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Przybył Święty Mikołaj!
W niedzielę, 3 grudnia skoczanie w tradycyjny już sposób obchodzili Dzień Świętego Mikołaja Biskupa,
patrona skockiej parafii.

TOWARZYSTWO PAMIĘCI
POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
1918 - 1919
KOŁO W SKOKACH
wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki
oraz proboszczem parafii
p.w. św. Mikołaja Biskupa

Zapraszają Szanownych Obywateli
Ziemi Skockiej na uroczystość
upamiętniającą rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
W programie:
środa, 27 grudnia 2006 roku
godz. 18.00 - msza św. „Za Ojczyznę” w
kościele p.w.św.Piotra
i Pawła przy ul. Parkowej
godz. 19.00 - wspólna modlitwa za zmarłych i poległych Powstańców Wielkopolskich z Ziemi Skockiej, która będzie
okazją do zapalenia zniczy
i złożenia kwiatów pod tablicą pamiątkową przed
wejściem na cmentarz
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PRZYBYŁ ŚWIĘTY MIKOŁAJ!

SPROSTOWANIE!

W niedzielę, 3 grudnia skoczanie w tradycyjny już sposób obchodzili Dzień Świętego Mikołaja Biskupa, patrona skockiej parafii.
Już przed godz. 16.00 tłumy skoczan, zarówno tych najmłodszych
w towarzystwie rodziców, jak i tych nieco starszych ze szkoły podstawowej i gimnazjalistów oraz tych całkiem dorosłych podążało w kierunku Placu Powstańców Wielkopolskich. Tutaj oczekiwano na przybycie Świętego, który tym razem nie dał na siebie długo czekać. Pojawił się w szatach biskupich w towarzystwie małych „Skoczków”, by
wspólnie z nimi zaśpiewać „choinko zielona pachnąca jak las”, a
następnie rozpocząć odliczanie czasu do zapalenia świateł na choince. Skandowane, podchwycone przez wszystkich odliczanie przyniosło efekt. Wielka i piękna choinka zabłysła setkami świateł.
Potem nastąpiły wspólne śpiewy, śpiewał Święty Mikołaj, śpiewały
„Skoczki”, śpiewały też dzieci i ich rodzice. Zabrzmiała pieśń „Święty
Mikołaju patronie nasz”, a następnie piosenki powszechnie znane
nawet najmłodszym przedszkolakom zapoczątkowane przez „Ojciec
Wirgiliusz, uczył dzieci swoje”. Tak było do czasu przybycia 4 Mikołajków, pomocników Świętego Mikołaja. Mikołajki wkrótce wmieszały
się w tłum i nastąpiły wspólne pląsy dorosłych i dzieci.
Następnie uformował się korowód dzieci i rodziców, który prowadzony przez Świętego Mikołaja i Mikołajki ruszył ulicą Krętą i Kościelną na Plac Powstańców Wielkopolskich. Tutaj każde dziecko
uczestniczące w imprezie zostało tradycyjnie już obdarowane paczkami z łakociami.
Przed uroczystościami na Placu Powstańców Wlkp. Święty Mikołaj
spotkał się już z małymi skoczanami w trakcie niedzielnej Mszy Św. w
skockim kościele, w trakcie której każde dziecko uczestniczące w nabożeństwie zostało obdarowane słodkim upominkiem.
Ale Święty Mikołaj nie zapomniał też o dzieciach z pozostałych
miejscowości Gminy Skoki. Pamiętał, że skoczanie to wszyscy mieszkańcy Gminy. Stąd też równie hojny okazał się dla dzieci, które uczestniczyły na spotkaniach zorganizowanych w sołectwach.
E. Lubawy

W 11 (listopadowym) wydaniu „Wiadomości Skockich” na pierwszej stronie przestawiliśmy zbiorową fotografię radnych Rady Miejskiej Gminy Skoki IV kadencji wraz z alfabetycznym wykazem składu
Rady.
Niestety w „wykazie” pominęliśmy uwidocznioną na pierwszym
planie Przewodniczącą Rady Miejskiej panią Grażynę Szymkowiak.
Błąd ten nie był naszym zamierzeniem, ani celowym działaniem, a
spowodowany został tym, że użyliśmy elektronicznej wersji projektu
przekazanego przez agencję przygotowującą „Podziękowania dla
radnych IV kadencji za zaangażowanie w pracy dla dobra społeczności lokalnej”, która to wersja w rezultacie korekty uległa uzupełnieniu.
O niezamierzonym naszym działaniu świadczy fakt, że na drugiej
stronie tego wydania w „Informacji z działalności Rady” piszemy, że
„Sesji przewodniczyła Grażyna Szymkowiak”, a na stronie czwartej
umieszczamy nazwisko pani Grażyny Szymkowiak pod informacją
Przewodniczącego Rady z działalności Rady Miejskiej w latach 20022006.
Przepraszając panią Grażynę Szymkowiak i czytelników za zaistniałą pomyłkę, która umknęła naszej uwadze w trakcie korekty, zamieszczamy dzisiaj ponownie omawianą fotografię wraz z pełnym
wykazem składu osobowego Rady Miejskiej IV kadencji.
Redaktor Naczelny
Edmund Lubawy

ŻYWA PAMIĘĆ O POWSTANIU
WIELKOPOLSKIM
Członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego (Koło
Skoki) spotkali się 9 grudnia br., aby odebrać II tom książki pt. „Powstańcy Wielkopolscy”, w której zawarte zostały kolejne już noty
biograficzne Powstańców Wielkopolskich z Ziemi Skockiej. Zebraniem i redakcją tychże biogramów zajął się, tak jak i poprzednio,
Prezes naszego Koła p. Krzysztof Jachna. Warto nadmienić, że skockie Koło liczy w tej chwili 40 członków co sprawia, że jest to najliczniejszy oddział TTPW w Wielkopolsce.
Drugim upominkiem- również od Zarządu Głównego TPPW - był
Rocznik Oświatowo- Historyczny nr 12 „Powstaniec Wielkopolski”,
w którym zainteresowani znajdą na pewno wiele ciekawych tekstów i
fotografii. Gimnazjum nr 1 w Skokach przekazało też specjalny numer gazetki „Szkolny Miszmasz” poświęcony prezentacji zadań projektowych, które gimnazjaliści zrealizowali z okazji 87. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
W miłej atmosferze karczmy „Kołodziej” uczestnicy spotkania nie
tylko wspominali swoich przodków - uczestników wielkopolskiego
czynu zbrojnego 1918-1919, ale ustalili również formę uczczenia przypadającej 27 grudnia kolejnej rocznicy wybuchu tego zwycięskiego
powstania.
Iwona Migasiewicz
„WIADOMOŚCI SKOCKIE” - Informator Samorządowy Miasta i Gminy Skoki Redaguje Kolegium w składzie Edmund Lubawy - Redaktor Naczelny oraz pracownicy
Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy. Redakcja: Urząd Miasta i
Gminy, 62-085 Skoki, ul. Ciastowicza 11, tel. (061) 892 58 00. Skład i łamanie
komputerowe: Studio „ATUT” s.c., Wągrowiec, tel. (067) 262 40 78. Druk: Zakład
Poligraficzny „M-DRUK”, 62-100 Wągrowiec, ul. M. Konopnickiej 50.

