestniczyliśmy w konkursach recytatorskich, których tematem był szeroko rozumiany patriotyzm, udekorowaliśmy gazetki ścienne w klasach i na korytarzach,
a także okna budynków szkoły. Ponadto wzięliśmy udział w akcji „Uroki Polski naszej Ojczyzny” i zebraliśmy 100 widokówek z Polski na 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości i wysłaliśmy je do szkoły polonijnej.
Zwieńczeniem podejmowanych działań była uroczysta akademia i udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”, który polegał na tym, że 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 w hali widowiskowo-sportowej wspólnie zaśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy. Później, aby pokazać, że w stulecie odzyskania niepodległości jesteśmy jedną, biało-czerwoną rodziną, wypuściliśmy w powietrze 100 biało-czerwonych balonów!
Bez wątpienia możemy mieć poczucie, że godnie uczciliśmy najważniejsze święto i jedyny taki jubileusz w naszym życiu!
Renata Stróżewska
Listopad 2018
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Oświata
Kosmiczna wystawa

Kosmos fascynuje i działa na wyobraźnię od najmłodszych lat. Ta fascynacja może prowadzić do zainteresowania nauką, a w przyszłości do
wyboru zawodu związanego z technologią i inżynierią. ESERO – edukacyjny projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA koordynuje w Polsce
Centrum Nauki Kopernik. W dniach 27-28 października 2018 r. przygotowano dla nauczycieli konferencję i warsztaty pt. „Kosmos w szkole”. Podczas
ich trwania można było obejrzeć wystawę, prezentującą unikatowe zdjęcia
naszej planety. Autorami prac byli uczniowie szkół - uczestnicy międzynarodowego projektu edukacyjnego organizowanego przez NASA o nazwie
„EarthKam”. Wśród nich były prace Klubu Młodego Odkrywcy „Archimedes”
działającego w naszej szkole. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.
								
Małgorzata Dudek

z bogatej oferty tekstów terapeutycznych, które posłużyły do przeprowadzenia godzin wychowawczych oraz zajęć świetlicowych. Wszystkie książki pochodziły ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu.
W bieżącym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej szczególny
nacisk kładzie na doradztwo zawodowe. W związku z tym biblioteka szkolna
zorganizowała kolejne spotkanie z cyklu „Kim zostanę w przyszłości”. Tym razem bohaterką wydarzenia była pani Justyna Walczak - mama Daniela z klasy
3c, która opowiedziała dzieciom o zawodzie piekarza i cukiernika.
Dzięki aktywnej postawie rodziców odbyły się także dwa spotkania pod
hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Państwo Grzegorz Kielma, Katarzyna
Kmiecik, Karolina Kamińska, Natalia Peksa, Agata Student i Edyta Cybulska
przeczytali dzieciom teksty o tolerancji, akceptacji i wrażliwości społecznej.
Maluchy z zainteresowaniem słuchały opowiadań i oglądały pięknie ilustrowane książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Te czytelnicze nowości cieszą się ogromnym zainteresowaniem, dlatego biblioteka szkolna w porozumieniu ze świetlicą, organizuje „Bajeczne
poranki”. Biorą w nich udział dzieci, które w świetlicy oczekują na rozpoczęcie lekcji. W ten sposób upowszechniamy czytelnictwo, promujemy literackie
nowości i umilamy najmłodszym jesienne poranki.
W ramach realizacji projektu czytelniczego „Baśniowa szkoła” w bibliotece
odbyły się dwa konkursy. Chętni uczniowie klas III i IV sprawdzili swoją wiedzę na temat znajomości baśni Andersena. Natomiast młodsi czytelnicy z klas
I i II mogli zaprezentować swój talent plastyczny w konkursie artystycznym
pt. „Baśń oczami dziecka”.
Dziękuję wszystkim osobom, które swoją aktywną postawą wspomagają działalność biblioteki. To dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli
i uczniów możemy efektywnie realizować tak zróżnicowane inicjatywy.
Lidia Eksler

Olimpiada Ekologiczna

Książka to przyszłość

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Skokach od lat prężnie realizuje
zróżnicowane inicjatywy czytelnicze i kulturalne. Z szerokiego wachlarza
propozycji każdy młody czytelnik zawsze znajdzie u nas coś, co spełni jego
oczekiwania i sprosta zainteresowaniom. Październik, który jest Miesiącem
Bibliotek Szkolnych, był dla nas czasem szczególnie intensywnych działań.
Tegoroczne święto, realizowane pod hasłem „Książka to przyszłość”, stało się
inspiracją do podjęcia nowych inicjatyw oraz doskonałą motywacją do kontynuowania tych, które zostały zaplanowane i zainicjowane już znacznie wcześniej.
Biblioteka szkolna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko uczniów,
ale także nauczycieli. To właśnie z myślą o wychowawcach została zorganizowana wystawa książek pt. „Wychowanie przez czytanie”. Wszyscy zainteresowani nauczyciele mogli zapoznać się z metodą biblioterapii oraz skorzystać

Jak co roku, tak i w tym roku szkolnym, 16 października skoccy uczniowie wzięli udział w Ponadpowiatowej Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. Konkurs, organizowany przez Starostwo
Powiatowe w Wągrowcu, odbył się już po raz XI. Jego celem jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży na naszym terenie szeroko pojętej wiedzy
ekologicznej, kształtowanie proekologicznych postaw oraz rozbudzanie
zamiłowania do przyrody.
Nasi uczniowie zachęceni sukcesami starszych koleżanek, postanowili
skonfrontować swoją wiedzę z rówieśnikami w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupę reprezentowali uczniowie klas V – VIII: Julia Konrad,
Alicja Rojtek, Szymon Serba, Maksymilian Śrama i Oliwier Wichtowski, natomiast drugą grupę gimnazjalistki Paulina Kubicka i Angelika Wysocka, dla
których tegoroczny konkurs odbył się po raz ostatni. Dla niektórych uczniów
test olimpijski okazał się bardzo emocjonujący, ponieważ nie obyło się bez
dogrywek. Aby wyłonić laureatów wśród uczniów klas gimnazjalnych, organizatorzy musieli posłużyć się testami przeznaczonymi dla klas ponadgimnazjalnych. Dogrywka szczęśliwą okazała się dla naszych uczennic Pauliny
Kubickiej i Angeliki Wysockiej. Zostały one laureatkami etapu powiatowego
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i w listopadzie będą reprezentowały naszą szkołę w Pile, gdzie zmierzą się
z rówieśnikami z powiatów: pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i złotowskiego. Uczniów do konkursu przygotowywały panie: Magdalena Fertsch, Anna Dorawa oraz Magdalena Samol.
					
Magdalena Samol

Pasowanie
pierwszoklasistów

12 października 2018 roku uczniowie klas pierwszych zostali uroczyście przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. Podczas uroczystości
uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny przygotowany pod
kierunkiem swoich wychowawców.
Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki, które
zostały nagrodzone gromkimi brawami. Dzieci z dumą wykonały hymn państwowy, czym dowiodły, że w pełni zasługują na miano ucznia. Złożyły ślubowanie na sztandar szkoły.
Uroczystego aktu pasowania pierwszoklasistów dokonał dyrektor szkoły
pan Wiesław Berendt w obecności zaproszonych gości, rodziców i wychowawców. Pamiątkowe dyplomy wręczył uczniom wicedyrektor szkoły pan
Wiesław Sierzchuła. Dzieci otrzymały również prezenty przygotowane przez
rodziców oraz książki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
Te niezapomniane dla społeczności szkolnej chwile zostały uwiecznione na
wspólnej fotografii.
Estera Kruszka

Powiatowe recytacje

Szeroko rozumiany patriotyzm był tematem wierszy recytowanych
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie podczas XXIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Złoty klon”. Wystąpiło na nim 53 uczestników
z 10 szkół z terenu powiatu wągrowieckiego. Jury doceniło interpretację
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uczennicy naszej szkoły – Olgi Kujawy, która wygłosiła „Gawędę o miłości
ziemi ojczystej” Wisławy Szymborskiej. Olga zajęła II miejsce. Gratulujemy!
Renata Stróżewska

Mistrzowie i wicemistrzowie
powiatu

18 października 2018 r. młodsza drużyna szachowa w składzie:
Szymon Cibail, Dawid Laube, Maciej Więckowski i Jagna Kaliska oraz
starsza drużyna, w składzie: Artur Cibail, Mateusz Kamiński oraz Natalia Kmieć, uczestniczyła w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Szachach. Obie drużyny dzielnie wspierali zawodnicy rezerwowi: Kacper Kujawa oraz Mateusz Siuchniński.
Po raz kolejny zawody rozegrano w Szkole Podstawowej w Wapnie. Do rywalizacji przystąpiły drużyny szkół podstawowych (w dwóch kategoriach:
młodsi i starsi uczniowie) oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zawodnicy grali
systemem kołowym - każdy z każdym. Uczniowie podstawówek musieli się
zmierzyć z licealistami. Nie było łatwo. Jednak nasi szachiści dali z siebie
wszystko. Młodsza drużyna wywalczyła drugie miejsce w powiecie, natomiast starsi, zdobywając pierwsze miejsce, zostali mistrzami powiatu wągrowieckiego. Nasi mistrzowie i wicemistrzowie otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz wspaniałe puchary. Szachiści wrócili do szkoły dumni i zadowoleni z dobrze wykonanego zadania.
Wioletta Molińska

Światowy Tydzień Zwierząt

W dniach 4-10 października obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Tydzień Zwierząt. Obchody tego święta mają na celu przypomnienie wszystkim ludziom o prawach zwierząt, przede wszystkim do godnego życia,
bezpieczeństwa i wolności.
Podczas zajęć świetlicowych uczniowie poznali postać św. Franciszka z Asyżu uznawanego za patrona zwierząt, podziwiali piękne ilustracje zwierząt,
opowiadali o swoich pupilach oraz wykonywali różnorodne prace plastyczne.
Mnóstwo kolorowych wyklejanek oraz ulepionych z plasteliny zwierzaków
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Oświata
przyozdobiło świetlicę szkolną dając wyraz naszej miłości i przywiązania do zwierząt.
Zwieńczeniem obchodów tego wyjątkowego tygodnia było przeprowadzenie Konkursu Głośnego Czytania pt. ,,Zaopiekuj się mną”, przygotowanego wspólnie
z bibliotekarką Lidią Eksler. Świetliczaki uczestniczące w konkursie wykazały się odwagą, odczytując tekst bez wcześniejszego przygotowania oraz dużą wrażliwością na los zwierząt.
Marzena Warzbińska

