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180 lat Bractwa Kurkowego!

Czytaj na str. 6-7
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DZIĘKUJEMY

NOWY ZARZĄD GMINNY OSP

W imieniu Komitetu Obchodów Międzynarodowych Dni Gminy i
Miasta Skoki 2006 składam serdeczne podziękowanie za współorganizację i pomoc finansową naszych poczynań kulturalno- oświatowych. Państwa bezinteresowna pomoc przyczyniła się do uświetnienia obchodów tegorocznych dni.
W szczególny sposób dziękuję sponsorom:
- Wielkopolskie Kopalnie Kruszgeo Spółka z o.o. Poznań ul.
Grunwaldzka
- Starostwo Powiatowe Wągrowiec
- Bank PKO Skoki
- Chata Polska, „Stary Fortepian” – Skoki Pan Paweł Kubicki
- Piekarnia, cukiernia „EMKA” – Skoki Pan Krzysztof Migasiewicz
- Zakład Budowlany „Budowlani „Rosik”
- Gospodarstwo Rybackie w Skokach
- Karczma „Kołodziej” – Skoki
- Gabinet Kosmetyczny – Skoki Pani Magdalena Bartkowiak
- Zakłady Mięsne Pan Andrzej Bystry
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Axel – Met” Pan Hubert
Wójcik
- Poradnia Medycyny Rodzinnej „Hipokrates”
- Krawiectwo konfekcyjne Pani Teresa Nowak – Skoki
- Firma Kosmetyczna „Oriflame”
- Firma Kosmetyczna „AVON”
- Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej
Dziękuję Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach oraz
samorządów wsi: Jabłkowo, Łosiniec, Lechlin, Pawłowo Skockie i Rejowiec za zorganizowanie „Pociągu Unijnego”.
Dziękuję mieszkańcom wsi: Kakulin, Kuszewo, Łosiniec i Rościnno za przygotowanie prezentacji wiosek połączonej z degustacją potraw.
Dziękuję również tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia tegorocznej imprezy Międzynarodowych Dni Gminy i Miasta Skoki.
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki
Tadeusz Kłos

Podsumowania pięcioletniej działalności Zarządu Gminnego i wyboru nowych władz dokonał korzystający z gościnności
„NAFTOBAZY” w Rejowcu Zjazd Gminny OSP w Skokach.
Podstawą do dyskusji i oceny pracy Zarządu stało się sprawozdanie z działalności, które w imieniu Zarządu przedstawił
ustępujący ze względu na wiek Komendant Gminny OSP Miłosz Dychtowicz oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Kazimierza Guzianę.
Praca ta zyskała uznanie delegatów, a skutkiem tego było
udzielenie absolutorium dla Zarządu, stosunkiem głosów 24
„za”, przy 3 głosach wstrzymujących.
Również pozytywna ocena działalności skockich strażaków
znalazła się w wystąpieniach goszczących na Zjeździe Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Arkadiusza Wójcika, Prezesa Zarządu Powiatowego OSP Andrzeja Kuraszkiewicza i Burmistrza Tadeusza Kłosa.
Obrady Zjazdu zakończyły się wyborem władz gminnych na
najbliższą pięcioletnią kadencję. Stanowisko Prezesa ponownie powierzono Mirosławowi Hamerze, a wice-prezesem został
Bogdan Przybysz. Nowym Komendantem Gminnym został Marek Gramza. Natomiast funkcje sekretarza objęła Hanna Sudoł, a stanowisko skarbnika Dariusz Lipczyński. W skład zarządu weszli również: Piotr Białachowski, Stanisław Janecko,
Jan Kaczorowski, Krzysztof Loręcki, Marek Pietrzak i Janusz
Szymaś. Komisję rewizyjną tworzą Feliks Kaczmarek, Tomasz
Liberski i Bernard Szymański. Natomiast delegatami na Zjazd
Powiatowy zostali: Marek Gramza, Stanisław Janecko, Mirosław Hamera, Feliks Kaczmarek, Jan Kaczorowski, Bogdan
Przybysz oraz Janusz Szymaś.
E. Lubawy

PODZIĘKOWANIE
Zespoły działające na terenie miasta i gminy Skoki w szczególny
sposób dziękują Panu Burmistrzowi za opiekę i wsparcie oraz pomoc w realizacji naszych planów i zamierzeń.
Nasz trud i codzienne poświęcenie spotyka się z Pana wdzięcznością i troską, dzięki której możemy nieprzerwanie pielęgnować i rozsławiać tańcem oraz śpiewem lokalne obyczaje, nadając im niepowtarzalny charakter.
Niechaj Pana trud i codzienne poświęcenie zawsze spotykają się z
wdzięcznością tych, którym Pan służy, naszej lokalnej społeczności.