Grażyna Szymkowiak

W imieniu pracowników oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Skokach składam serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom i
osobom, które nie są bezpośrednio związane z przedszkolem za pomoc
i zaangażowanie przy zbiórce pieniędzy na cel budowy placu zabaw.
Już dzisiaj możemy powiedzieć, że zebrane środki pozwolą na realizację naszego celu.
Na zbliżające się święta pragnę złożyć życzenia przeżywania Bożego
Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze. Kolejny
zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji zamierzeń.
Dyrektor Przedszkola Samorządowego
w Skokach
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Skoczanie - Kościołowi
Ofiarowali serce, pracę i talent
Zgodnie ze zwyczajem i wcześniejszymi zapowiedziami społeczna grupa
Skoczanie – Kościołowi podaje do wiadomości Szanownym Czytelnikom
spis osób, instytucji i firm, które wsparły organizację II KONCERTU
CHARYTATYWNEGO na rzecz kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja
Biskupa w Skokach. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za zaufanie, bezinteresowną pomoc, wsparcie i hojność. Z całego serca dziękujemy wszystkim widzom i wykonawcom za udział w koncercie. Mamy
nadzieję, że przyniósł on nam wszystkim wiele chwil dobrej zabawy a
naszemu kościołowi kolejny wyremontowany fragment.
Przedmioty na aukcję przeznaczyli pp.: Janina Pilaczyńska, Wiesława Pogodzińska, Barbara i Adam Wasilewscy, Ryszard Stanisław Dereżyński, Karol Kaczor, Elżbieta i Grzegorz Kasprzakowie, Anna i Ryszard Krukowie, Irena Małecka, Krystyna i Jacek Maślankowie, Barbara
Jankowska, Ewa Rybicka, Danuta i Stanisław Grzegorzewscy, Teresa
Jaszyk, Zofia i Henryk Kubiccy, Karolina Zaganiaczy, Agnieszka i Piotr
Jankowscy, Dorota i Adam Mrozińscy, Tadeusz Kłos, Józef Sulikowski,
Anna i Zbigniew Kujawowie , Jolanta i Stanisław Kinalowie, Rafał Nowak, Waldemar Wylegalski, Katarzyna i Adam Lisieccy, Danuta i Jarosław Gryczka, Piotr Teofilowski oraz anonimowy darczyńca.
Fanty na loterię ofiarowali pp.: Renata i Bernard Kucharscy, Małgorzata i Grzegorz Owczarzakowie, Maria, Ryszard i Kuba Auguścińscy,
Wioletta Lisiecka, Małgorzata Zrobczyńska, Grażyna Kowalewska, Arleta i Andrzej Pilaczyńscy, Beata Pytlińska, Urszula Maćkowiak, Grażyna Urban, Maria i Grzegorz Gatkowscy, Zofia Witkowska- Gronowska ,
Beata Mioduszewska, Nina Greser, Edyta Borowiak, Beata i Janusz Królowie, Anna i Andrzej Kaczmarkowie, Marzanna Dudzińska, „Eurolines
Polska”(Marek Pilaczyński), Gospodarstwo Rybackie – Skoki, Zakład
Usług Wielobranżowych „RENI”, Apteka św. Łukasza – Skoki
Sponsorzy
Urząd Miasta i Gminy Skoki, Biblioteka Publiczna w Skokach,
„Naftobazy”-Rejowiec Wlkp., Piekarnia- Cukiernia „EMKA”-Skoki
Zakłady Mięsne Andrzeja Bystrego,Gimnazjum nr 1 w Skokach
PPHU „Wspólnota” - Skoki
W organizacji koncertu pomogli pp.: Marek Ślósarczyk, Jan Kamiński, Marian Deminiak z Rodziną, Bogdan Starzyński, Anna Kujawa, Przemysław Bogunia, Katarzyna Kantorska, Elżbieta Berendt, Małgorzata
Zrobczyńska, Elżbieta Chojnacka, Wiesław Sierzchuła, Magdalena Samol, Grzegorz Samol, Małgorzata Zaganiaczyk, Wiesława Hauke, Małgorzata Dudek, Maria Malinowska, Alicja Nowak, Ilona Węglewska, Anna
Kujawa, Anna Kufel, Weronika Zrobczyńska, Mikołaj Wojtkowiak, Kasjan Markiewicz, Mateusz Kujawa, Michalina Kaczmarek, Zuzanna Młynkiewicz, Alicja Meller, Maciej Migasiewicz, Marceli Uciński, Romuald
Ciunowicz, Michał Nowakowski, Arleta Kubiak, Wiesława Pogodzińska,
Elżbieta Kasprzak, Anna Kruk, Maria Połczyńska, Piotr Szymaś ,Lucyna Dembińska, Adam Mroziński ,Halina Pruss, Barbara Mielcarek, Edyta
Sucha, Gabriela Bałażyk, Aleksandra Gajewska, Sylwia Popadowska,
Danuta Stajkowska, Irena Futro, Urszula Kubiś, Ewa Chudziak, Krystyna Kramer, Krystyna Wiśniewska, Halina Wołkow, Barbara Tokarska,
Czesława Majchrzak, Barbara Majcherczyk, Iwona Maziarz.
Organizatorzy koncertu pp.: Karol Kaczor, Iwona Migasiewicz,
Krzysztof Migasiewicz, Tadeusz Kłos, Jadwiga Ranke, Antoni Wiśniewski, Mieczysław Jarzębowski, Krzysztof Jachna, Janusz Król, Stefan
Mikołajczak, Waldemar Wylegalski.
Organizatorzy imprezy towarzyszącej - turnieju sportowego
Michał Rosik, Jacek Chudziński, Ewa Rosik, Janina Chudzińska.

Wykonawcy: W koncercie wystąpiły znane z licznych występów, działające od wielu lat zespoły związane z Biblioteką Publiczną w Skokach,
czyli Chór Kameralny, Zespół Emerycki „Harfa”, Grupa Artystyczna
„Skoczki” oraz Skocka Kapela „Kowole” w składzie: Krzysztof Koniarek, Mieczysław Jarzembowski i Waldemar Błażyński.
Wszystkim widzom ogromną radość sprawiły występy osób, które
spontanicznie zorganizowały się, przygotowały utwory i wystąpiły nie
tylko w drugim koncercie ale - wiele z nich - także w jego pierwszej
edycji. Byli to:
· Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Skoki: Tadeusz Kłos, Aleksandra Kamińska , Karolina Stefaniak, Grażyna Tokarska, Stanisław Kida,
Mieczysław Lewandowski, Zbigniew Gronowicz, Ryszard Kobus, Krystyna Torzewska, Wioletta Małecka, Joanna Wolicka – Przywarty, Beata
Becker, Ewa Szczepaniak, Elżbieta Szymczak, Barbara Wilczyńska, Wioleta Kujawa, Marta Dobska, Zofia Dębska, Grażyna Kida, Kamila Fredrych, Anna Kłosowska.
W turnieju piłki nożnej udział wzięli: Adrianna Urbaniak, Adrianna
Szudarska, Ewa Szczepaniak, Kamila Fredrych, Katarzyna Kantorska,
Marta Dobska, Robert Rogaliński, Łukasz Kłosowski, Ryszard Kobus,
Arkadiusz Szudarski, Artur Nowakowski, Krzysztof Mańka, Stanisław
Kida.
· Sześciolatki z Przedszkola Samorządowego: Bartosz Belter, Aleksandra Nawrot, Paulina Paśk, Paulina Nowak, Magdalena Stróżowska,
Julia Nowicka, Patryk Wawrzyniak, Krzysztof Neldner, Jacek Śrama,
Patryk Jankowski, Szymon Futro, Patryk Szwed, Patryk Drews, Piotr
Portała, Mateusz Ślósarczyk, Maciej Maryniocha, Maria Sawińska, Mateusz Michalak, Dawid Niezen, Mateusz Dereżyński, Jakub Springer,
Adam Wójcicki oraz p. Dorota Muszyńska.
· Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza reprezentował zespół
„Być może”, czyli: Alicja Kramer, Wioleta Molińska, Renata Stróżewska,
Anna Szymkowiak i Wiesław Berendt.
· Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków:
Grzegorz Samol, Wiesław Sierzchuła, Magdalena Samol, Wiesława Hauke, Wiesława Surdyk-Fertsch, Renata Hamulczyk, Danuta Singer, Danuta
Kobus-Bogunia, Elżbieta Chojnacka, Elżbieta Berendt, Małgorzata Zrobczyńska, Iwona Migasiewicz, Ilona Węglewska, Barbara Dembińska, Małgorzata Dudek, Anna Dorawa, Jolanta Śrama, Andrzej Surdyk, Maciej
Ślósarczyk, Krzysztof Słoma oraz uczennice Martyna Kucharska i Paulina Szymkowiak oraz zespół taneczny „Roses”, czyli: Judyta Szymkowiak, Róża Dąbrowska, Iwona Węglarz, Julita Berent, Magdalena Rakowicz, Sandra Łączyńska, Rozalia Lubiatowska i Natalia Ważniewicz.
· Kurkowe Bractwo Strzeleckie: Krzysztof Jachna, Karol Kaczor,
Krzysztof Migasiewicz, Krzysztof Przykucki, Jan Kamiński, Adam
Mroziński, Michał Rosik, Stanisław Grzegorzewski, Stanisław Kaczmarek, Franciszek Baranowski oraz Kasper Grzegorzewski.
· Koło Gospodyń Wiejskich z Potrzanowa: Marzena Burzyńska,
Magdalena Łączyńska, Anna Kaczmarek, Stanisław Kaczmarek, Danuta
Białachowska, Jadwiga Załuska, Maja Łączyńska, Julia Burzyńska, Eliza
Sendor, oraz Aleksandra Łączyńska, Agnieszka Sendor, Danuta Laube,
Danuta Janecko i Lucyna Nowicka.
· Koło Rodzin Skockich: Krystyna i Jarosław Modlibowscy, Anna i
Andrzej Konieczkowie, Barbara i Mieczysław Jarzembowscy, Maria i
Longin Sapieja, Jan i Helena Springer, Elżbieta i Waldemar Błażyńscy,
Grażyna i Marian Kaczmarkowie, Jadwiga i Tomasz Mielcarkowie, Teresa i Paweł Ranke, Danuta i Przemysław Bogunia, Halina i Marek Jeske,
Mariola i Andrzej Zopf, Teresa i Leszek Jankowscy, Maria Mikołajczak
oraz Małgorzata Jarzembowska.
· Muzykująca rodzina z Potrzanowa, czyli Marta, Alicja i Magdalena
Kaczmarek.
Iwona Migasiewicz
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SPOTKAJĄ SIĘ
PRZY WIGILIJNYM STOLE!
Okres przedświąteczny widać nie tylko na ulicach i w sklepach.
Przygotowaniami do Świąt Bożego Narodzenia żyją też młodzi ludzie
uczęszczający do Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Młodzieży Niepełnosprawnej w Skokach .
W Świetlicy tej prowadzonej przy Ośrodku Pomocy Społecznej 6-ciu młodych skoczan na co dzień uczy się wykonywać różne
prace związane z przygotowaniem posiłków, z szyciem, sprzątaniem, i innymi podstawowymi czynnościami życiowymi. Młodzież
bierze też udział w zajęciach manualnych- maluje, rysuje, oraz
wycina różne ozdoby. Spędza też czas na grze w domino oraz w
różne gry planszowe i próbuje swych umiejętności pracy z komputerem. Zajęcia uzupełniają podstawowe ćwiczenia rehabilitacyjne.
Ta mała namiastka warsztatów terapii zajęciowej prowadzona przez
Danutę Urbanowicz przy pomocy stażystki z Powiatowego Urzędu
Pracy pozwala ich rodzicom w czasie 5-ciu godzin oderwać się od
zajęć opiekuńczych.
By zajęcia swych podopiecznych uczynić bardziej atrakcyjnymi ich
opiekunowie w roku 2006 zorganizowali im wyjazd do ZOO oraz do
Palmiarni i do kina, a także udział w zajęciach „Zielonej Szkoły” w
„Walentynówce” w Bliżycach.
Obecnie młodzież wykonuje kartki świąteczne i ozdoby choinkowe,
a w dniu 20 grudnia zasiądzie przy Wigilijnym Stole, na którym królować będą własnoręcznie przyrządzone potrawy.
Wcześniej, bo 18.12 o godzinie 15.00 uczestnicy Świetlicy Socjoterapeutycznej wraz z innymi podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej spotkają się na Wieczorze Wigilijnym organizowanym w „Starym Fortepianie”.
E. Lubawy