,,Zemsta” w Teatrze Muzycznym
22 października klasy VIII a i VIII d z inicjatywy swoich polonistek wybrały się do Teatru Muzycznego w Poznaniu na ,,Zemstę” A. Fredry, wyreżyserowaną przez Renatę Pałys. W maju oglądały ,,Balladynę” tejże autorki, a teraz nową sceniczną adaptację komedii Fredry. Przedstawienie zrealizowane zostało
lekko i z wdziękiem. W znane dowcipne dialogi wpleciono dynamiczne piosenki, których teksty w przewrotny sposób komentowały fredrowską fabułę. Doskonała gra aktorska sprawiła, że bohaterowie sztuki śmieszyli odbiorców swym sposobem bycia, zachowaniem i wyglądem zewnętrznym. Naszą uwagę przykuł
Papkin, niewątpliwie jedna z najciekawszych i najbarwniejszych postaci tego dzieła. I choć Fredrowski świat namalowany jest ciepłymi, życzliwymi barwami,
to jednak mogliśmy znaleźć w nim cechy złej i dobrej sławy polskiego społeczeństwa.
Wioleta Grzegorzewska

Złość da Ci w kość

ZAGŁOSUJ NA NASZĄ SZKOŁĘ W PROGRAMIE
„SZKOŁA MAŁEGO INŻYNIERA”
Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Przyjaciele szkoły!
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach zgłosiła swój udział
w projekcie, który jest wspólnie realizowany przez Volkswagen Poznań
Sp. z o.o oraz Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera.
Aby zostać jednym z 13 Finalistów należy zebrać największą ilość głosów
w ramach głosowania internautów na naszą szkołę.

W porozumieniu z Gminnym Koordynatorem ds. Uzależnień w Gminie
Skoki, panią Małgorzatą Szpendowską – Wylegalską, w naszych szkołach
przeprowadzone zostały warsztaty pt. „Złość da ci w kość”. W warsztatach brali udział uczniowie klas IV-VIII, a ich zakres tematyczny dotyczył
agresji i przemocy.
Warsztaty uczyły postawy wolnej od agresji, poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także budowania pozytywnych relacji między rówieśnikami.
Warsztaty zostały przeprowadzone przez panią Kamilę Szczyrek z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce. Prowadząca je trenerka uświadamiała uczniom, jak ważna jest rozmowa o swoich lękach i problemach.
Wspólnie z uczniami ustalała również najczęstsze przyczyny przemocy
w szkole, na podwórku i w domu. Tłumaczyła też, jak można wybrnąć z konfliktowej sytuacji bez uciekania się do zachowań z jednej strony agresywnych,
a z drugiej – nadmiernie uległych.
Joanna Tomczak

Głosowanie on-line rozpoczyna się od 26 listopada 2018 r. od godz.
00:00:01 i trwa do dnia 7 grudnia 2018 r. do godz. 23:59:59.
Głosujemy na szkołę za pośrednictwem strony www.szkolamalegoinzyniera.pl lub poprzez link zamieszczony na naszej stronie internetowej www.
szp-skoki.pl.
Zachęcamy uczniów, rodziców, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły do głosowania.
Aby oddać głos należy wybrać naszą szkołę z listy umieszczonej na stronie
(Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach). Po wybraniu szkoły
należy kliknąć „głosuj”. Następnie należy podać numer telefonu na jaki zostanie wysłany SMS z kodem. Kod należy wprowadzić w odpowiednie pole na
stronie. Jeden numer może oddać tylko jeden głos dziennie. Głosowanie jest
bezpłatne, koszt wysyłki SMS z kodem pokrywa Volkswagen Poznań.
W ramach nagrody Finaliści wezmą udział w programie Szkoła Małego
Inżyniera, w którego zakres wchodzi jednodniowy Festiwal Technologiczny, składający się z pokazu przeznaczonego dla wszystkich uczniów szkoły
oraz warsztaty z robotyki, warsztaty z programowania i wystawy w świecie
nowych technologii składającej się z edukacyjnych stanowisk samoobsługowych. Szkoła otrzyma również środki finansowe w wysokości 6 tys. złotych na
zakup klocków LEGO MINDSTORMS EV3 do budowy oraz programowania
robotów oraz certyfikowane szkolenie z prowadzaniem zajęć z wykorzystaniem klocków dla dwóch nauczycieli zatrudnionych w szkole.
Zachęcamy wszystkich Państwa do głosowania. Im więcej głosów, tym
większe szanse.
ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY
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Z ŻYCIA SZKÓŁ STOWARZYSZENIA
EDUKACYJNEGO „TĘCZA”
Akcja Żonkile

uosobienie siły i długowieczności, nieprzemijającej pamięci jako wymowne
świadectwo odzyskania przez Polskę niepodległości.
Drzewa całe swe życie ciągle pozostają w ziemi, z której wyrosły. Zawsze
towarzyszą człowiekowi. Ze względu na swą długowieczność, często są niemymi świadkami historii.
Pragniemy, by zasadzone dęby były pamiątką wspaniałej uroczystości, jubileuszu 100-lecia Niepodległej Polski.
Niech łączą pokolenia i dają świadectwo naszego szacunku dla przeszłości
i teraźniejszości.
Niech w przyszłej swej wielkości i majestacie świadczą o ważności szkoły,
w której wzrastać ma potęga i wiedza jej uczniów.
Kiedyś, gdy nas już tu nie będzie, dęby pozostaną, pozostaną rozsiane
po świecie ich dorodne nasiona. Tego też życzymy naszym szkołom.
Koordynator akcji sadzenia dębów: Małgorzata Lewicz

Uczniowie naszej szkoły, jak co roku,
włączyli się w akcję społeczno – edukacyjną Żonkilowe Pola Nadziei, polegającej na sadzeniu żonkili - kwiatów, które
symbolizują nadzieję. To program stworzony przez hospicja w celu pomocy ludziom cierpiącym na nieuleczalne choroby. Czwartacy, wraz z wychowawczynią p.
Małgorzatą Lewicz oraz panem Januszem,
posadzili na terenie szkoły cebulki żonkili.
Z niecierpliwością będziemy czekać na pojawienie się żółtych kwiatów nadziei.
Anita Czechowska

Dziękujemy!

Dąb – symbol potęgi
dla Niepodległej

Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela, to
święto wszystkich pracowników szkoły.
W tym dniu wychowankowie zaskakują
nauczycieli przygotowując miłe niespodzianki. W wyjątkowy, świąteczny nastrój
wprowadził grono pedagogiczne występ
uczniów z kółka teatralnego. Kabaretowe
przedstawienie w humorystyczny sposób
ukazało szkołę widzianą oczyma nauczycieli, w których role wcielili się młodzi
aktorzy. Samorząd Uczniowski w imieniu
całej społeczności szkolnej wręczył nauczycielom oraz pracownikom szkoły okolicznościowe życzenia i kwiatki będące symbolem wdzięczności i sympatii. Uroczystość uatrakcyjnił flażoletowy występ Agaty i Gabrysi, uczennic kl. VI. Na zakończenie uroczystości pani
dyrektor życzyła wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły cierpliwości,
pomysłowości i wielu sukcesów w pracy z uczniami.
Anita Czechowska

Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacyjne Tęcza, przystąpiły
do realizacji projektu uświetniającego tę piękną rocznicę. Obchodzony
w naszych placówkach Dzień Edukacji Narodowej pozwolił nawiązać do
kart historii niepodległej ojczyzny. To Polska szkoła uczyła patriotyzmu,
pięknej ojczystej mowy, nawiązywała do tradycji i polskiej kultury.
Jednym z przyjętych zadań w naszym projekcie było posadzenie dębów
przy szkołach w Jabłkowie, Rejowcu i Lechlinie. Dzień Edukacji Narodowej
był ku temu doskonałą okazją.
Uczniowie przygotowali kartki z życzeniami dla Niepodległej, które wraz
z opisem projektu zostały umieszczone w pięknie przystrojonej w biało-czerwone barwy kapsule czasu.
Miejsce na posadzenie dębów zostało wybrane na skwerach w pobliżu budynków szkolnych. Sadzonki dębów szypułkowych (Quercus robur L.) wraz
z certyfikatem ich pochodzenia podarowało Nadleśnictwo Łopuchówko.
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego odczytała podpisaną przez
uczniów deklarację, w której zapewniają dbałość o bezpieczeństwo sadzonki.
Symbolicznego posadzenia dębów i umieszczenia w ich okolicy kapsuły
czasu dokonała pani Sławomira Kędziora - Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Tęcza wraz z kierownikami Filii w obecności społeczności szkolnej i rodziców.
Tradycja sadzenia dębów rocznicowych odwołuje się do spontanicznego
sadzenia Dębów Niepodległości, jakie miało miejsce w latach 1918 - 1928.
W tamtych czasach społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło głównie dęby -

Hubertus
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Po raz kolejny uczniowie szkoły w Lechlinie mieli okazję uczestniczyć
w obchodach święta leśników i myśliwych – Hubertusie, przypadającym
3 listopada. Kiedy uczniowie dotarli pod opieką rodziców, p. Piotra Wiśniewskiego i p. Joanny Tomczak na miejsce, myśliwi byli już po porannym polowaniu. Na miejscu pachniało już ogniskiem i przygotowywanym posiłkiem.
Gwar, rozmowy, szczekające psy nadawały miejscu szczególny charakter.
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Naszym przedstawieniem, do którego przygotowała uczniów p. Justyna Graczyk, wpasowaliśmy się idealnie. Poruszony został bowiem temat szacunku
wobec drzew i ochrony terenów leśnych. Po występie dzieci otrzymały w podziękowaniu słodycze oraz upominki, a kierownik naszej lechlińskiej szkoły
wyraził członkom Koła Łowieckiego Szarak wdzięczność za wspieranie naszej
placówki finansowo i merytorycznie. Biesiadowanie w Lechlinku zakończyliśmy wspólnym posiłkiem, wszyscy chętni mogli skosztować przygotowanej
dziczyzny.
Joanna Tomczak