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skokach przypomina o składaniu
wniosków na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną na nowy
okres zasiłkowy 2006/2007.
Druki wniosków można pobrać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej.
Świadczenia przyznawane będą na podstawie dochodów za 2005 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu przekazuje do wiadomości rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
8 czerwca 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia
środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków d. pomoru drobiu.
W związku z wejściem w życie tego rozporządzenia zniesione zostały wszystkie zakazy i ograniczenia, które wynikały z zagrożenia
wystąpieniem tej epidemii.
Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

WNIOSKI O STYPENDIA
Urząd Miasta i Gminy w Skokach informuje, że można pobierać
wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży.
Nieprzekraczalny termin składania kompletu dokumentów upływa
15 września 2006r., po upływie w/w terminu wnioski nie będą przyjmowane.
Pobieranie wniosków pokój nr 10.

„SZKOLENIOWIEC” ZAPRASZA
Rozpoczynamy nabór i zapisy na nowy rok szkolny (od września
2006 r.) do następujących klas:
- Technikum Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w zawodach handlowiec – sprzedawca oraz rolnik – nauka trwa trzy lata,
- Studium Policealne – szkoła dwuletnia,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych dwu lub trzyletnie.
Nauka odbywać się będzie w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela).
Zgłoszenia przyjmują oraz bliższych informacji udzielają:
Sekretariat Gimnazjum w Skokach, ul. Rogozińska 1, tel. 8-124722
p. Maria Kapusta, tel.(0-61) 8-925-441;
p. Wiesław Nowak, tel. (0-61) 8-124-154; tel. kom. 0-607-620645.
„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.
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Z udziałem zacnych gości: starosty wągrowieckiego Józefa Sulikowskiego,
burmistrza Tadeusza Kłosa, radnego wojewódzkiego Stefana Mikołajczaka
i prezesa Okręgowego Zjednoczenia Bractw Kurkowych Adama Gołembowskiego – wnuka skockiego burmistrza okresu międzywojennego Jana Smektały, skoccy Bracia Kurkowi 4 czerwca br. świętowali 180. rocznicę powstania
i 10 rocznicę reaktywowania Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach.
W uroczystościach rocznicowych udział wzięły również: delegacje bractw
kurkowych z Piły wraz z wywodzącym się ze Skoków Janem Kubackim, z
Margonina, Mieściska, z Rogoźna i ze Swarzędza, a także przedstawiciele
stowarzyszeń i organizacji oraz zakładów i instytucji z Gminy Skoki.