9 LAT GRUPY AA „MARIOLA”
W dniu 25 listopada minęło 9 lat od powstania grupy AA w Skokach. Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza Św. w kościele Św. Piotra
i Pawła, na którą przybyły grupy AA z ościennych miast oraz ich
rodziny. Zebrało się wszystkich około 100 osób.
Wspólne modlitwy i wspólne śpiewanie ma na celu integrację naszych wspólnot. Szczególne podziękowania należą się naszemu księdzu proboszczowi, który w tej naszej ciężkiej chorobie wspomagał
nas dobrym słowem oraz zrozumieniem naszego problemu. Za co
jesteśmy ogromnie wdzięczni. Po Mszy Św. odbyło się spotkanie
wszystkich uczestników przy Pl. Powst. Wlkp. i skromnym poczęstunku Rozmowy i interesujące dyskusje z naszymi księżmi i przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zakończyły ten uroczysty dzień.
KIM SĄ ANONIMOWI ALKOHOLICY?
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy
dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją aby rozwiązać
wspólny problem, aby pomóc sobie i innym w powrocie do zdrowia .Wspólnota AA nie łączy się z żadną sektą, partią i organizacją
czy instytucją, nie angażuje się w publiczne polemiki, nie zabiera
stanowiska w jakichkolwiek sporach, nikogo nie popiera ani nie
przeciwstawia się w żadnym przypadku.
Podstawowym celem jest trwanie w trzeźwości oraz pomaganie
innym w powrocie do zdrowia.
Do naszego ruchu ma prawo przystąpić każdy, kto chce zachować trzeźwość.
Nie ma żadnych składek, utrzymujemy się z naszych dobrowolnych zbiórek.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą być trzeźwi w każdy poniedziałek o godz.18.00 w salce przy Pl. Powstańców Wielkopolskich
w Skokach.
WL

ZAPROSZENIE
Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców Gimnazjum nr1
im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
serdecznie zaprasza
Rodziców, Pracowników, Przyjaciół i Sympatyków szkoły
na bal karnawałowy,
który odbędzie się 10 lutego 2007 r. o godzinie 20.00 w hali
sportowej naszego gimnazjum.
Oprawę muzyczną zapewnia zespół TAKT
(K. Koniarek, P.Wiśniewski).
Bilety w cenie 120 zł od pary można nabywać w sekretariacie
gimnazjum (tel. 061-8124 -722)

TURNIEJ CHARYTATYWNY
10 grudnia br. w hali Gimnazjum rozegrany został I Turniej Charytatywny Halowej Piłki Nożnej o Puchar radnego Rady Powiatu Wągrowieckiego Grzegorza Owczarzaka. Turniej, z którego dochód przeznaczono na potrzeby Stowarzyszenia „Wesołe Misie” odbył się z inicjatywy Michała Rosika i Jacka Chudzińskiego oraz drużyny „Budowlani”
Rosik.
Do Turnieju stanęło 5 zespołów, a rozgrywki odbywały się na zasadzie „każdy z każdym”. Po ich podsumowaniu okazało się, że zwycięzcą, a zarazem zdobywcą pierwszego miejsca i tytułowego Pucharu
ufundowanego przez radnego Owczarzaka ,z ilością 9-ciu punktów
został zespół „Czaban” Wągrowiec. Drugie miejsce z analogiczną liczbą
punktów zajęła „Sparta” Szamotuły. Trzecie miejsce z czterema zdobytymi punktami należało do „Budowlanych” Rosik. Czwarte miejsce z
ilością 4 punktów przypadło „Niedźwiadkom” z Gołańczy, a piąte miejsce z 3 punktami zespołowi „Canarinios” ze Skoków.
Wszystkie te zespoły otrzymały puchary uczestnictwa, a kwota 750 zł
uzyskana z tytułu wpłaconego przez nie wpisowego została przekazana na konto Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
„Wesołe Misie” w Skokach.
E. Lubawy

UKONSTYTUOWAŁY SIĘ KOMISJE
RADY MIEJSKIEJ GMINY
1.
2.
3.
4.
5.

I. KOMISJA REWIZYJNA
Witek Roman - przewodniczący Komisji
Kaniewski Stanisław
Kasprzyk Jacek
Rosik Michał
Wiśniewski Antoni

1.
2.
3.
4.
5.

II. KOMISJA FINANSÓW, ROZWOJU GMINY I KOMUNIKACJI
Berendt Elżbieta - przewodniczący Komisji
Deminiak Franciszek
Jasiński Ryszard
Kujawa Zbigniew
Stróżewska-Kaczmarek Anna

1.
2.
3.
4.
5.

III. KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ,
OCHRONY ŚRODOWISKA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO
I INWENTARYZACJI
Kozłowska Maria - przewodniczący Komisji
Kasprzyk Jacek
Kaniewski Stanisław
Tyl Leszek
Witek Roman

1.
2.
3.
4.
5.

IV. KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA,
SPORTU I REKREACJI
Sawińska Jolanta - przewodniczący Komisji
Maćkowiak Elwira
Surdyk – Fertsch Wiesława
Rosik Michał
Wiśniewski Antoni
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• Zorganizowano Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Szczegółowy opis imprezy znajdziecie Państwo na łamach niniejszego numeru Wiadomości.

w okresie od 28.11. do 15.12.2006 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki wydał zarządzenia w następujących
sprawach:
• Ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu działki nr 709 w Potrzanowie przeznaczonej do sprzedaży;
• Zmiany Zarządzenia Nr 5/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych w podziale na
dysponentów środków oraz planu wydatków na zadania zlecone
realizowane w Urzędzie Miasta i Gminy Skoki;
• Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2006;
• Ogłoszenia do publicznej wiadomości wykazu (II) do sprzedaży
działki zabudowanej 101/3 położonej w Rejowcu;
• Zatwierdzenia cen i sprzedaży drewna pozyskanego z działki będącej własnością Gminy Skoki (działka nr 603/2 w Skokach i nr 31 w
Rościnnie) oraz ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego
na jego zbycie.
Treść zarządzeń dostępna jest w BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skokach.
Wykazano do sprzedaży:
• Działkę nr 709 o pow. 454 m2 w Potrzanowie, Działka leżąca na
terenie dawnego osiedla CPN przeznaczona jest do sprzedaży w
drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Działka do zabudowy domkiem letniskowym o określonej powierzchni uwarunkowanej przebiegiem linii energetycznej.
• Nieruchomość zabudowaną położoną we wsi Rejowiec, stanowiącą
działkę nr 101/3 o pow. 0,07 ha. Działka zabudowana zniszczonym
budynkiem inwentarskim.
DZIAŁANIA BIEŻĄCE
• Zawarto umowę sprzedaży działki nr 1510 przeznaczonej na poprawę warunków gospodarowania, położonej w Karolewie.
• Trwają prace remontowe przepustu drogowego na ul. Brzezińskiej
w Sławicy.
• Dokonano remontów nawierzchni dróg gminnych w Chociszewie,
Sławicy oraz w Skokach na ul. Antoniewskiej, Wąskiej i Świerkowej.
• Zamontowano stałą instalację elektryczną na 35 lampach wzdłuż
ulic Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II oraz na Placu Powstańców Wlkp. w Skokach. Instalacja umożliwia podłączenie do lamp
oświetlenia okolicznościowego. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zamontowano świąteczne iluminacje.
Realizację kolejnego etapu przedsięwzięcia zaplanowano na grudzień 2007.
• Trwają prace nad projektem rekultywacji składowiska odpadów w
Rejowcu. Etapowa realizacja inwestycji rozpocznie się w 2007 roku.
• Dokonano nasadzeń lip drobnolistnych w Rościnnie.
• Uzupełniono wyposażenie placu zabaw przy ul. Krętej w Skokach.
• Zakończono remont pomieszczeń gminnych przeznaczonych na
Salę Ślubów (budynek przy Placu Powstańców Wielkopolskich).
Już w grudniu bieżącego roku Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
udzieli ślubu w nowej Sali.
• Złożono wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o dofinansowanie przebudowy i remontu sali kulturalno-widowiskowej w Bibliotece Publicznej w Skokach.

• Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu w 2007
roku. W ramach wsparcia finansowego przewidziano zadania polegające m.in. na opiece wychowawczo-trenerskiej nad grupą młodzieży, przeprowadzaniu rozgrywek Ligii Okręgowej w różnych kategoriach wiekowych, prowadzeniu zajęć treningowych. Otwarcie
złożonych w ramach konkursu ofert nastąpi 20.12.2006 r.
PRZETARGI
Rozstrzygnięto
• Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o
pow. 83,16 m2 położonego w Wiejskim Ośrodku Socjalno-Kulturalnym w Pawłowie Skockim. Do przetargu przystąpiło 6 osób. Ostateczna kwota dzierżawy wynosi 2.510 zł/miesiąc.
• Przetarg nieograniczony na dostawy paliw (olej napędowy, benzyna) do pojazdów i urządzeń Gminy Skoki w 2007 roku. Wpłynęły 2
oferty. Najkorzystniejszą przedstawiła firma PHU „JANUS” – Adam
Janus, Skoki. Cena oferty 100.202,00 zł.
• Przetarg nieograniczony na dostawy opału (węgiel, miał) do placówek samorządowych w 2007 roku, w ilościach do 176 ton węgla oraz
do 14 ton miału. Do przetargu przystąpiła 1 firma tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Zieliński i Współpracownicy s.j., Janów
Wlkp., która zaoferowała cenę 93.630,00 zł.
• Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku na
ulicach miejskich w Skokach w 2007 r. Do przetargu przystąpiła 1
firma tj. P.P.H.U. „Wspólnota” A. Michalska M. Jarzębowski, która
zaoferowała cenę 59.995,48 zł.
Ze względu na brak zainteresowanych nie odbył się przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obiektem
szkoły w budowie, położonej w Lechlinie, obejmującej działaki nr
164/2 o pow. 0,6500 ha i nr 166 o pow. 0,1400 ha.
Ogłoszono
• Przetarg ustny nieograniczony na zbycie drewna wielkowymiarowego pozyskanego z działki nr 603/2 w Skokach i nr 31 w Rościnnie.
Do sprzedaży przeznaczono 15,7 m3 topoli oraz 9,47 m3 sosny.
Przetarg zaplanowano na 21 grudnia br.
• Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę nr 630/5 o pow. 0,0732 ha
położoną w Skokach. Przetarg zaplanowano na 28.12.2006 r.
• Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 15/35 o pow. 0,0759 ha położoną w
sławie Wlkp. Przetarg zaplanowano na 28.12.2006 r.

OG£OSZENIE !
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki informuje, ¿e zamierza sprzedaæ dzia³kê nr 709 o pow. 454 m2, która po³o¿ona jest w
Potrzanowie na terenie dzia³ek dawnego oœrodka wypoczynkowego „CPN”. Przedmiotowa dzia³ka - zgodnie z funkcj¹
nieruchomoœci s¹siednich, przeznaczona jest na cele letniskowe.
Sprzeda¿ dokonana zostanie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Cena wywo³awcza dzia³ki nr 709 wynosi 8784 z³ (brutto).
Na tablicy informacyjnej Urzêdu zamieszczone zosta³o Zarz¹dzenie nr 136/2006 z dnia 28.XI.2006 r. w sprawie og³oszenia
do publicznej wiadomoœci „wykazu” dzia³ki nr 709 do sprzeda¿y, w którym zawarte s¹ szczegó³y planowanej transakcji.
Sprawê prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
– pokój nr 2 (tel. 061-8925-815)
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Jarmark Bożonarodzeniowy
W niedzielę, 7 grudnia br. w godzinach popołudniowych w Gimnazjum nr1 im. Polskich Olimpijczyków
w Skokach odbyła się integracyjna impreza środowiskowa zatytułowana „Jarmark Bożonarodzeniowy”.
Była ona równocześnie prezentacją prac
realizowanych od miesiąca przez gimnazjalistów w ramach projektu „Boże Narodzenie w kulturze i tradycji europejskiej”.
Z inicjatywą realizacji tego projektu wystąpili członkowie Kółka Europejskiego prowadzonego w gimnazjum przez Wiesławę
Surdyk-Fertsch. Celem tych działań była popularyzacja wiedzy o polskich zwyczajach
świątecznych i tradycji bożonarodzeniowej
w innych państwach europejskich. Efektami działań projektowych były produkty
wystawione w jarmarcznych kramach, wystawy plansz i plakatów, występy przygotowane przez młodzież i specjalne wydanie
szkolnej gazetki.
Prace projektowe zaprezentowane zostały podczas jarmarku bożonarodzeniowego,
do odwiedzenia, którego zaproszeni zostali
nie tylko rodzice i rodziny gimnazjalistów,
ale także wszyscy mieszkańcy gminy Skoki.
Dzięki pomocy Burmistrza Tadeusza Kłosa uczniowie mieszkający poza Skokami
oraz ich rodzice mieli możliwość dojazdu
autobusami na szkolny jarmark. To wielkie
szkolne przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki ogromnej pracy uczniów i ich nauczycieli , Rady Rodziców oraz życzliwości
rodzin i wielu bezinteresownych darczyńców.
Wielką pomocą w realizacji założonych
zadań było finansowe wsparcie Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Impreza odzwierciedlała atmosferę jarmarku, na którym wśród kramów z ozdobami świątecznymi, kartkami i smakołykami, można było zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem, posłuchać pięknego śpiewu dzieci,
wyciągnąć zawsze szczęśliwy los w loterii i
posilić się pysznymi plackami upieczonymi
przez mamy lub kiełbaskami ufundowanymi przez Radę Rodziców.
Sukcesem było to, że jarmark odwiedziło
wiele osób przede wszystkim rodziców i
krewnych uczniów, ale także pojawiło się
na nim wielu skoczan zadowolonych z tak
przygotowanej imprezy o czym świadczą
wpisy w wyłożonej księdze gości. Uzyskaną
kwotę, 1744,61 zł, przeznaczymy na świąteczne paczki dla potrzebujących uczniów.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję Rodzicom i Krewnym naszych Uczniów,
Sponsorom, Radzie Rodziców oraz Nauczycielom i Pracownikom gimnazjum za bezinteresowną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu świątecznego jarmarku.
Wiesława Surdyk-Fertsch
Foto: I.Migasiewicz, M.Zaganiaczyk
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III SESJA RADY MIEJSKIEJ

I SESJA RADY MIEJSKIEJ
5 grudnia 2006 r. odbyła się zwołana Postanowieniem nr 28/2006
Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 28 listopada 2006 I sesja Rady
Miejskiej Gminy Skoki. Sesję, z udziałem 15-tu nowo wybranych radnych, otworzył i przewodniczył jej radny senior - Roman Witek.
Porządek obrad sesji ograniczał się do wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady.
Po złożeniu ślubowania przez radnych Komisja Skrutacyjna w składzie: Anna Stróżewska-Kaczmarek, Elwira Maćkowiak i Ryszard Jasiński przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady.
W rezultacie tajnego głosowania i przedstawienia przez przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej - Annę Stróżewską-Kaczmarek protokołów z wyborów Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Skoki wybrany został radny Zbigniew Kujawa, a Zastępcą Przewodniczącego
radna Wiesława Surdyk-Fertsch. W/w wybory znalazły potwierdzenie
w podjętych przez Radę uchwałach, tj. w:
- Uchwale nr I/1/2006 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady
Miejskiej Gminy Skoki.
- Uchwale nr I/2/2006 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej Gminy Skoki.