Szkoła z misją!
Bardzo miło nam poinformować, że nasza tęczowa szkoła otrzymała tytuł „Szkoła z misją”.
Wyróżnienie to, dzięki Waszej pomocy i wielkiemu zaangażowaniu
w wolontariat, przyznali nam przedstawiciele Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z siedzibą w Poznaniu, z którą współpracujemy organizując różnorodne, przedszkolne i szkolne akcje charytatywne. To
sukces, który jest efektem Waszego zaangażowania w bezinteresowną pomoc najuboższym mieszkańcom świata. Tym bardziej nam miło, że pomoc
z tak niewielkiej szkoły jak nasza, dociera na inne kontynenty. Takie chwile dają motywację do dalszych działań, które przy Waszej pomocy będziemy dalej
koordynować. Dziękujemy! Wiemy, że warto pomagać! Wolontariat to nasze
cardio!
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu
p. Anita Czechowska, p. Anna Szulda, p. Paulina Słomian.

krótki program artystyczny. Z wielkim przejęciem prezentowali swoje umiejętności recytatorskie i muzyczno-taneczne. Tym samym udowodnili, że są
gotowi do złożenia uroczystego ślubowania. Następnie nadszedł długo wyczekiwany czas pasowania, którego dokonała pani dyrektor Sławomira Kędziora. Pamiątką tego wydarzenia był Dyplom Pasowania oraz legitymacja
szkolna. Uczniowie otrzymali również upominki od pani dyrektor, rodziców
oraz koleżanek i kolegów. Po uroczystym apelu dzieci zostały zaproszone na
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły, by każdy dzień dostarczał wspaniałych przygód z nauką oraz samych miłych chwil spędzonych w gronie koleżanek i kolegów! Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili
się swoją pomocą do organizacji uroczystości.
Anna Mazurek

Świętowanie przez czytanie

Ślubujemy….
100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, którą obchodzimy w 2018 roku, jest dla Polaków najważniejszym świętem państwowym.
Biblioteka, włączając się w realizację szkolnego projektu edukacyjnego,
traktuje tę wyjątkową okazję do wspólnego okazywania radości życia
w niepodległym kraju poprzez wspólne czytanie. Uczniowie klas młodszych
szkoły w Jabłkowie z zaciekawieniem słuchali pierwszej części niezwykłych
opowieści o losach Wojtka, który był zaprzyjaźnionym z żołnierzami niedźwiadkiem i wraz z nimi brał udział w wielu bitwach podczas II wojny światowej. Do wysłuchania całej historii o odważnym misiu zapraszamy wkrótce.
Anita Czechowska

Uroczystość pasowania
uczniów klasy I

Rozpoczęcie nauki w szkole jest jednym z najważniejszych momentów
życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka każdego dnia na spotkanie ze szkołą.
Czeka również na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i zostanie włączone do społeczności szkolnej. 11 października 2018 r. pierwszoklasiści z Rejowca zostali włączeni do społeczności szkolnej. Zanim jednak przyjęci zostali do grona pełnoprawnych uczniów naszej szkoły, zaprezentowali

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Jabłkowie filia Lechlin są już
pełnoprawnymi uczniami. 10 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Uroczystość prowadziła Zuzanna Marks, która powitała zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem
sztandarowym, pierwszacy w obecności wszystkich zgromadzonych odważnie złożyli przyrzeczenie, w którym ślubowali być dobrymi Polakami oraz
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Kolejnym ważnym momentem było
pasowanie na ucznia, którego dokonała pani dyrektor Sławomira Kędziora
przez symboliczne dotknięcie każdego dziecka dużym piórem. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem
uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy, wypicie kwaśnej cytryny oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań.
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Z przedszkola do biblioteki

Po zakończonej prezentacji komisja sędziowska oraz rodzice uznali, że dzieci w pełni zasłużyły na przyjęcie ich w poczet uczniów naszej szkoły. W tej
wyjątkowej chwili pani dyrektor pogratulowała wychowawcy i dzieciom zaprezentowanych umiejętności. Następnie życzyła uczniom wielu sukcesów
i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz wręczyła prezent w postaci wielu
ciekawych i atrakcyjnych gier i klocków edukacyjnych. Uczniowie zostali także obdarowani upominkami od wychowawcy pana Piotra Wiśniewskiego. Na
koniec uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich
rodziców i wychowawcy. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo
pozostanie w pamięci nas wszystkich.
Joanna Tomczak

Wychowanie przez czytanie
– Imieniny Biblioteki

W naszych szkołach obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bibliotek,
potocznie zwany Imieninami Biblioteki. W tym roku hasłem przewodnim były zwierzęta w literaturze. W związku z tym wśród strojów uczniów
królowały zwierzęce elementy. Piątoklasiści, którzy pomagają na co dzień
w pracach bibliotecznych, przygotowali niespodzianki dla imieninowych Gości, których w tym szczególnym dniu nie zabrakło w bibliotece. Podczas uroczystego spotkania zwróciliśmy uwagę na ważną rolę biblioteki w nauce i rozwijaniu zainteresowań nie tylko czytelniczych. Uczniowie poszczególnych
klas przedstawili listę książek, które warto przeczytać, pojawiły się też kolorowe zakładki do książek, laurki, specjalne dedykacje i życzenia dla biblioteki. Wspólnie zaśpiewaliśmy naszej książnicy Sto lat, a starsze dziewczyny
z kółka flażoletowego wystąpiły z imieninowym repertuarem. Podczas
przerw czytelnicy chętnie brali udział w konkursie „Wiem, bo czytam”. Mamy
nadzieję, iż promocja czytelnictwa w takiej formie spowoduje, że biblioteka
będzie zawsze pełna czytelników!
Anita Czechowska
Listopad 2018

Przedszkolaki z „Tęczowej
Łąki” gościły dziś w szkolnych
bibliotekach w Jabłkowie
i Rejowcu. Okazja ku temu była
wyjątkowa, bowiem biblioteka
obchodziła imieniny. Najmłodsi czytelnicy obdarowali książnicę własnoręcznie wykonanymi laurkami, w których panie
umieściły przepiękne życzenia.
To najważniejsze - by mieć dużo wiernych czytelników, spełniło się!
Anita Czechowska

„Zagrożenia w sieci”

W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej Szkoła
Podstawowa w Jabłkowie poprosiła KPP w Wągrowcu o przeprowadzenie cyklu profilaktycznych spotkań z uczniami na temat zagrożeń w sieci. W ramach współpracy pierwsze spotkanie odbyło się w Lechlinie dnia 10
października. Funkcjonariuszka policji sierż. Anna Perła z Zespołu Prewencji
Kryminalnej Nieletnich i Patologii KPP Wągrowiec przeprowadziła pogadankę profilaktyczną przy pomocy pokazu multimedialnego dla uczniów kl. I-III
i IV-VI. Tematem pogadanki było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy.
Podczas spotkania policjantka wyjaśniła uczniom wiele pojęć związanych
ze zjawiskiem przemocy w sieci: wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli, publikowanie w sieci
ośmieszających filmów, zdjęć i informacji, tworzenie kont anonimowych, podszywanie się pod inną osobę.
Było to jedno z pierwszych zaplanowanych spotkań, będziemy bowiem
w tym roku szkolnym podejmować w szkole różne działania związane z bezpieczeństwem w sieci. Jak wiadomo bowiem dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale
staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównym i autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz
ważniejszym zagadnieniem wychowawczym.
Uważamy, że pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić
się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród
dzieci i młodzieży szkolnej. Pogadanka policjantki dotycząca m.in. odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z Internetu może także stanowić impuls do kształtowania postawy moralnej i społecznej młodego człowieka. Jako pedagog mam nadzieję, że ta swoista lekcja prawa pozytywnie wpłynie na
zachowanie uczniów w szkole i poza placówką.
Joanna Tomczak
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki
List do Andrzeja S.

Od wielu lat, jesienią, skocka biblioteka
organizuje koncerty na refleksyjną nutę.
Realizuje w ten sposób oczekiwania melomanów na spotkanie z artystami i utworami należącymi do kanonu polskiej piosenki. Twórca licznych ballad, lider grupy „Pod
Budą”, piosenkarz i gitarzysta - Andrzej Sikorowski zagrał w Skokach. Zachwycił nietuzinkową osobowością i niezwykle optymistycznym postrzeganiem świata. Wspólnie z
córką Mają i zespołem 28 października 2018 r. wypełnił skocką halę aktualnymi
ciągle przebojami. Cudowna atmosfera stworzona przez kilkusetosobową publiczność była wyrazem nieprzemijającego uznania dla artystycznej twórczości
krakusa. Subtelny głos Mai współtworzył swoistą krainę łagodności. Krakowska
melancholia ogarnęła widzów tak bardzo, że aż postanowiono napisać list do artysty od świata. Jego treść została już spontanicznie zaproponowana i spuentowana gromkim sto lat. Pozostaje zatem znalezienie łaciatej ściany i przystąpienie
do dzieła!
Z wyrazami szacunku: Elżbieta Skrzypczak

Miasteczko Symfonia
z muzyką peruwiańską
Niecodzienni goście, rodem z Peru, odwiedzili 6 listopada 2018 r. skocką bibliotekę. Wraz z aktorem Dariuszem Zakrzewskim artyści Alberto i Koko zaprezentowali najmłodszym widzom lekarstwo na nudę. W rytmie lutni pana, charango i innych
etnicznych instrumentów muzycznych, doktorek Pięciolinek wynalazł specyfik pod nazwą nudynapudynazol. Jego głównymi składnikami okazały się: muzyka i towarzystwo
innych ludzi! Wspólne zaśpiewanie meksykańskiej „La Bamby” stało się niezwykle energetycznym zwieńczeniem spektaklu. Dzieci przedszkolne i uczniowie szkoły podstawowej bardzo aktywnie w nim uczestniczyły.
Elżbieta Skrzypczak