Jubileusz Bractwa
Uroczystości połączono ze strzelaniem o tytuł Króla Zielonoświątkowego. Stąd też zapoczątkowała je kawalkada bryczek, którymi
bracia kurkowi udali się do domu Króla Zielonoświątkowego z roku 2005 – Krzysztofa
Migasiewicza. Następnie ulicami miasta przejechano pod tablicę pamiątkową ku czci Powstańców Wielkopolskich umieszczoną w bramie miejscowego cmentarza oraz pod tablicę
upamiętniającą ofiary wojny 1939-1945. Pod
tymi tablicami ustępujący król Krzysztof Migasiewicz wraz z zoną Iwoną złożyli wiązanki
kwiatów i zapalili znicze, a towarzyszący im
bracia odśpiewali hymn państwowy.
Teraz kawalkada bryczek przybyła do siedziby Bractwa przy ul. Wągrowieckiej, gdzie
nastąpiły oficjalne uroczystości jubileuszowe.
Prezes Krzysztof Jachna przypomniał zgromadzonym historię Bractwa Kurkowego, od
momentu jego powstania po czasy współczesne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę
jego członków w rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych mieszkańców Skoków.
W trakcie uroczystości w szeregi Bractwa
przyjęto Annę Jachnę – matkę obecnego prezesa i wnuczkę międzywojennego prezesa Bronisława Czerwińskiego, której równocześnie
nadano tytuł członka honorowego. Tutaj też zasłużonych członków Bractwa uhonorowano medalami przyznanymi przez Kapitułę Orderu
Zasługi Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Krzyżem Rycerskim wyróżniony został Zdzisław Kłosowski,
a Krzyżami Oficerskimi Marian Deminiak, Jan
Dziurka, Dominik Korzanowski, Krzysztof Migasiewicz i Stanisław Grzegorzewski.
Po zakończeniu uroczystości rocznicowych
ustępujący Król Zielonoświątkowy – Krzysztof Migasiewicz wraz z żoną Iwoną zaprosili
zgromadzonych do restauracji „Stary Fortepian” na tradycyjne śniadanie królewskie.
Były tu toasty i życzenia na cześć gospodarzy,
były też życzenia dla Bractwa. Były też wspomnienia dotychczasowych osiągnięć oraz dyskusje na temat najbliższych zamierzeń związanych z podtrzymaniem tradycji oraz ze
wzrostem liczby członków.
Następnie w zwartym szyku bracia w towarzystwie członków swych rodzin oraz 13-tu

pocztów sztandarowych skockich szkół oraz
stowarzyszeń i organizacji przemaszerowali
do kościoła pw. Piotra i Pawła by uczestniczyć w uroczystej mszy świętej. Tutaj też w
trakcie wygłoszonego kazania ks. Kazimierz
Kaczor mówił o chwalebnej roli wypełnianej
w historii Skoków przez Bractwo Kurkowe.
Wspomniał też o swej sympatii do tego stowarzyszenia, która doprowadziła do tego, że
stał się członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach.
Po mszy świętej jej uczestnicy przemaszerowali pod siedzibę Bractwa, gdzie m.in. wykonano zdjęcia pamiątkowe i zaproszono
wszystkich na strzelanie zielonoświątkowe w
Antoniewie.
W Antoniewie rozegrano kilka turniejów
strzeleckich, w tym turniej główny o tytuł króla
zielonoświątkowego. Turniej ten po zaciętej
rywalizacji wygrał Dominik Korzanowski. On
też został królem zielonoświątkowym 2006, a
jego uroczysta proklamacja nastąpiła 10
czerwca w trakcie uroczystości Dni Skoków.
Tytuł I rycerza zyskał Krzysztof Przykucki, a II
rycerza Zbigniew Malec. W strzelaniu do tarczy jubileuszowej najlepszym okazał się Jan
Nowinowski, II miejsce zajął Jan Kamiński, a
III Stanisław Kaczmarek. W strzelaniu do tarczy punktowej zwycięstwo należało do Zbigniewa Malca, II miejsce zdobył Jan Nowinowski, a
III Bogusław Iracki. Zwycięzcą w kolejnym turnieju – strzelaniu do kura został Adam Mroziński, II miejsce wywalczył Krzysztof Przykucki,
a III Krzysztof Jachna. Duże zainteresowanie
zyskały też turnieje zapadkowe. Turniej zapadkowy mężczyzn wygrał Jan Kubacki, II miejsce
zdobył Bogusław Iracki. Turniej zapadkowy
kobiet wygrała Dorota Malec, kolejne miejsca
zajęły Anna Jachna i Gabriela Gajewska. W
turnieju zapadkowym dla młodzieży najlepszym
okazał się Karol Malec, II miejsce należało do
Sary Bosackiej, a trzecie zajął Sebastian Rosik.
Wieczorem tego dnia skoccy Bracia Kurkowi spotkali się na raucie królewskim wydanym przez nowego króla zielonoświątkowego 2006 – Dominika Korzanowskiego.
Oprawę muzyczną całej uroczyści zapewnił brat Bogdan Gajewski.
E. Lubawy