Zbigniew Kujawa - Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Skoki

Wiesława Surdyk-Fertsch - Wicerzewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Skoki

II SESJA RADY MIEJSKIEJ
Bezpośrednio po I sesji w dniu 5 grudnia br odbyła się zwołana w
trybie nadzwyczajnym II sesja Rady Miejskiej.
Porządek obrad sesji obejmował:
- Informację Burmistrza Tadeusza Kłosa, jako Burmistrza IV ostatniej kadencji Rady, o stanie Gminy. Informacja ta została zaprezentowana w formie multimedialnej.
- Ślubowanie Burmistrza elekta Tadeusza Kłosa, wyrażone przed
Radą słowami: „Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę
tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi
dopomóż Bóg”.
Z chwilą złożenia ślubowania (5 grudzień 2006 godz.15.05 ) Tadeusz Kłos objął obowiązki Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, nowej
obecnej kadencji Rady.

12 grudnia 2006 r. odbyła się III sesja Rady Miejskiej. Obradom, w
których uczestniczyło 15-tu radnych przewodniczył radny Zbigniew
Kujawa. Funkcję sekretarza obrad pełnił radny Jacek Kasprzyk. W
trakcie obrad Rada podjęła 10 uchwał, w tym:
1) Uchwałę nr III/3/2006 w sprawie powołania, określenia zakresu
działania oraz liczby członków stałych komisji.
2) Uchwałę nr III/4/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego oraz
wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Skoki.
3) Uchwałę nr III/5/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego oraz
wyboru przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Gminy Skoki.
O Komisjach Rady – o ich składach osobowych, czytaj w artykule
pt. „Ukonstytuowały się Komisje Rady”.
4) Uchwałę nr III/6/2006 w sprawie ustalenia wysokości diety dla
Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Skoki.
Uchwałą tą Rada ustaliła dla przewodniczącego Rady- z tytułu
wykonywania obowiązków służbowych związanych z pracą Rady - dietę miesięczną w wysokości 1000 zł.
5) Uchwałę nr III/7/2006 w sprawie ustalenia diety dla radnych Rady
Miejskiej Gminy Skoki.
W Uchwale tej Rada ustaliła diety zryczałtowane dla:
- Wiceprzewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady w
wysokości 500 zł miesięcznie
- Pozostałych radnych Rady w wysokości 400 zł miesięcznie.
Dieta będzie przysługiwała radnym pod warunkiem, że w miesiącu
odbędzie się co najmniej jedno posiedzenie komisji lub sesji Rady.
W/w dieta ulegać będzie zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby nieobecności radnego na posiedzeniach komisji i sesjach Rady.
6) Uchwałę nr III/8/2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
Uchwałą tą Rada ustaliła wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta i
Gminy, które z dniem 1 stycznia 2007 wynosić będzie łącznie 9077,50
zł brutto, na które składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek
stażowy w wysokości 20% oraz dodatek funkcyjny i dodatek specjalny.
7)Uchwałę nr III/9/2006 w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w
podatku od nieruchomości.
W Uchwale tej Rada ustaliła stawki podatku od nieruchomości,
które obowiązywać będą w roku 2007 na terenie Gminy Skoki. Uchwała
będzie podstawą dla Burmistrza do dokonania wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości od właścicieli i użytkowników nieruchomości.
8)Uchwałę nr III/10/2006 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu
żyta dla celów podatku rolnego.
W Uchwale tej Rada ustaliła średnią cenę skupu żyta dla celów
wymiaru i poboru w r.2007 podatku rolnego w Gminie Skoki.
9)Uchwałę nr III/11/2006 w sprawie ustalenia stawek w
podatku od środków transportowych.
Uchwała ta dała Burmistrzowi podstawę do wymiaru i poboru na
terenie Gminy Skoki w roku 2007 podatku od środków transportowych.
10) Uchwałę nr III/12/2006 w sprawie wysokości opłaty targowej.
Uchwałą tą Rada ustaliła stawki opłaty targowej jakie handlujący
na targowisku Gminnym będą musieli ponosić na rzecz Gminy w
roku 2007. Równocześnie stanowić ona będzie dla inkasenta podstawę do poboru opłat od handlujących na targowisku.
Postanowienia uchwał nr III/9/2006- III/12/2006 zostaną szerzej
omówione i przybliżone czytelnikom w styczniowym wydaniu „Wiadomości Skockich”.
Wszystkie w/w „uchwały” zostały opublikowane drogą umieszczenia na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta i Gminy Skoki oraz na
stronie internetowej Gminy Skoki pod adresem:
http://skoki.nowoczesnagmina.pl
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
DZIEŃ PATRONA
27 listopada cała społeczność szkolna obchodziła uroczyście rocznicę śmierci naszego patrona Adama Mickiewicza. Dzień ten co roku
przybiera formę święta szkolnego, podczas którego uczniowie zgłębiają wiadomości dotyczące życia i twórczości wieszcza. Przygotowania w tym roku trwały wiele dni, a efekty zaprezentowano podczas
uroczystego apelu.
Stosowanie różnych form i metod pracy miało na celu zapoznanie
się z utworami A. Mickiewicza oraz ich możliwie wnikliwą interpretację. Okazało się, że strofy poezji wieszcza świetnie można oddać w
pracach plastycznych, czym zajęli się przedstawiciele klas IV-VI, a
także najmłodsi miłośnicy jego utworów, którzy swoją wiedzę zaprezentowali w Turnieju Wiedzy o Bajkach Adama Mickiewicza. Zadaniem starszych uczniów było wykonanie krzyżówki związanej z życiem
i twórczością naszego patrona. Wymagało to wiele pracy, sięgania do
różnych źródeł, wielokrotnego czytania wybranych utworów, z czym
uczniowie poradzili sobie doskonale.
Kulminacyjnym punktem obchodów święta było przedstawienie, w
którym wzięli udział starsi uczniowie wcielający się w role bohaterów
utworów. Na scenie nie zabrakło również samego Adama Mickiewicza i jego muzy Maryli Wereszczakówny. Widzowie, dzięki mistrzowskiej grze aktorów, zostali przeniesieni w realia epoki poety i prześledzili koleje jego życia, a także poznali fakty historyczne mające wpływ
na twórczość.
Podsumowaniem dnia był udział przedstawicieli klas szóstych w
Konkursie o Życiu i Twórczości Adama Mickiewicza.
W godzinach popołudniowych rodzice mieli okazję zapoznać się z
efektami pracy swoich dzieci, podziwiać ich prace plastyczne, wystawę, a także odczuć atmosferę XIX wieku, o której stworzenie zadbali
dekorujący korytarze szkolne.

ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA
Pierwszymi oznakami zbliżających się świąt jest niecodzienny wystrój szkoły, o który dba cała społeczność. Pięknie ubrane choinki,
rozżarzone światełkami korytarze i inne symbole świąteczne doskonale komponują się z pracami plastycznymi uczniów zdobiącymi gazetki
i gabloty ścienne.
Okres przedświąteczny to czas, kiedy odkrywane są u najmłodszych najróżniejsze talenty plastyczne i nawet ci, którzy zwykle stronią
od tej formy aktywności, teraz chętnie włączają się do stworzenia
atmosfery świątecznej.
Wysiłki dzieci docenił św. Mikołaj, który odwiedził szkołę jak przystało 6 grudnia, obdarzając je słodkimi upominkami.
Wychowawcy wraz z podopiecznymi organizują z pomocą rodziców wigilie klasowe. Zwyczaj wspólnego zasiadania do szkolnego stołu wigilijnego kultywowany jest od dawna, a dzielenie się opłatkiem
podkreśla więź między tymi, którzy spędzają ze sobą wiele żmudnych
godzin pracy. Symbolika tych małych uroczystości jest wielka – zapominamy smutne chwile, w podniosłej atmosferze płyną życzenia z
głębi serca.