Wiersze Ojczyzny pełne
Tradycją stały się przeglądy i konkursy recytatorskie organizowane przez skocką bibliotekę.
W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości tematem przewodnim w poezji stała się Ojczyzna. Chętnych do prezentowania wierszy o kraju nie
brakuje. Zgłosiło się stu recytatorów!
Dotychczas gościliśmy najmłodszych deklamatorów - wśród nich dzieci
przedszkolne i uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Jak zawsze zrobili niesamowite wrażenie. Choć niekiedy trudno było opanować tremę - pięćdziesięcioro troje (w tej grupie wiekowej) przedstawiło swoje umiejętności z wdziękiem
i dziecięcą radością. Przy pomocy rodziców i nauczycieli przygotowano różnorodny repertuar. Wśród wierszy znalazły się utwory wymagające niezwykłego
skupienia: „Jestem sierota”, „Rozmowa z aniołem”, „Modlitwa polskiego dziewczęcia”, „Morskie oko”, „Do moich synów”, „Mazurek Dąbrowskiego” Zabrzmiały one wręcz dostojnie. Z charakterystycznym zachwytem zademonstrowane
zostały między innymi: „Twój dom”, „Ojczyzno”, „Polska”, „Powiewa flaga”, „Co to
jest Polska?” „Co kochać”, „Moja mała ojczyzna” oraz „Wszyscy kochamy naszą
stolicę”.
Konkurs poprzedziły warsztaty dykcji prowadzone przez aktorkę Magdalenę Pawelec - specjalistkę w tej dziedzinie, która obok Iwony Migasiewicz i Piotra
Borowicza pełniła również funkcję jurora. Komisja oceniająca przyznała: I miejsce: Zuzannie Jeske i Aleksandrze Kmieć, II miejsce: Jeremiaszowi Burzyńskiemu,
III Miejsce: Adamowi Nowaczkiewiczowi i Franciszkowi Peksie. Wyróżnienie otrzymał: Jakub Szymkowiak. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich rodzicom.
Kolejny raz bowiem zwyciężyła poezja i chętne do jej poznawania, i uczenia się dzieci. Wszak najmłodsza recytująca Maja liczy sobie cztery latka!
Elżbieta Skrzypczak
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XII Gala Rzeczy Ciekawych,
czyli FIKSMATYNTA
zez naszygo fyrtla
Dnia 4 listopada br. w skockiej hali odbyła się Gala Rzeczy Ciekawych,
która skupiła rękodzielników, artystów, twórców ludowych oraz wytwórców tradycyjnej i zdrowej żywności.

„Poloneza czas zacząć.
-Podkomorzy rusza”
i polonez ruszył 29 września
na rynku w Skokach
Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
i 100-lecia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego Towarzystwo Miłośników Miasta Skoki
i Ziemi Skockiej było pomysłodawcą uczczenia tego
radosnego wydarzenia w formie poloneza na 100
par, chóru na 100 głosów i orkiestry na 100 instrumentów. Pomysł spodobał się burmistrzowi i w jego
imieniu wszelkiej pomocy organizacyjnej udzielała
sekretarz urzędu. Roli wodzireja podjął się Wiesław
Sierzchuła, któremu towarzyszyła małżonka Halina.
Kolorowy taneczny korowód sunął w strojach historycznych i nie tylko.
Tańczyły trzy pokolenia a wśród nich spora grupa uczniów z ośrodka w Antoniewie oraz szkoły podstawowej i gimnazjum w Skokach.

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji działający w Szkole Podstawowej
w Skokach po raz pierwszy wziął udział w tej wystawie, prezentując rękodzieło, wynik warsztatów edukacji twórczej oraz częstując przysmakami, które
powstały w trakcie warsztatów kulinarnych. Nasz udział w tym ciekawym wydarzeniu kulturalnym okazał się ogromnym sukcesem, gdyż głosami publiczności zajęliśmy III miejsce! Ponadto na scenie zaprezentowali się uczniowie
Kółka Tanecznego, działającego przy naszej szkole. Dziękujemy i serdecznie
zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych przez LOWE oraz gratulujemy innym wystawcom.
Joanna Tomczak

LOWE - kolejne zajęcia!
Po wznowieniu w nowym roku szkolnym działań LOWE przez zajęcia
fitness, zajęcia wokalne, warsztaty szydełkowania i warsztaty kulinarne
zapraszamy na kolejne, tym razem są to zajęcia z języka angielskiego.
Terminy spotkań:
24.10.2018 r. - godzina od 15:00 do 17:00
28.11.2018 r. - godzina od 15:00 do 17:00
19.12.2018 r. - godzina od 15:00 do 17:00
23.01.2019 r. - godzina od 15:00 do 17:00
20.02.2019 r. - godzina od 15:00 do 17:00
20.03.2019 r. - godzina od 15:00 do 17:00
17.04.2019 r. - godzina od 15:00 do 17:00
22.05.2019 r. - godzina od 15:00 do 17:00
19.06.2019 r. - godzina od 15:00 do 17:00
Zajęcia są bezpłatne, prowadzone w szkole w Jabłkowie. Zapraszamy serdecznie wszystkich zapisanych i tych dotąd niezdecydowanych, szczegółowe
informacje pod nr telefonu: 614 278 843

Listopad 2018

Do wspólnego muzykowania zaproszenie przyjęła Orkiestra Dęta im. E.
Korybalskiego z Rogoźna z kapelmistrzem Romanem Tylutkim. Honory gospodarza pełniła Orkiestra Dęta OSP Skoki pod batutą kapelmistrza Artura
Pokorzyńskiego. Obie orkiestry wykonały „Rotę” do słów Marii Konopnickiej
i muzyki Feliksa Nowowiejskiego oraz inne pieśni patriotyczne.
Wystąpiły też chóry: „Skoczki”, „Harfa” i „Kameralny” oraz mieszkańcy miasta i wszyscy razem zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.
Konferansjerem był Franciszek Szklennik.
Dla upamiętnienia tak wspaniałego wydarzenia na rynku w Skokach zebrani zostali uwiecznieni na zdjęciu wykonanym z drona.
Dla wszystkich przybyłych na skocki rynek samorząd gminy przygotował
smaczną przekąskę, a dla wykonawców pamiątkowe medale, które wręczał
burmistrz wraz z pracownikami urzędu. Było to podziękowanie i uznanie za
wspaniały występ.
Na zakończenie wystąpił zespół „Kowole”, który przygrywał do tańca i śpiewu.
Będzie co wspominać!
Bożena Kołpowska
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Młodzież z KARnet_Skoki
pełna pasji w Klubie
Aktywności Rozmaitych
KARnet_Skoki!! To my… młodzi, ambitni, czasem szaleni a czasem rozsądni, bardzo poważni i odpowiedzialni. Młodzież z Klubu Aktywności
Rozmaitych w Skokach prowadzonej przez Fundację Aktywności Lokalnej
w ramach realizacji projektu nr RPWP.07.02.01-30-0028/15 pt. „Projekt
poprawiający dostęp do usług i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”, działa inwestując w samorozwój.

Każdy z nas ma swoje zainteresowania, swoje wizje na spełnianie się
w tym nastoletnim okresie, który przygotowuje nas do życia dorosłego. Dzięki spotkaniom w placówce wsparcia dziennego przygotowujemy się i wiemy,
jak możemy urozmaicić swoją codzienność a przede wszystkim odkrywamy
w sobie ukryte umiejętności. Klub działa od 2017 roku i zrzeszył do tej pory
prawie sześćdziesięciu uczestników.
Podejmujemy się wielu różnorodnych działań. Między innymi poszerzamy
swoje horyzonty kulinarnie, artystycznie, fizycznie, informacyjnie, ale i społecznie. Jednym z ostatnich działań, jakiego się podjęliśmy, była organizacja i przeprowadzenie zbiórki darów rzeczowych dla zwierząt ze schroniska
w Przyborówku. Zbiórka rozpoczęła się 15 października i trwała do 19 października bieżącego roku. Po rozpowszechnieniu przedsięwzięcia na terenie
miasta Skoki, rozwieszając plakaty informacyjne, zachęcaliśmy społeczność
do przyłączenia się do akcji. Wszystkie dary po przeliczeniu przekazaliśmy do
schroniska. Efektem zbiórki było zebranie ponad 130 kg karmy suchej i mokrej, koce, kołdry, zabawki i inne przedmioty, które trafiły do potrzebujących

zwierząt. Dniem przekazania darów była sobota 20.10.2018 roku, gdzie kilkuosobową grupą uczestników Klubu zawieźliśmy je do schroniska.
Cała akcja przyniosła nowe doświadczenie, uwrażliwiła nas na potrzeby innych a w tym przypadku na zapomniane, bezdomne zwierzęta. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wsparcie i pomoc wszystkim ludziom z Gminy i Miasta Skoki,
którzy przyczynili się do sukcesu tej akcji. Mamy nadzieję, że postępowania
KARnet Skoki jeszcze nieraz uszczęśliwią jakiegoś odbiorcę a społeczeństwo
wesprze nas w tych szlachetnych działaniach.
Jesteśmy silną grupą i wiemy, że wszystko, co nas spotyka w Klubie, rzutuje
na naszą przyszłość, podoba nam się to, że mamy miejsce, gdzie możemy wymienić się myślami, doświadczeniem i przede wszystkim stworzyć coś, co ma
sens! Bo sens ma rozwój młodych, bo sens ma wspólne działanie, bo sens ma
spoglądanie w przyszłość i przygotowanie się do życia dorosłego…
Młodzież z KARnet_Skoki dziękuje i do usłyszenia niebawem.

Pomaganie jest piękne,
a jednoczenie we wspólnym celu,
jakim jest pomoc najbardziej potrzebującym,
zawsze ważne i budujące.