Skoczanie
w Marszu
Charytatywnym
w Venhuizen
Zespół Taneczny „Roses” ze skockiego Gimnazjum pod kierownictwem Wiesławy Hauke
reprezentował Gminę Skoki na Międzynarodowym Marszu Charytatywnym organizowanym
w miesiącu maju każdego roku w Venhuizen.
Zespołowi towarzyszyły koleżanki z redakcji
szkolnej gazetki „Misz-Masz” oraz Karolina
Stefaniak, pracownik Urzędu Miasta i Gminy .
Po przybyciu do Venhuizen, w piątek 26 maja
skoczanie znaleźli zakwaterowanie u holenderskich rodzin. Wolne godziny tego dnia wykorzystali na zwiedzanie stolicy Zachodniej Fryzji, miasta Horn. Natomiast wieczór stał się
okazją do spotkania przy grillu z młodzieżą holenderską i z przybyłymi równolegle rówieśnikami z Bardowick w Niemczech.
Sobotę 27 maja wypełnił udział w Marszu
Charytatywnym, którego trasa biegła ulicami
Venhuizen, a następnie wśród pól kwitnących
tulipanów i brzegami zatoki po przez miejscowości tworzące tę naszą gminę partnerską.
Marsz ten dla skoczan stał się wspaniałą
okazją do poznania krajobrazu i architektury
kraju tulipanów.
W sobotni wieczór uczestnicy Marszu spotkali się na „Wieczorze Pęcherzy”, który stał
się okazją do świętowania zwycięstwa, zarówno tego nad wysiłkiem fizycznym, jak i tego
związanego z poczuciem spełnienia czegoś pożytecznego, tj. przyczynienia się do zbiórki funduszy na rzecz biednych krajów afrykańskich.
Dla skockiej delegacji była to również okazja
do poznania holenderskiej kuchni, którą lansował bogato zastawiony szwedzki stół. Była
to również kolejna okazja do zaprezentowania dorobku kulturalnego Venhuizen, Bardowick i Skoków. Oprócz naszych dziewcząt, które swymi tańcami budziły ogólny aplauz zebranych wystąpił też zespół taneczny gospodarzy
oraz orkiestra dęta z Bardowick.
Niedzielny dzień rozpoczęło nabożeństwo w
kościele protestanckim, po którym nastąpiło
oficjalne pożegnanie gości przez gospodarzy.
Teraz też bardowiczanie udali się w drogę powrotną do Niemiec, a nasi skoczanie tradycyjnie już zahaczyli o Amsterdam i przez kilka
godzin starali się poznać atrakcje tego miasta
– Wenecji Północy.
Potem już pozostała długa, kilkugodzinna
droga powrotna do Skoków. Pozostało też zadowolenie, pozostały wspomnienia, oczekiwania i nadzieja, że już niedługo, bo 9 czerwca br
venhuizanie i bardowiczanie zawitają do nas,
by wspólnie ze Skoczanami świętować Dni
Skoków.
E. Lubawy
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NASZYM MAMOM
NA DZIEŃ MATKI!
W Dniu Matki, w piątek 26 maja br w Bibliotece Miasta i Gminy w Skokach Burmistrz Tadeusz Kłos spotkał się z matkami dzieci
specjalnej troski oraz z matkami z rodzin wielodzietnych. W spotkaniu udział wzięli też jego organizator, dyrektor Biblioteki Jadwiga Ranke oraz Sekretarz Blanka Gaździak.
Po powitaniu zgromadzonych przez dyrektora Biblioteki i złożeniu życzeń i słów uznania za trud i poświęcenie ponoszone na co
dzień w wychowaniu dzieci, panie uczestniczące w spotkaniu zostały obdarowane kwiatami róż przez uczniów skockiego Gimnazjum.
Następnie dzieci pod kierownictwem Danuty Kobus-Boguni zaprezentowały widowisko słowno-muzyczne dedykowane w imieniu
wszystkich dzieci wszystkim mamusiom, mamom, mateczkom,
mamciom i matkom reprezentowanym przez panie uczestniczące
w spotkaniu.
Spotkanie w Bibliotece dla wielu z uczestniczących w nim pań
stanowiło oderwanie się od codziennych obowiązków i posłużyło
do podzielenia się zarówno tymi radosnymi jak i smutnymi problemami życia codziennego.
E. Lubawy