TURNIEJ MITOLOGICZNY
23 listopada odbył się szkolny turniej mitologiczny przeznaczony
dla uczniów klas piątych. Dokładnie miesiąc wcześniej każda z klas
otrzymała potrzebne materiały do przygotowania się do różnych konkurencji.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów tematyką mitologiczną, wskazanie zasad zdrowej rywalizacji i budzenie poczucia odpowiedzialności za zespół. Konkurencje przygotowane były dla czterech zespołów klasowych. Uczniowie pięknie przebrani popisywali

się wiedzą m.in. odpowiadając na pytania, rozwiązując krzyżówki, rebusy, uzupełniając drzewo genealogiczne bogów greckich, wcielając
się w role w krótkich inscenizacjach. Rywalizacja była zacięta, uczniowie zadziwili wszystkich swoją ogromną wiedzą mitologiczną.
Zwycięzcami turnieju została klasa Vc, jednym punktem wyprzedzając kl. Vb. Nad prawidłowością przebiegu turnieju czuwało jury w
składzie: Przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz Owczarzak, wicedyrektor Robert Dorawa, bibliotekarka Lidia Eksler. Organizatorki konkursu Wioleta Grzegorzewska i Barbara Surdyk zapewniają,
że w przyszłym roku odbędzie się podobny, gdyż cieszył się wielkim
powodzeniem wśród uczniów.
W przeddzień świątecznej przerwy wszyscy spotykają się podczas
szkolnej wigilii, aby podzielić się wspólnie opłatkiem i obejrzeć przedstawienie przygotowujące do przeżycia świąt.
Materiały zebrała i opracowała Iwona Migasiewicz

Aby wszystkie dni 2007 roku jawiły się szczęściem i radością,
a święta dały spokój i zadumę…
i aby ciepło rodzinne przy wigilijnym stole trwało zawsze
czytelnikom życzy
społeczność Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza
w Skokach

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
PLUSZOWEGO MISIA
Po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada.
Z okazji święta w czytelni zorganizowano wystawę składającą się z
70 misiów przyniesionych przez uczniów i nauczycieli. Można było
zagłosować na najsympatyczniejszą misiową przytulankę oraz wysłuchać historii powstania pluszowego misia. W każdej klasie przeprowadzono zajęcia czytelnicze połączone z prezentacją multimedialną
dotyczącą gatunków niedźwiedzi. Uczniowie zapoznali się również z
informacjami dotyczącymi gwiazdozbioru Wielka Niedźwiedzica oraz
uczestniczyli w konkursie ,,Co wiesz o niedźwiedziach?”.
Święto Pluszowego Misia zorganizowane przez bibliotekarkę przyniosło wiele radości, ale było też okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej.

KSIĄŻKA POD CHOINKĘ
Tradycyjnie w okresie świąt Bożego Narodzenia w bibliotece szkolnej zorganizowano kiermasz książek.
Warto, by pod choinką oprócz słodyczy i zabawek znalazła się książka, do której można wrócić po latach.

Z ŻYCIA GIMNAZJUM NR 1
Na radosny czas świąt Bożego Narodzenia,
na wszystkie dni Nowego Roku zdrowia
i wszelkiej pomyślności Czytelnikom, Rodzicom
i Uczniom oraz Przyjaciołom naszej szkoły
nieobojętnym na jej los najserdeczniej
życzy
Dyrekcja Gimnazjum nr 1
im. Polskich Olimpijczyków
w Skokach
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA GIMNAZJUM NR 1
PREZENTY POD CHOINKĘ
Pod gimnazjalną choinką znajdą się w tym roku atlasy, książki o
charakterze popularnonaukowym, albumy, lektury oraz mapy. Wymienione tu pomoce dydaktyczne zostały tym razem zakupione
przez firmę M.K. Thema. Wcześniej , o czym pisaliśmy w poprzednim
numerze „Wiadomości Skockich”, szkoła nasza skorzystała z podobnej oferty zaproponowanej przez Sea Star.
Wszystkie firmy oraz osoby prywatne, które pomogły w zakupie
pomocy zostają uhonorowane pamiątkowymi dyplomami a darczyńcy otrzymują dowody wpłaty na zadeklarowane kwoty.
Dzisiejsze podziękowania kierujemy do: p. M. Stefańskiej, pp. A.
Pacholskiego i G. Cieślaka, PH Oskar, p.R. Gruszki, przychodni „Hipokrates”, pp. K.R. Koteras, p. R. Auguścińskiego, pizzerii „Italiana”, p. R. Pauszka, „Agro- Merkury” sp.z o.o., p. J. Kufla, p. W.
Kubiatowicza, p. M. Graczyk.
Wszystkim osobom, które odpowiedziały na apel firmy MK Thema
- dziękujemy.
Grzegorz Samol

SUKCES MONIKI
8 listopada ogłoszone zostały wyniki konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Jana Kułakowskiego – posła w Parlamencie Europejskim. Tytuł tego konkursu brzmiał „Unia Europejska w moim
obiektywie”.
Warunkiem przystąpienia do rywalizacji było wysłanie trzech zdjęć
z pięciu proponowanych kategorii: przyroda, podróże, kultura, środowisko, moja miejscowość. Opiekun został również zobowiązany do
przedstawienia dwóch wykonanych przez siebie fotografii. Uczestnicy konkursu- uczniowie gimnazjów i liceów z województw: wielkopolskiego, łódzkiego i lubuskiego nadesłali 1000 zdjęć. Jury oceniało grę
światła i kolorystykę, jakość zdjęcia, głębię ostrości, oryginalność
oraz oddanie tematyki konkursu. Nasza koleżanka Monika Janc wzięła
udział w tym konkursie, wysłała trzy zdjęcia przyrodnicze pt. „To co
widzisz jest tym, co widzisz” i…wygrała! W nagrodę pojedzie na wycieczkę do Brukseli wraz z 34 innymi nagrodzonymi uczniami. Brawo!!! Gratulujemy Monice i opiekunce p. Małgorzacie Zaganiaczyk.
Paulina Popławska („Szkolny Miszmasz”)

SZKOLNE KONKURSY
PRZEDMIOTOWE
W listopadzie i grudniu bieżącego roku odbyły się w naszym gimnazjum etapy szkolne konkursów przedmiotowych.
Laureatami eliminacji szkolnych zostali:
• Mikołaj Wojtkowiak, Dominika Lewandowska, Małgorzata Kruczek,
Wojciech Moliński, Sebastian Seyda w konkursie „Tatrzański Park
Narodowy” PTOP „Salamandra”
• Mikołaj Wojtkowiak, Olga Witecka, Anna Berendt ,Marlena Sobaszkiewicz w konkursie „ Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
• Bartłomiej Bejma, Olga Witecka w konkursie wiedzy o Europie
• Mikołaj Wojtkowiak, Magdalena Nowak, Adrian Kłosowski - w olimpiadzie historycznej
• Mikołaj Wojtkowiak – w olimpiadzie biologicznej
• Bartłomiej Bejma – w olimpiadzie geograficznej
• Olga Witecka – w olimpiadzie zdrowia
Natomiast Ewelina Budka otrzymała wyróżnienie w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Z Mickiewiczem w herbie”
Magdalena Samol

MŁODZIEŻ W TEATRZE WIELKIM
Dnia 18 listopada 2006 roku grupa młodzieży Koła Polonistycznego, działająca przy Gimnazjum nr 1 w Skokach zainaugurowała nowy
rok teatralny.
Już piąty rok uczniowie wyjeżdżają do Teatru Wielkiego w Poznaniu. W tym roku ogromne wrażenie zrobił na nas balet „Jezioro łabędzie”. Kolejna wizyta w teatrze już w styczniu. Serdecznie zapraszamy.
Opiekun Koła Polonistycznego
Danuta Kobus- Bogunia

MISTRZOSTWA GIMNAZJUM
W PIŁCE NOŻNEJ

KONKURS POEZJI
OBCOJĘZYCZNEJ

W sobotę 9 grudnia zakończyły się mistrzostwa gimnazjum w piłce
nożnej. Odbyły się trzy turnieje: 14 października dla klas pierwszych.
I miejsce zdobyła klasa Ia, II miejsce- klasa Ie, III miejsce-klasa Id,
IV miejsce – Ib.
18 listopada turniej rozegrały klasy drugie. Zwyciężyła klasa IIf, II
miejsce kl. IIa, III miejsce kl. IId, IV miejsce kl. IIg. Klasy IIb i IIe nie
wystartowały w mistrzostwach. Królem strzelców został Dawid Kubiak z IIf.
9 grudnia swoje zawody rozegrały klasy trzecie. I miejsce zajął pierwszy zespół z klasy IIIa, II miejsce drugi zespół z klasy IIIa, III miejsce
klasa III e, IV miejsce klasa IIf, V miejsce klasa IIIc, VI miejsce klasa
IIIb. Królem strzelców został Roger Kuliński z IIIa.