Po raz piętnasty Hospicjum Miłosiernego Samarytanina w Wągrowcu
włączyło się w kampanię społeczną „Hospicjum to też życie”.
Obchody tegorocznego Dnia Hospicjum rozpoczęły się 14 października
mszą św. w wągrowieckim kościele pw. św. Wojciecha pod przewodnictwem
i z homilią budowniczego miejscowego Hospicjum Miłosiernego Samarytanina ks. prałata Andrzeja Rygielskiego. W Eucharystii uczestniczyli licznie parafianie, wolontariusze i przedstawiciele władz samorządowych. Obchody
były okazją do podziękowania osobom zaangażowanym w opiekę hospicyjną
i wspierających jej podopiecznych. Po zakończeniu mszy św. proboszcz i dziekan wągrowiecki ks. kan. Tomasz Kruszelnicki wręczył medale „Zasłużony dla
Archidiecezji Gnieźnieńskiej” osobom wspomagającym wągrowieckie hospicjum. Otrzymali je: mgr Leokadia Grajkowska, dr. inż. Piotr Stanowski oraz
prof. zw. dr hab. inż. Jan Węglarz z Poznania.
Wzorem lat ubiegłych w sali Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu odbył się również Koncert Charytatywny z okazji Światowego Dnia Hospicjum
i Opieki Paliatywnej „Głosy dla Hospicjum”, podczas którego wystąpił zespół
„Masterbrass”. Wcześniej wykład pt. „Hospicjum jako ruch społeczny” wygłosiła dr. nauk medycznych Halina Bogusz.
W ramach tegorocznej kampanii „Hospicjum to też życie” po raz trzeci
i ostatni podjęty został temat sytuacji i potrzeb opiekunów rodzinnych, czyli
członków rodzin sprawujących w domach opiekę nad swoimi niesamodzielnymi bliskimi dorosłymi i dziećmi. Jej hasło to: „Opiekun rodzinny – nie musi być sam”. Celem kampanii było wzmocnienie przekazu poprzednich akcji
i ponowne podkreślenie konieczności wsparcia rodzin osób niedołężnych,
nieuleczalnie chorych i niepełnosprawnych, zarówno dorosłych jak i dzieci, które są pod opieką hospicjów, ale również tych, które na taką opiekę nie
mogą liczyć. Kto powinien zapewnić wsparcie opiekunom rodzinnym? Na

20

pewno w dużym stopniu odpowiedzialność spoczywa na systemie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Ale jest to także nasza zwyczajna ludzka
odpowiedzialność za słabszych i niesamodzielnych członków lokalnych
społeczności i wspólnot, które stanowimy w ramach osiedla, wsi, ulicy,
parafii, organizacji, miejsca pracy itp. Zachęcamy lokalne środowiska do budowania sieci wsparcia poprzez wolontariat opiekuńczy, zapraszamy do organizacji spotkań dla opiekunów.
Stanisław Owsianny

PAMIĘTAJ

zwycięzca konkurencji ogólnodostępnej otrzymali dyplomy pamiątkowe.
W tym samym dniu o godzinie 15:00 bracia z rodzinami spotkali się na grillu
w Stanicy Myśliwskiej w Lechlinku, gdzie przy muzyce, śpiewie i wspomnieniach pożegnali mijające lato 2018 r.
								
Stanisław Grzegorzewski

Powstańczo-Niepodległościowy Turniej Strzelecki

TWOJA KREW I SZPIK MOGĄ
URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE
Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu zaprasza do honorowego
oddawania krwi i szpiku, na które z powodu dużej liczby wypadków i chorób zapotrzebowanie wzrasta.
Honorowym dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek
w wieku od lat 18 do 65 o wadze powyżej 50 kg. Aby oddać krew, należy w godzinach rannych w poniedziałki, wtorki lub czwartki zgłosić
się z dowodem osobistym w Punkcie Krwiodawstwa mieszczącym się
na IV piętrze budynku Szpitala Powiatowego w Wągrowcu. W Punkcie tym można też zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku.
Oddanie krwi, podobnie jak rejestrację potencjalnego dawcy szpiku poprzedza bezpłatne badanie lekarskie i oznaczenie grupy krwi.
Oddający krew otrzyma produkty regenerujące i wzmacniające organizm oraz usprawiedliwienie za dzień oddania krwi i zwrot kosztów
podróży.
Każdy dawca krwi po oddaniu 6 litrów - mężczyzna oraz 5 litrów
- kobieta, otrzymuje tytuł Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, co wiąże się z szeregiem przywilejów m.in. w służbie zdrowia i komunikacji
miejskiej.

Brackie pożegnanie lata
W godzinach porannych w sobotę 6 października członkowie skockiego
Bractwa Kurkowego spotkali się na strzelnicy w Antoniewie na Turnieju
o Puchar Przechodni Ogniomistrza Alojzego Pacholskiego. W trakcie Turnieju odbyły się strzelania z broni czarnoprochowej w konkurencjach:

- ograniczonej do Braci Kurkowych o Puchar Przechodni, którą zwyciężył
i puchar zdobył brat Tomasz Futro. II miejsce zdobył Alojzy Pacholski a III brat
Grzegorz Misiak.
- otwartej, w której zwycięstwo wywalczył Robert Sas.
Wymienieni zdobywcy II i III miejsca w Turnieju o Puchar Przechodni oraz
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10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości, Kurkowe Bractwo
Strzeleckie zorganizowało statutowy Powstańczo-Niepodległościowy
Turniej Strzelecki, upamiętniający stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz setną rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego
1918-1919. O godzinie 12:00 rozpoczął się uroczysty apel. Na wstępie został odśpiewany Hymn Państwowy i Hymn Strzelców. Po powitaniu przez
Prezesa Bractwa Krzysztofa Jachnę sióstr i braci oraz przybyłych gości
Król Żniwny AD 2018 Stanisław Grzegorzewski członkom Bractwa wręczył dyplomy pamiątkowe, w których m.in. wpisano te słowa:
„Niech w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecie wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919 dzieło naszych poprzedników gotowość służenia Ojczyźnie - pozostanie żywa dla każdego członka bractwa
kurkowego”.
Z kolei prezes Jachna wręczył Tadeuszowi Kłosowi dyplom pamiątkowy
wraz z życzeniami z okazji wyboru na stanowisko burmistrza Miasta i Gminy
Skoki. Dyplomami pamiątkowymi obdarowani zostali też: członek honorowy
bractwa Anna Jachna i przyjaciele bractwa Antoni Wiśniewski, Grzegorz Kasprzak, Iwona Migasiewicz i Michał Kołpowski.
Teraz nadszedł czas przedstawienia życzeń przesłanych na adres Prezesa
Krzysztofa Jachny. Na wstępie z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Biura Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z okazaniem załączonych reprintu Kalendarza Niepodległości oraz flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Następnie: z Sekretariatu Prymasa Polski Księdza Arcybiskupa Wojciecha
Polaka oraz od Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgi,
Prezesa Zarządu Związki Kół Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej
Adama Gołembowskiego oraz od członka honorowego Anny Jachny.
Po Apelu odbyły się zawody strzeleckie w różnych kategoriach, w tym jedno poświęcone pamięci skoczanina, żołnierza kampanii wrześniowej, kaprala
Leona Króla. Zwycięskie miejsca w tych zawodach zdobyli:
- w Memoriale kaprala Leona Króla tryumfował Mikołaj Koteras. II miejsce
zdobył Adam Mroziński a III Andrzej Tatara.
- w Turnieju Strzeleckim Świętego Mikołaja: I miejsce zdobył Mikołaj Koteras,
II Krzysztof Migasiewicz a III Krzysztof Jachna.
- w Brackim Turnieju Powstańczo-Niepodległościowym swe dobre oko potwierdził Mikołaj Koteras. II miejsce zyskał Andrzej Tatara a III Halina Wojciechowska.
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Skockie

stowarzyszenia
- w Turnieju Pań I miejsce wystrzelała Halina Wojciechowska, II Czesława
Kiełczewska a III Małgorzata Florysiak.
- w Turnieju Panów wygrał Adam Mroziński, II miejsce zdobył Andrzej Tatara
a III Krzysztof Migasiewicz.
- w Turnieju Darczyńców wygraną cieszył się Mikołaj Koteras. II miejsce zdobył Krzysztof Migasiewicz a III Jan Cibail.
Otwarty Turniej Punktowy Panów zwyciężył Adam Mroziński. II miejsce
zdobył Ryszard Cibail a III Andrzej Tatara.
Puchar Powstańczo-Niepodległościowy Skoków otrzymali Przemysław
Bagrowski i Walerian Mioduszewski.
W Wieloboju Strzeleckim - rok 2018 - zwycięzcą i zdobywcą 82 punktów został Mikołaj Koteras. Na II miejscu z liczbą 53 punktów uplasował się
Krzysztof Migasiewicz a na III z liczbą 34 punktów Halina Wojciechowska.
W Kategorii Młodych Strzelców najlepszym strzelcem został Szymon Cibail a II miejsce zdobył Artur Cibail.
W Kategorii Najmłodszych Strzelców zwyciężyła Anna Frąckowiak. II miejsce wystrzelał Wojciech Konieczny a III Franciszek Rosik.
W trakcie turnieju wszyscy przybyli mogli skorzystać z grochówki z kuchni
polowej, ciepłej kiełbaski oraz pysznych rogali, kawy i herbaty przygotowanych przez skockie Bractwo Kurkowe.
Niemal miesiąc wcześniej, bo 14 października, bracia wraz z Kapelanem
Bractwa księdzem Karolem Kaczorem oraz członkami rodziny Przykuckich, w asyście pocztów sztandarowych: Bractwa, Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego oraz Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 120 uczestniczyli we mszy świętej odprawionej w bazylice
w Szczecinie za duszę świętej pamięci Arcybiskupa Mariana Przykuckiego. Po mszy św. w której głównym celebrantem był ksiądz Michał Mikołajczak, skoczanie odmówili modlitwę, złożyli kwiaty i zapalili znicz w krypcie
świętej pamięci Arcybiskupa. Po uroczystościach rodzina i delegacja została
przez gospodarzy zaproszona na wspólny posiłek, po którym szczęśliwie powróciła do Skoków.
Stanisław Grzegorzewski

Na „Borowym” i na „Warcie”

Piotr Babrakowski, łowiąc 41 sztuk ryb o wadze 1,60 kg, pokonał 9 rywali i wygrał Zawody Spławikowo - Gruntowe Aktywu Koła Polskiego
Związku Wędkarskiego w Skokach, zorganizowane 13 października na jeziorze Borowym w Sławicy. Drugim miejscem legitymował się Marek Kubicki,
do siatki którego trafiło 47 sztuk ryb o wadze 1,46 kg, a trzecim Dariusz Piechowiak z 10 sztukami ryb o wadze 1,38 kg. Łączny połów dnia to 224 sztuk
ryb o wadze 10,84 kg, które mimo trafienia na haczyki i do siatek zawodników
mogą mówić o swym szczęściu, bo zgodnie z Regulaminem połowów, po zważeniu wróciły do wód jeziora.
Wszyscy zdobywcy trzech pierwszych miejsc uhonorowani zostali pucharami pamiątkowymi, wręczenia których dokonał Prezes Jacek Dudek.
W roli głównego sędziego zawodów wystąpił Kapitan Sportowy Mariusz
Kielma.
Jak każde zawody naszych wędkarzy i obecne zakończyły się wspólnym
poczęstunkiem zawodników i organizatorów, z tą różnicą, że spotkanie kończące dzień odbyło się w godzinach wieczornych w Klubie Wędkarskim przy
ul. Sienkiewicza.
Czytelnikom niewtajemniczonym w struktury wędkarskie wyjaśniamy, że
„Zawody Aktywu”, to zawody gromadzące członków Zarządu i kolegów węd-

karzy, którzy w szeregu innych organizowanych przez Koło zawodach nie biorą udziału i występując w roli funkcyjnych swój czas poświęcają na ich organizację i bezpieczny przebieg.
Tak więc wspomniane zawody stanowiły wyjątek i 28 października Za-

rząd Koła stał się organizatorem dostępnych dla wszystkich członków
Zawodów Spinningowych na Warcie. Odbywająca się w Obrzycku impreza
zgromadziła 20 wędkarzy, w tym jedną wędkującą panią.
Tym razem, po zakończeniu połowów i czynności Komisji sędziowskiej pod
wodzą Andrzeja Janiszewskiego okazało się, że szczęście dopisało 10 zawodnikom, a szczególnie Dawidowi Gizińskiemu, który łowiąc 15 sztuk „drapieżników” o wadze 1,92 kg wygrał zawody i zyskał prawo do upamiętniającego
ten fakt okazałego pucharu pamiątkowego. Drugie miejsce z 9 sztukami ryb
o wadze 1,18 kg wywalczył Leszek Stoiński, a trzecie z 6 rybami o wadze 1,16
kg Piotr Babrakowski. Ich sukcesy upamiętniły puchary pamiątkowe wręczone przez Prezesa Koła Jacka Dudka.
Tuż za podium znaleźli się Henryk Eliński - 1,06 g i Paweł Dudek - 0,88 kg,
a za nimi kolejno: Alojzy Pacholski - 0,68 kg, Mariusz Kielma - 0,56 kg, Jarosław Pachela - 0,48 kg, Dariusz Bałażyk - 0,46 kg i Hubert Radziński - 0,46 kg.
Pobyt w Obrzycku zakończyło wspólne grillowanie kiełbasek. Każdy
z uczestników mógł też do woli rozkoszować się pieczywem ze smalcem oraz
ciepłymi napojami w postaci czerwonego barszczu oraz kawy i herbaty. Nad
grillem czuwał doskonale wpisujący się w tę rolę Jarosław Klewenhagen.
Po poczęstunku nasi wędkarze udali się w drogę powrotną i szczęśliwie dotarli do swej Małej Ojczyzny, o czym za pośrednictwem piszącego te słowa
zawiadamia uczestnik wyprawy Piotr Babrakowski.
Wcześniej, bo w dniach 11-12 października, 12 członków Koła uczestniczyło w 20-osobowej grupie miłośników wędkarstwa morskiego,
która po kilkugodzinnej podróży do
Kołobrzegu, kutrem „Nurek” wypłynęła na Bałtyk.
Wśród uczestników byli zarówno nowicjusze, jak i tacy, dla których była to kolejna organizowana
przez Jacka Dudka i Mariusza Kielmę wyprawa, określana otwartymi
Zawodami Morskimi, w trakcie której łowiono dorsze. O zwycięstwie
w zawodach tradycyjnie już decydowała nie waga czy ilość, lecz łączna
długość złowionych dorszy. W rezultacie takiej klasyfikacji okazało się, że zwycięzcą i mistrzem zawodów został
Tomasz Zaranek z Koła Rogoźno. Na drugim miejscu został sklasyfikowany
Henryk Eliński a na trzecim Paweł Dudek - oboje z Koła Skoki. Ich zwycięstwo
upamiętniają puchary pamiątkowe. Z trofeum pamiątkowym – statuetką za
największą rybę powrócił też legitymujący się dorszem o długości 65 cm Marek Kubicki z Koła Skoki.
							
Edmund Lubawy
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Tak samo, ale inaczej – półmaraton Skoki – Wągrowiec
Tak samo, bo pełno emocji, tak samo, bo uśmiech na twarzy, tak samo,
bo ból zmęczenia, tak samo, bo ciała pełne endorfin. Inaczej, bo w odwrotnym kierunku, ze Skoków do Wągrowca. A wszystko to na odcinku 21,097
km w III edycji półmaratonu Wągrowiec – Skoki.
Na liście wyników widnieje 310 zawodników, w tym 92 kobiet, oraz 21
mieszkańców gminy Skoki (4 panie).
Start honorowy biegu odbył się z ul. Parkowej w Skokach, przy boisku pomocniczym Wełny Skoki. Stąd zawodników na trasę wypuścił burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos. Biegacze przytruchtali w rejon skockiego
cmentarza, na tzw. start ostry, to stąd na rynek w Wągrowcu zgodnie z atestem trasy było sławetne 21,097 km (czyli połowa dystansu maratońskiego).
Start, zegarki włączone, rywalizacja zaczęła się na dobre.
Co motywuje do zadawania własnemu ciału takiego bólu i wysiłku? Po
co to? Wszak to niełatwe przebiec taki dystans. A więc motywacje są różne,
pewnie tyle ich jest, co uczestników, ale z grubsza można je pogrupować tak:
dla wygranej, dla pudła, dla najlepszego czasu, dla życiówki, dla pokonania
siebie i swoich słabości, dla spędzenia fajnie czasu, dla dobrej zabawy, dla endorfin, dla szczęścia, aby przeżyć! Zresztą czy to ważne, z jakiego powodu?
Ważne, aby na mecie poczuć szczęście, czasami przemieszane z ogromnym
fizycznym bólem, ale ból mija, a szczęście zostaje! I to właśnie chyba jest ta
najtrafniejsza odpowiedz! Szczęście!
Metą biegu był malowniczy i super się do tego nadający rynek w Wągrowcu, na biegaczy z medalami czekał burmistrz Miasta Wągrowca Krzysztof Poszwa.
Podsumowanie biegu odbyło się na terenie Ośrodka Sportów i Rekreacji
w Wągrowcu. Nagrodzono 3 pierwszych biegaczy i biegaczek OPEN, 3 najlepszych w kategoriach wiekowych oraz 5 najlepszych biegaczy i biegaczek
z miasta Wągrowiec oraz miasta i gminy Skoki. Były też nagrody dla najlepszych drużyn oraz dla najmłodszego i najstarszego zawodnika. Wyróżniono
pucharem także biegacza, który ostatni przebiegł linię mety.
Bieg OPEN wygrał skoczanin Łukasz Nowak (w zeszłym roku II), brawo!
Najlepszą skocką biegaczką była 3. wśród pań OPEN Anna Kozielczyk. Pierwszą w kolejności drużyną biegu został ponownie Hart Skoki, gratulacje.
Zawsze podkreślamy, że organizacja tego typu imprezy to skomplikowana sprawa i wymaga zaangażowania sporego sztabu ludzi. Na trasie zorganizowano 3 bufety z wodą i 1 z bananami. Przy bufetach pracowało blisko 50
wolontariuszy, m.in. harcerzy ze Skoków i Wągrowca wraz z rodzicami i opiekunami. Pracowali również opiekunowie i wychowankowie Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego z Antoniewa. Wolontariuszami byli także rowerzyści towarzyszący biegaczom na trasie, a z opinii zawodników wynika, że
bardzo im to pomaga w walce ze swoimi słabościami, gdy przychodzi kryzys.
Ogromną pracę w organizację biura i zawodów i mety włożyło kilkunastu wolontariuszy z Wągrowca i okolic. Nad bezpieczeństwem i sprawnym przebiegiem czuwali strażacy ochotnicy z terenu gminy Skoki oraz policjanci ze Skoków i Wągrowca.
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Organizatorami biegu byli Karolina Stefaniak i Maciej Łucyk „Maratończyk” Poznań. Głównymi sponsorami były: Miasto Wągrowiec oraz Miasto
i Gmina Skoki. Wsparcia finansowego udzieliły także: Powiat Wągrowiecki,
Gmina Wągrowiec, POLINOVA Polska oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komplexmłyn z Wągrowca.
Karolina Stefaniak
Wyniki najlepszych mieszkańców gminy Skoki:
Lp.

Imię i nazwisko

Kategoria

Miejsce

Czas netto

1

Kozielczyk Anna

K30

3 OPEN

1:39:24

2

Borowczyk Katarzyna

K30

7

1:49:11

3

Mielcarek Daria

K18

20

2:21:46

4

Hlożek Joanna

K30

28

2:22:38

Kategoria

Miejsce

Czas

Lp.