9 listopada br. w Liceum Ogólnokształcącym w Bolechowie odbył
się konkurs poezji obcojęzycznej „Świat poezją malowany”.
Brali w nim udział uczniowie liceów i gimnazjów powiatu poznańskiego oraz powiatów ościennych. Miło nam poinformować, że uczennice naszej szkoły odniosły sukcesy. W kategorii języka rosyjskiego I
miejsce zajęła Marta Kantorska (kl. 3e). W kategorii języka niemieckiego II miejsce przypadło Joannie Urbaniak (kl. 3d). W kategorii
języka angielskiego wystąpiła Marta Kaczmarek (kl.3a). Mimo iż nie
zdobyła żadnej nagrody, to jednak wspaniale reprezentowała naszą
szkołę. Uczennice do konkursu przygotowali pp.: Danuta KobusBogunia, Dorota Mrozińska oraz Krzysztof Geddert. Wszystkim gratulujemy!
Dorota Mrozińska

5 i 6 grudnia reprezentacja Gimnazjum brała udział w turnieju
Bocci o puchar Przewodniczącego Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
Turniej odbył się w Wielspinie w Wągrowcu. Naszą szkołę reprezentowali: Szymon Zalewski z IIg, Andrzej Janecko z IIe i Adam
Wołkow z ZSP nr 1 w Wągrowcu. Drużyna zajęła VI miejsce.
Boccia to gra przystosowana do możliwości osób niepełnosprawnych, podobna trochę do Curlingu. Trwają rozmowy z Panem dyrektorem Gimnazjum na temat zakupu sprzętu do gry w Boccię. Po
solidnym treningu wyniki na pewno będą lepsze.
M. Wołkow

NOWY ADRES
Zapraszamy do odwiedzin reaktywowanej strony internetowej naszego gimnazjum: www.kai1ser.blink.pl/gim

TURNIEJ BOCCI

Gimnazjum imienia „Polskich Olimpijczyków” w Skokach zawiadamia, że zamierza sprzedać pianino marki „CALISIA”. Osoby zainteresowane mogą obejrzeć je w dniach i godzinach pracy Szkoły. Termin prosimy
wcześniej uzgodnić w Sekretariacie – tel.: 061-8-124-722. Oferty kupna
wraz z proponowaną ceną, prosimy składać w Sekretariacie Gimnazjum do
dnia 30-01-2007 r.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ FUNDACJI
WIECZÓR WRÓŻB
I MAGII
W ostatnich dniach listopada uczniowie
ZSP zorganizowali w swoich szkołach andrzejki. Najważniejszym punktem zabawy
było oczywiście lanie wosku i odczytywanie
na podstawie woskowego kształtu przyszłego
losu.
Nie zabrakło jednak także innych wróżb.
Nakłuwając papierowe serce, na którym zapisano imiona, dziewczęta i chłopcy wróżyli
sobie, jakie imię będzie miał przyszły wybranek lub wybranka. Wśród dziewczyn, zdecydowanie największe emocje wywołała zabawa polegająca na ustawianiu butów w kierunku drzwi. Jak głosi tradycja, ta z panien,
której but pierwszy przekroczył próg, najwcześniej wyjdzie za mąż i opuści rodzinny dom.
Maluchom ze szkoły w Rejowcu bajecznie kolorową przyszłość przepowiadały tego dnia
sympatyczne wróżki, w które wcieliły się nauczycielki. W każdej ze szkół wróżby przeplatały się z tańcami i przerwami na słodki
poczęstunek.

MIKOŁAJU,
ZOSTAŃ Z NAMI!
6 grudnia do wszystkich szkół należących
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jabłkowie przybył Święty Mikołaj.
Dostojny gość wpadł tylko na chwilę, lecz
nie zapomniał o żadnym z uczniów. Zarówno dla tych młodszych, jak i starszych, przyniósł słodki podarunek. Dzieci z przedszkola i z klas I-III, które na tę wizytę czekały z
największym utęsknieniem, przygotowały
piosenki i wierszyki. Kiedy Święty opuszczał
progi szkoły, maluch żegnały go słowami
„Mikołaju, zostań z nami!”. szych, jak i starszych, przyniósł słodki podarunek. Dzieci z
przedszkola i z klas I-III, które na tę wizytę
czekały z największym utęsknieniem, przygotowały piosenki i wierszyki. Kiedy Święty
opuszczał progi szkoły, maluch żegnały go
słowami „Mikołaju, zostań z nami!”

KONKURS
RECYTATORSKI
11 grudnia w Zespole Szkół w Wapnie odbył
się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski, przebiegający –tak jak w latach ubiegłych - pod
hasłem „Z Adamem Mickiewiczem w herbie”.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych interpretowali wiersze o miłości dowolnie wybranego autora. Zespół Szkolno-Przedszkolny reprezentowała Paulina Szymkowiak.
Piątoklasistka z Lechlina, nad którą opiekę
sprawowała pani Małgorzata Przybysz, zdobyła
w konkursie wyróżnienie. W nagrodę otrzymała książkę i pamiątkowy dyplom.

CO W KULTURZE?
PAMIĘCI ŚWIĘTEJ CECYLII
22 listopada 2006 roku Zespół Śpiewaczy „Harfa” spotkał się w Kościele p.w. Św. Piotra i
Pawła, aby uczcić śpiewem wspomnienie o Świętej Cecylii, patronce chórów i muzyki.
Spotkanie odbyło się o godz. 18.00. Podczas mszy świętej Zespół śpiewał pieśni Maryjne,
m.in.: „Pieśń do Św. Cecylii”, „Pieśń o Skokach”, „Ave Maria”, „Lilie” i „Anielską pieśń
dzwon grał”.
Ks. Leszek Sakowski podziękował zespołowi za uświetnienie imienin Św. Cecylii. A.W.

V POWIATOWE ŚWIĘTO PIEŚNI CHÓRALNEJ
9 grudnia Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” wystąpił na V Powiatowym Święcie Pieśni
Chóralnej w Wągrowcu.
Tegoroczna edycja Święta poświęcona była pamięci Bronisława Zielińskiego, nauczyciela
muzyki w Seminarium Nauczycielskim w Wągrowcu i założyciela Społecznego Ogniska Muzycznego.
W wykonaniu „Harfy” uczestnicy uroczystości usłyszeli pieśni i piosenki „Jarzębina”, „Ej
przyleciał ptaszek”, „Łabędzie”, „Kochasz ty dom”, „Obozowe tango” i „Mariannę” oraz
pieśni kościelne „Narodził się Jezus Chrystus”, „Gdy się Chrystus rodzi” i „Z narodzenia
Pana”.
Zespół jak zawsze poprowadził Antoni Wiśniewski. E.L.

SPORT I REKREACJA
WEEKEND POD ZNAKIEM PIŁKI SIATKOWEJ
Pierwszy grudniowy weekend 2006 roku stał pod znakiem piłki siatkowej i nie tylko z
powodu finału Mistrzostw Świata w piłce siatkowej w Japonii. W ten weekend w hali sportowo-widowiskowej przy gimnazjum w Skokach odbyły się dwa turnieje piłki siatkowej.
Pierwszy z turniejów Policyjny Turniej Piłki
Siatkowej odbył się w piątek, a zorganizowany został przez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu. Patronat nad turniejem
objął: Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu i Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Wielkopolskiego. W Turnieju brało udział siedem
drużyn.
O godz. 18.00 nastąpiło wręczenie pucharów przez Zastępcę Wielkopolskiego

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Jerzego Kowalskiego oraz zaproszonych gości: przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów
woj. wielkopolskiego podinsp. Andrzeja
Szarego, Komendanta Komisariatu Policji
w Skokach nadkom. Jacka Matysiaka, Starostę Powiatu Wągrowieckiego Michała
Piechockiego, Burmistrza Miasta i Gminy
Skoki - Tadeusza Kłosa oraz Wójta Gminy
Mieścisko - Andrzeja Banaszyńskiego.

Puchary za zajęte miejsca otrzymali:
I miejsce
- Oddziały Prewencji Policji w Poznaniu,
II miejsce - KPP Wągrowiec,
III miejsce - Komisariat Policji w Skokach,
IV miejsce - KPP Chodzież
V miejsce - KPP Gniezno
VI miejsce - KPP Środa Wlkp.
VII miejsce - KPP Oborniki Wlkp.
Kolejne siatkarskie zmagania odbyły się w niedzielę podczas Towarzyskiego Turnieju w
Piłce Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki. Turniej otworzył Burmistrz Tadeusz Kłos. Zmagania siatkarzy przerwane zostały na wspólne oglądanie finału MŚ w Japonii.
Turniej został rozegrany w systemie każdy z każdym, a wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce
- nauczyciele Gimnazjum w Skokach
II miejsce - Urząd Gminy w Mieścisku
III miejsce - Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
IV miejsce - Urząd Miasta i Gminy w Skokach
V miejsce - Komisariat Policji w Skokach.
K. Stefaniak
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Z kart historii

NA KRĘTYCH ŚCIEŻKACH ŻYCIA
– wspomnienie o Stanisławie Hepnerze
Stanisław Hepner urodził się 7 maja 1901 r. w
Skokach w rodzinie Romana i Stanisławy Cholewczyńskiej. W 1914 r. ukończył szkołę powszechną, by, zgodnie z rodzinną tradycją, zostać
dekarzem -z czasem mistrzem w tym zawodzie. W
połowie lat 30. zasilil szeregi skockiej Ochotniczej Straży Pożarnej, ożenił się z Anastazją. Niestety – nie dane mu było cieszyć się życiem i przyjaciółmi. Zmobilizowany do wojska 22 VIII 1939
r., bierze udział w kampanii wrześniowej. Wraz z
pułkiem piechoty, w którym służył, przemieszcza
się na wschód przed nacierającymi wojskami hitlerowskimi, by 22 IX, już na Kresach, dostać się
do sowieckiej niewoli – zaczyna się tułaczka…
Najpierw największy z jenieckich obozów pracy w
ZSRR – obóz w Równem. Jeńcy w tym obozie
pracowali przy budowie strategicznej drogi łączącej Nowogród Wołyński ze Lwowem.Budowa ta,
określana mianem budowy NKWD nr 1, trwała
do VI 1941 r.
Po agresji niemieckiej na ZSRR obóz ewakuowano do Starobielska, mającego ponurą sławę
kaźni polskich oficerów. Straty ludzkie w drodze
do tego obozu były ogromne, wśród których byli
zamordowani przez rosyjskich konwojentów, zabici w trakcie bombardowań hitlerowskich i umierający chorzy pozostawieni po drodze. 12 VIII
1941 r. na mocy dekretu Rady Najwyższej ZSRR
została jednak ogłoszona amnestia, która przywróciła wolność polskim żołnierzom wziętym do
niewoli przez Armię Czerwoną podczas działań w
Polsce po 17 września 1939 r.
Gen.Władysław Anders ogłosił rozpoczęcie formowania polskich jednostek wojskowych.
Jednostki te zaczęły powstawać w różnych
ośrodkach - w Tockoje / na stepach orenburskich/
zaczęto we IX 1941 r. formować dywizję pechoty,
w skład której włączony został 6. Dywizyjny Batalion Strzelecki ,,Dzieci Lwowskich”. Batalion ten
został sformowany z oficerów, podoficerów i szeregowych Lwowa i Małopolski Wschodniej, którzy byli uczestnikami walk obrony tego miasta w
latach 1918-1920, jak również w 1939 r.
Dużą grupę wśród żołnierzy, którzy zostali skierowani do tworzonej jednostki stanowili polscy
jeńcy wojenni z 1939r., którzy przeszli przez sowieckie obozy pracy. Był wśród nich Stanisław
Hepner, który 16 XI 1942 r. już w stopniu sierżanta przeniesiony został do baonu czołgów. Baon
ten na początku 1943 r. przemianowany został na
6 Pułk Pancerny ,,Dzieci Lwowskich” i jako taki
wszedł do historii polskich sił zbrojnych na Zachodzie.
Warto przybliżyć warunki życia polskich żołnierzy w jednostkach stacjonujących w ZSRR –
wielka śmiertelność, niedożywienie i katorżnicza
praca w obozach jenieckich powodowały, że niektórzy żołnierze w dniu wcielenia do wojska ważyli mniej niż 40 kilogramów. Do tego warunki, w
jakich mieszkali żołnierze – ziemianki i namioty
przy ponad 50-stopniowym mrozie w zimie.

I znów tułaczka - 2950 km przez Cąkałów /
Orenburg/, Aktiubińsk, Kazalińsk, Aris, Taszkient,
Samarkandę, Bucharę do Szachriziabs w Uzbekistanie u stóp ośnieżonego Pamiru. Tu każdego
dnia, na malarię, żółtaczkę i tyfus umiera 40 ludzi
dziennie. W sierpniu 1942 roku kolejna ewakuacja - trannsport rusza w stronę Krasnowodska,
przez Kagan, Guzar, Aszchabad. Dalej drogą
morską żołnierze docierają do Persji / Iranu/. Po
przemundurowaniu w ubiory tropikalne, żołnierze odpoczywaja, nabierają sił i szkolą się. Obszarem wyznaczonym na miejsce koncentracji Armii
Polskiej na Wschodzie był rejon leżący w dorzeczu Tygrysu, wśród kamienistej pustyni, ok. 140
km na północny wschód od Bagdadu. W ramach
kursów w poszczególnych oddziałach i w ośrodkach brytyjskich szkolono kierowców samochodowych, czołgowych, później radiooperatorów, celowniczych i dowódców czołgów.
W pierwszej połowie 1943 r., po kolejnych
zmianach organizacyjnych, batalion czołgów
,,Dzieci Lwowskich”, przeniesiony został w okolice Kirkuku w Iraku.Tym razem upały utrudniały życie, na skutek czego szkolenie trwało
tylko 4 godziny dziennie, a latem ok. jednej
godziny. W tych warunkach choroby dziesiątkowały jednostkę, a malaria objęła 90% stanu
osobowego.
We wrześniu 1943 r. Stanisław Hepner wraz z 6
Pułkiem Pancernym został przemieszczony do
Palestyny, w rejon Ghazy, później do Egiptu, by
pod Aleksandrią oczekiwać na przerzut na front
we Włoszech. Stało się to 8 IV 1944 r., kiedy na
pokładzie okrętu ,,Strathaver” wypłynął transport
z Port Saidu do Neapolu - zbliżała się ofensywa na
terenie Włoch.

We Włoszech 6 Pułk Pancerny ,,Dzieci Lwowskich” został przeznaczony do zdobycia drugiej
linii obrony niemieckiej, tzw.Linii Hitlera, zamykającej drogę na Rzym. Miasteczko Piedimonte
San Germano stało się głównym bastionem tej
linii.Dalej przez Loreto, Ankonę, linię Gotów, aż
do Bolonii. Żołnierze, który brali udział w walkach o Monte Cassino i Piedimonte, w tym Stanisław Hepner, otrzymali Krzyże Pamiątkowe Monte
Cassino. Walki o zdobycie Bolonii zakończyły się
21 IV, kiedy do miasta wkroczyły pierwsze polskie
oddziały. Podpisanie kapitulacji sił niemieckich w
północnych Włoszech zastały Pułk 6 Pancerny
,,Dzieci Lwowskich” na pozycjach nad kanałem
Quaderno.W ten sposób, u bram zdobytej Bolonii, zakończył się szlak bojowy Stanisława Hepnera.Niestety – wkrótce miało się też okazać, że zbliżał się również i kres jego życiowej drogi…
Wojna dla żołnierzy pułku zakończyła się po
zdobyciu Bolonii. Nie było im jednak dane, jak i
wielu pozostałym żołnierzom gen.Andersa, wrócić
do Polski. W wypadku żołnierzy ,,Dzieci Lwowskich”, większość nie bardzo gdzie miała wracać pochodzili przecież z południowo-wschodnich Kresów RP., które na mocy umów alianckich, oddane
zostaly pod władzę radziecką. Żołnierze ci stracili
serce swej Ojczyzny – miasto Lwów. Wielu więc
pozostało w wojsku, licząc na odmianę polityczną
ich losu – wraz z nimi w geście solidarności i braterstwa broni decyzje o przedłużeniu pobytu we Włoszech podejmowali też żołnierze pochodzący z innych regionów Polski. Żołnierze ci pełnili więc służbę garnizonową i wartowniczą w miejscowościach
Montefano, Montecassiano i Recanati, a 1 szwadron ze Stanisławem Hepnerem także w Loreto.
Trudna sytuacja, spowodowana cofnięciem
przez zachodnich aliantów uznania rządowi RP w
Londynie, powodowała napięcia wśród żołnierzy.
Pojawiały się nastroje zniechęcenia i żalu w stosunku do aliantów. Nastroje te pogarszały informacje napływające z kraju - dowództwo musiało
uspakajać atmosferę.
To w Montefano, 24 X 1945 r., nie doczekawszy godziny powrotu do Polski i Skoków, na atak
serca umiera Stanisław Hepner. Pochowany został na polskim wojskowym cmentarzu w Loreto
w mogile nr VI-B-14 / nr ewid.1901/26/III/.
Jednak nie tylko on nie doczekal powrotu ,,z
bronią” do Ojczyzny – ten sam los spotkał również i jego kolegów Lwowiaków. W próżnym oczekiwaniu na cud, który nie nadchodził, w połowie
1946 r. zostali oni przetransportowani do Wielkiej Brytanii, gdzie pułk ostatecznie rozwiązano
pod koniec 1946 r.
Niezwykle zdyscyplinowany, bardzo lojalny,
sumienny i pracowity – tak określał walory żołnierskie Stanisława Hepnera dowódca jego jednostki - za największą wadę tego skockiego bohatera uznał zaś …zbytnią łagodność. Oby każdy
mógł mieć takie wady.
Odszukał i spisał Krzysztof Jachna
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Dzieci i młodzież dojeżdżająca na Warsztaty Terapii Zajęciowej
i do Ośrodka Szkolno - Wychowawczego otrzymała nowy mikrobus.

Poszerzenie chodnika poprawiło bezpieczeństwo przechodniów na ul.
Kościelnej.

Młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej przygotowuje się do Wigilii.

Święty Mikołaj przybył do Szkół Fundacji.

Uczniowie ze Szkoły w Lechlinie w oczekiwaniu na Andrzejkową wróżbę.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza wygrała drużyna Gimnazjum.

Młodzież z Gimnazjum przedstawiła program z okazji Dnia Niepodległości.

Załoga skockiego Komisariatu uczestniczyła w Turnieju Piłki Siatkowej
Policjantów.