Imię i nazwisko

1

Nowak Łukasz

M30

1 OPEN

1:11:36

2

Tyll Mateusz

M18

1

1:22:26

3

Sznajder Krzysztof

M30

6

1:29:05

4

Kujawa Filip

M18

4

1:33:41

5

Jerzak Damian

M30

12

1:33:41

6

Gościński Paweł

M30

18

1:37:03

7

Belka Przemysław

M30

41

1:44:21

8

Majchrzak Marcin

M30

45

1:47:05

9

Sierszchuła Dominik

M18

18

1:49:24

10

Stożek Marek

M50

11

1:52:44

11

Rogaliński Jarosław

M30

66

1:57:46

12

Seidler Bartek

M40

45

1:58:03

13

Zendlewicz Marek

M60

2

1:58:10

14

Gąsecki Jarosław

M40

48

1:57:59

15

Wojewoda Marek

M30

71

2:00:40

16

Pikuła Marcin

M30

72

2:00:57

17

Mielcarek Sebastian

M30

84

2:21:46
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Zakończenie Ligi Halowej

20 października 2018 r. w skockiej hali odbyły się rozgrywki kończące Skocką Ligę Halową. W turnieju brało udział 11 drużyn, skupiających 153 zawodników. Walka była zacięta, a piłkarze dawali z siebie wszystko. Ostatecznie wyniki przedstawiają się następująco:
I m-ce 		
II m-ce
III m-ce
IV m-ce
V m-ce 		
VI m-ce

Zjednoczeni Koptrans
Akapulko
Młodzi Kiszkowo
Rossoneri
Dream Team
Krecik Team

		
		
		

VII m-ce 		
VIII m-ce 		
IX m-ce 		
X m-ce 		
XI 		

Max Sport Kakulin
USW Bolechowo Osiedle
Belweder Team
Rościnno
Andraka Team

Najlepszy strzelec: Belter Bartosz (Zjednoczeni Koptrans)
Najlepszy bramkarz, z największą ilością interwencji:
Mateusz Zieliński (Belweder Team)
Najlepszy zawodnik Fair Play: Adam Dull (Rossoneri)
Wręczono specjalną nagrodę dla wzorowych kibiców - państwa Małgorzaty i Krzysztofa Stoińskich, którzy byli obecni na wszystkich rozgrywkach podczas
trwania ligi.
Każda z drużyn otrzymała od Burmistrza Miasta i Gminy Skoki puchar oraz piłkę, natomiast wyróżnieni zawodnicy otrzymali pamiątkowe statuetki. Po oficjalnym podsumowaniu Burmistrz Tadeusz Kłos serdecznie podziękował głównym organizatorom - panu Mariuszowi Andrzejewskiemu oraz Włodzimierzowi Załęskiemu za trud i poświęcony czas, a zawodnikom za zaangażowanie i sportową walkę.
Kinga Pilna

Hen, tam gdzieś z nad czarnej wody...
Jak w słowach piosenki, 20 października 2018 r. malownicze okolice jeziora Czarnego tradycyjnie przyciągnęły do Grzybowic ogromne grono miłośników koni.
Na terenie Gminy Skoki odbył się już XXI ,,Hubertus”.
Masterem, a jednocześnie organizatorem imprezy, był Paweł Mantaj, który nie ukrywa, że święto ,,skockich koniarzy” przyciąga coraz większe grono uczestników. Świadczy o tym niemalże 150 koni, tym razem nie tylko z powiatu wągrowieckiego, ale także z regionu całej Polski, między innymi z Zakopanego.
Pogoda dopisała a atmosfera jak zawsze była doskonała. Uczestnicy mogli podziwiać wspaniałe, malownicze widoki lasów wokół jeziora Czarnego. Podczas
przerwy organizatorzy zadbali o to, aby każdy mógł się posilić. Zapach wojskowej grochówki oraz pieczonej kiełbaski przy ognisku pobudził apetyt każdego
uczestnika. Po przerwie wesoły korowód ruszył do Grzybowic, aby jak co roku rywalizować w wielu konkurencjach, które gościnnie poprowadził obecny Mistrz
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Polski Powożenia Szymon Pocztowy.
Królem polowania została Bilge Yilidirm.
Konkurs powożenia zaprzęgami wygrał Łukasz Górka.
Tradycyjny wyścig, zwany ,,Wielką Potrzanowską” o puchar Miasta i Gminy Skoki wygrał Sławomir Łukaszewski.
Na koniec wszystkie konie udekorowano flo a wszyscy zwycięzcy konkursów otrzymali pamiątkowe puchary.
Następnie uczestnicy udali się na salę do Rościnna, gdzie przy muzyce i smacznym jedzeniu biesiadowali do samego rana.
Organizatorzy serdecznie dziękują za udział i pomoc wszystkim uczestnikom.

„W święto koni i myśliwych,
Niech rumakom zalśnią grzywy,
Niechaj gawiedź niepłochliwa,
Do Grzybowic za rok przybywa
Lisia kita w lesie skryta
Niech kto żyw za lejce chwyta
Gdy róg wezwie wszystkich wraz
Hubertusa zacząć czas…”
Zapraszamy za rok tradycyjnie w trzecią
sobotę października.
Magdalena Mantaj

Brązowy medal skockich
turystów

„Wełna” w czołówce
Ligi Międzyokręgowej

Na rozgrywanej w Wolsztynie Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej w dniu 6 października drużyna skockich turystów zdobyła brązowy medal.
Pierwsza medalowa drużyna wystąpiła w składzie: Paulina Kubicka, Paulina Kawczyńska i Małgorzata Surdyk. Drugą drużynę, która zajęła 6. miejsce, stanowili: Mirosław Piechocki, Andrzej Surdyk i Barbara Surdyk, a trzecią
sklasyfikowaną na 8. miejscu: Rafał Jarzębowski, Michał Szklennik i Kamelia
Strojna.
Andrzej Surdyk indywidualnie w teście krajoznawczym zajął 1. miejsce,
a na kolarskim torze sprawnościowym 6. miejsce (w klasyfikacji generalnej 4.
miejsce). W marszu na orientację Rafał Jarzębowski zdobył 11. miejsce.
Wspominana impreza sportowa odbyła się w ramach XX Współzawodnictwa Sportowo – Turystycznego Powiatów i Gmin Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w którym powiat
wągrowiecki zajął 4. miejsce, za powiatami: Ostrów Wlkp., Szamotuły i Konin.
W ramach tego współzawodnictwa powiat wygrał Spartakiadę Zimową,
w której nasze siatkarki były wicemistrzyniami Wielkopolski. Wicemistrzami Wielkopolski w Rajdzie Reymontowskim oraz w Rajdzie „Witamy wakacje”
byli uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, reprezentowali także gminę w Rajdzie Mickiewiczowskim.
W turnieju warcabowym w Łeknie skoccy warcabiści w składzie: Aleksandra i Mateusz Tyllowie miejsce 4, a w turnieju szachowym na 5. miejscu sklasyfikowani zostali szachiści, w której w drużynie grali Anita, Weronika i Przemysław Sydow oraz lekkoatleci szkół średnich z Wągrowca.
W 2018 r. najwięcej sukcesów sportowo-turystycznych odnieśli reprezentanci Miasta i Gminy Skoki przed Gminami: Wągrowiec, Gołańcz, Wapno,
Mieścisko i Damasławek.
			
Na podstawie relacji Bronisława Piechockiego
Edmund Lubawy

Nasze relacje z poczynań „Wełny” na boiskach Ligi Międzyokręgowej
zakończyliśmy na 6 października informacją o zakończonym remisem 1:1
spotkaniu wyjazdowym z „Concordią” Murowana Goślina, w którym o wyniku zadecydowała bramka strzelona przez Radosława Modlibowskiego.
Kolejny mecz, występując w roli gospodarza, piłkarze „Wełny” rozegrali 13
października z zawodnikami „Iskry” Szydłowo. Mecz ten, mimo wzmożonego dopingu kibiców „Wełny”, zakończył się kolejnym remisem z wynikiem 2:2,
a strzelcem bramek dla skoczan był Radosław Modlibowski.
Gospodarzem skocki Klub był też 20 października w trakcie zakończonej
wygraną z wynikiem 4:2 rywalizacji z „Płomieniem” Połajewo. O tym wytęsknionym zwycięstwie skoczan zadecydowali zdobywcy bramek: Błażej Gebler
i Radosław Modlibowski po 1 oraz, Jakub Ślósarczyk - 2.
27 października nasi piłkarze udali się na konfrontację do „Leśnika” Margonin, gdzie spotkanie zakończyli kolejnym remisem. Tym razem wynik 3:3 dla
„Wełny” wywalczyli strzelcy bramek: Jakub Ślósarczyk - 2 i Mateusz Piechocki - 1.
W kolejnym spotkaniu - 4 listopada, skoczanie podejmowali zajmującą
miejsce w dolnej części Tabeli drużynę „Błękitnych” Wronki. Spotkanie to dało upragniony sukces skockim graczom i kibicom i zakończyło się ich wygraną
z wynikiem 4:0. Strzelcami goli dla „Wełny” byli Jakub Ślósarczyk - 2 oraz Radosław Modlibowski i Dawid Szadziul po 1. Wynik ten, obok wyników pozostałych drużyn, zadecydował o tym, że po 14 meczach rundy jesiennej skoczanie z 28 punktami, 46 bramkami zdobytymi i 24 straconymi zajmują trzecie
miejsce w Tabeli Ligi Międzyokręgowej. Na pierwszym miejscu - na ten czas
- plasuje się „Iskra” Szydłowo a na drugim „Sparta” Oborniki.
Następnym rywalem „Wełny” na spotkaniu wyjazdowym w dniu 10 listopada byli zawodnicy notowanej na 14. miejscu w grupie piłkarze „Korony” Stróżewo. Spotkanie to pokazało kolejną dobrą grę naszej reprezentacji. Wynik
meczu na 1:5 na korzyść „Wełny” ustalili „zdobywcy goli” Jakub Ślósarczyk
- 2 oraz Arkadiusz Dereżyński, Radosław Modlibowski i Dawid Szadziul po 1.
Po tym spotkaniu „Wełna” wracała do domu z 3 punktami, co dało jej łącznie
31 punktów, przy 9 meczach wygranych, 4 zremisowanych oraz 2 przegra-
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Sport, turystyka, rekreacja
nych. Łącznie na ten dzień nasi zawodnicy „strzelili” 51 bramek, tj. najwięcej
ze wszystkich zespołów Tabeli, a przeciwnikom w tym czasie w „naszej bramce” udało się ulokować łącznie 25 goli.
Według terminarza rundy jesiennej do rozegrania „Wełnie” pozostał jeszcze mecz ze „Spartą” Złotów, ale będzie to już po zakończeniu redagowania
obecnego wydania naszego miesięcznika. Dlatego jego wynik, podobnie jak
wynik skoczan na zakończenie sezonu, przedstawimy w świątecznym wydaniu „Wiadomości”.
			
Edmund Lubawy

Młodziki Wełny Skoki
uczciły niepodległość grając
w piłkę
W sobotę 10 listopada zawodnicy grupy Młodziki udali się na turniej
organizowany z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości do Wągrowca. Rywalizowało 8 drużyn, podzielonych na 2 grupy - Wełna Skoki, AP
Calcio II, Juventus Bydgoszcz i Huragan Pobiedziska - w 2 grupie zmierzyły się AP Calcio I, Sparta Oborniki, Akademia Reisa Konin Reprezentacja
i Junior Nakło.
W pierwszym meczu nasza drużyna bardzo pewnie pokonała Huragan Pobiedziska 3-0, w kolejnych meczach osiągnęliśmy dwa remisy kolejno 0-0 z AP
Calcio oraz 1-1 z Juventusem Bydgoszcz. Tabela ułożyła się w taki sposób, że
z 5 punktami awansowaliśmy do fazy pucharowej - gdzie w półfinale zagraliśmy z AP Calcio - po wyrównanym meczu padł remis i o awansie do finału
decydowały rzuty karne. Emocje były niesamowite ponieważ seria karnych
zakończyła się wynikiem 11-10, rewelacyjnie spisywał się w bramce Kacper
Połczyński - który najpierw obronił rzut karny, po czym sam zdobył bramkę
i wszystko stało się jasne - zagramy w Finale. W decydującym starciu zmierzyliśmy się z Spartą Oborniki - tradycyjnie mecz wyrównany - zakończony
remisem 1-1, w sobotę byliśmy Mistrzami Rzutów Karnych - wygraliśmy 3-2
i sprawiliśmy wielką niespodziankę.
Turniej stał na bardzo dobrym poziomie piłkarskim, wszystkie drużyny
walczyły z wielką determinacją, nasza ciężka, systematyczna praca pozwoliła nam osiągnąć sukces i w ten jakże fajny sposób uczciliśmy Święto Niepodległości. Warto zauważyć, że organizatorzy oraz trenerzy wyróżnili naszego
bramkarza Kacpra Połczyńskiego, przyznając mu nagrodę Najlepszego Bramkarza Turnieju!
Zagraliśmy w składzie: Kacper Połczyński, Bartek Witkowski, Bartek Juskowiak, Paweł Deminiak, Mateusz Szczepaniak (k), Piotr Mróz, Stanisław
Sroczyński, Bartek Piela, Mateusz Wojewoda, Oskar Trąbka, Michał Gruszka,
Filip Urbaniak, Mikołaj Springer, Błażej Kubicki, Krystian Gronowicz, Marceli
Jarzębowski - nieobecni w tym dniu byli Dawid Kruczek oraz Kacper Greser.

Brązowy Medal Dawida
Maćkowiaka w Mistrzostwach Wielkopolski
w Lekkiej Atletyce
25 września 2018 r. w Żerkowie koło Jarocina odbyły się Mistrzostwa
Wielkopolski w Lekkiej Atletyce. W klasyfikacji szkół podstawowych
zawodników urodzonych w roku 2003 i młodszych startowało 69 szkół,
a wśród nich reprezentacja skockiej szkoły, która zajęła 14. miejsce. Szkoła Podstawowa Wągrowiec była 22., a Szkoła Podstawowa Gołańcz 47.
Zawodnicy Szkoły Podstawowej w Skokach zostali sklasyfikowani na następujących miejscach:
- Martyna Wieczorek, rocznik 2004 - 14. w biegu na 100 m
- Kinga Frąckowiak, r. 2005 - 39. w biegu na 100 m
- Julia Przybysz, r. 2003 - 7. w biegu na 600 m
- Sara Słomińska, r. 2005 - 12. w skoku w dal
- Jakub Podraza, r. 2003 - 10 w biegu na 600 m
- Maciej Łuczak, r. 2005 - 22. w biegu na 1 000 m
- Oliwier Stożek, r. 2005 - 29. w biegu na 1 000 m
- Daniel Maćkowiak, r. 2005 - 3. w skoku w dal
- Gracjan Pawłowski, r. 2003 - 16. w skoku wzwyż
- Mateusz Roguszka r. 2003 - 12. w pchnięciu kulą.

Możemy powiedzieć więc, że wszyscy młodzi skoczanie znaleźli się w czołówce sportowców szkół podstawowych Województwa Wielkopolskiego,
a Daniel Maćkowiak zajmując miejsce na podium niewątpliwie swój start zakończył wielkim sukcesem.
Najlepszymi zawodniczkami Szkoły Podstawowej w Wągrowcu była Weronika Kadłubowicz, r. 2003 - zwyciężczyni skoku w dal oraz Agnieszka Pałuk r.
2003 – 6. w biegu na 600 m, a Szkoły Podstawowej w Gołańczy: Maria Kutka
r. 2005, która była 13. w biegu na 100 m oraz Radosław Klimak, r. 2003 - 11
w rzucie oszczepem.
W klasyfikacji powiatów powiat wągrowiecki zajął 11. miejsce.
Opiekunem naszych sportowców był nauczyciel Wiesław Nowak a relację
z imprezy dostarczył nam towarzyszący naszej drużynie Bronisław Piechocki.
								
Edmund Lubawy

Radosław Modlibowski
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Z historii ziemi skockiej
W S P O M N I E N I A!
SKOCZANIN - POWSTANIEC WIELKOPOLSKI
MAJOR TADEUSZ GOETZENDORF- GRABOWSKI
Tadeusz Goetzendorf- Grabowski urodził się 3 lutego 1883 r. w rodzinie ziemiańskiej Bolesława i Marii z Garczyńskich w Nowej Wsi w powiecie szamotulskim. Po ukończeniu gimnazjum odbył studia rolnicze
na Uniwersytecie w Lipsku.
W 1913 r. został powołany do odbycia służby wojskowej, którą odbywał
jako aspirant oficerski przy 20 pap w Poznaniu. Po jej ukończeniu uzyskał
patent podporucznika. Teraz też objął majątek ziemski w Lechlinie.
W okresie I wojny światowej, w latach 1914-1918 służył w armii niemieckiej. W międzyczasie, w roku 1915 przebywał na kursie oficerów piechoty w Berlinie - Lankwitz. W listopadzie 1918 r. został zdemobilizowany
i powrócił do Lechlina.
11 listopada 1918 r. zakończyła się I wojna światowa, a na ziemiach zaboru rosyjskiego i austriackiego, po 123 latach niewoli, powstała wolna
Polska. Klęska Niemiec i powstanie niepodległej Polski wywołało wzrost
nastrojów patriotycznych i ruchów niepodległościowych w Poznaniu
i w całej Wielkopolsce, w tym też w powiecie wągrowieckim. Na tej fali 20
listopada 1918 roku powstała w Wągrowcu Tymczasowa Powiatowa Rada
Ludowa, która Tadeuszowi Goetzendorf-Grabowskiemu powierzyła stanowisko Komendanta Straży Ludowej. Z kolei 24 grudnia na tajnym zebraniu
Towarzystwa Byłych Żołnierzy, Tadeusz Grabowski stanął na czele powołanego wówczas Wydziału Wojskowego, którego zadaniem było organizowanie struktur wojskowych i przygotowywanie zbrojnego powstania na
ziemi wągrowieckiej.
Po oswobodzeniu Wągrowca, które miało miejsce 30 grudnia 1918 r.*,
w dniu 2 stycznia 1919 r. Tadeusz Goetzendorf - Grabowski w utworzonej
Powiatowej Komendzie Wojskowej objął funkcję Komendanta Powiatowego, a 5 stycznia w ogrodach plebanii kościoła farnego w Wągrowcu w imieniu powstańców wągrowieckich złożył przysięgę na sztandar „Sokoła”. Teraz też pełniąc funkcję Komendanta Powiatowego nadzorował tworzenie
oddziałów powstańczych w powiecie i koordynował ich udział w walkach
z oddziałami niemieckimi m.in. o Kcynię, Nakło, Chodzież, Szubin, Żnin
i Szamocin.
23 stycznia 1919 r. rozkazem Dowództwa Głównego w Poznaniu Goetzendorf-Grabowski został dowódcą zlokalizowanego w Wągrowcu III
Okręgu Wojskowego - funkcję tę pełnił do 27 lutego, z którym to dniem rozkazem Dowództwa Głównego przydzielony został do dyspozycji Inspektora Artylerii. Z kolei mianowany dekretem Komendanta Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu nr 41 z dniem 13 kwietnia 1919 r. porucznikiem, został adiutantem 1 dyonu
2 pap, a następnie kolejno adiutantem i Szefem Sztabu Inspekcji Artylerii w Poznaniu.
Zweryfikowany w stopniu majora, w maju 1920 r. Tadeusz Goetzendorf-Grabowski został Komendantem w Bydgoszczy, a w styczniu 1921 r. dowódcą I dyonu
5 pułku Strzelców Granicznych. Z kolei w kwietniu 1921 r. powierzono mu funkcję Dowódcy Osłony Granicznej Poznań. W styczniu 1922 r. Goetzendorf - Grabowski został przeniesiony do rezerwy z przydziałem do 17 pal.
W kolejnych latach, do sierpnia 1939 r., Tadeusz Grabowski zajmował się prowadzeniem majątku ziemskiego w Lechlinie. W tych też latach był członkiem Towarzystwa Powstańców i Wojaków oraz Prezesem Koła Ziemian Powiatu Wągrowieckiego. W okresie międzywojennym odznaczony został Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych.
Zmobilizowany we wrześniu 1939 r. brał udział w wojnie obronnej z Niemcami, a po klęsce wrześniowej został przez Niemców osadzony w Oflagu Dossel,
gdzie zginął w czasie bombardowania od bomby angielskiej 29 września 1944 r.
*) postać zasłużonego w tej akcji skoczanina Ignacego Wegnera przybliżyliśmy czytelnikom we wrześniowym wydaniu naszego miesięcznika.
P.S. Przy pisaniu artykułu korzystałem m.in. z książki Władysława Purczyńskiego „Wągrowiec w dobie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”.
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16 grudnia 2018/niedziela
XIII JARMARK BOŻONARODZENIOWY
pod hasłem

Hala sportowo - widowiskowa w Skokach
w godz. 15:00 - 19:00

XIII JARMARK
BOŻONARODZENIOWY
“WOKÓŁ WIGILIJNEGO STOŁU Boże Narodzenie w naszej rodzinnej tradycji”

Na wieczór pełen ciepła, atrakcji i niespodzianek
serdecznie zaprasza
społeczność Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach
i klasy gimnazjalne
Dochód z Jarmarku
zostanie przeznaczony na zakup paczek świątecznych
dla dzieci z rodzin potrzebujących z terenu Gminy Skoki