PIERWSZY CZERWCA – ŚWIĘTO
NAJMŁODSZYCH
Wreszcie nadszedł oczekiwany przez wszystkie dzieci pierwszy
czerwca – Dzień Dziecka. Niby to czwartek, zwykły dzień tygodnia, a jednak inny od pozostałych. Na dzieci w tym dniu czekały
niespodzianki przygotowane przez rodziców. Inny był też rozkład
lekcji w szkołach. Bo chociaż pogoda w dużym stopniu pokrzyżowała plany imprez i zamiast na boiskach i stadionach odbywały
się one w salach sportowych i w izbach lekcyjnych było wesoło i
wspaniale. Były liczne konkursy i imprezy sportowe, które pozostały w pamięci ich uczestników.
Imprezy z okazji Dnia Dziecka nie zakończyły się z dniem pierwszego czerwca. O atrakcję dla dzieci zadbały również stowarzyszenia. Wielką atrakcją, przyciągająca z każdym rokiem coraz
więcej uczestników, pozostał Piknik Wędkarski, zorganizowany
przez Koło Polskiego Związku Wędkarskiego na stawach pana
Leszka Jankowskiego. Tutaj każde dziecko pod opieką rodziców
i starszego rodzeństwa, mogło spróbować swych umiejętności
wędkarskich i swego szczęścia. Na zwycięzców czekały nagrody,
a na wszystkich uczestników upominki i wspólny poczęstunek.
Atrakcje najmłodszym członkom swego społeczeństwa przygotowały też Rady Sołeckie i organizacje działające na wsiach. W
Kakulinie Dzień Dziecka połączono z obchodami Dnia Strażaka
i Dnia Matki. Stąd też zorganizowana tu impreza stała się świętem mieszkańców wsi, a na zaproszenie organizatorów, wśród jej
uczestników gościli Burmistrz Tadeusz Kłos, miejscowy radny
Przemysław Bogunia oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP Mirosław Hamera.
Równie rodzinnie bawiono się w Grzybowicach, wśród której
to społeczności przebywali również: radny Ryszard Jasiński i Sekretarz Gminy – Blanka Gaździak. A atrakcji, nie tylko dla najmłodszych było tu co nie miara. Przygrywał do towarzystwa duet
„Mirek i Piotr”, były bryczki i kucyki, z których skorzystać mogli
najmłodsi. Były też konie do nauki jazdy wierzchem. Wszystkie
te atrakcje były możliwe dzięki pomocy ze strony Sławka Łukaszewskiego i dziewcząt z Klubu Jeździeckiego „Dragon” oraz dzięki współdziałaniu wielu innych osób.
W imieniu dzieci, dziękujemy wszystkim dorosłym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uatrakcyjniania tegorocznego „Dnia Dziecka”.
E. Lubawy

Wieś Budziszewice położona jest w południowo - zachodzniej części gminy Skoki. Przez 30 lat nie doinwestowana, przez ostatnie
trzy lata bardzo zamieniła swoje oblicze. Dokonano szeregu inwestycji, zarówno wspieranych przez gminę, jak i społecznych, które
nie udały by się gdyby nie zaangażowanie mieszkańców wsi. Głównym moderatorem wielu tych działań oraz osobą, która potrafi zjednoczyć wokół ważnych spraw społeczność wiejską jest Sołtys Stanisław Derpiński.

Razem pracują,
razem świętują!
Boom inwestycyjny rozpoczął się w 2003 roku, kiedy to założono
telefony w całej wsi. W tym samym roku dzięki staraniom Sołtysa
Gmina przeznaczyła środki finansowe na zakup materiałów na remont wiejskiej świetlicy. Pieniądze to jednak dopiero połowa drogi.
Świetlica powstała dzięki wytężonej pracy mieszkańców Budziszewic,
którzy przeznaczyli swój czas wolny uczestnicząc przy modernizacji
obietku, i było warto. Od tamtej pory świetlica jest miejscem spotkań
zarówno tych oficjalnych, jak i spotkań z Burmistrzem, zebrania wiejskie, Dożynki parafialne, opłatek, święcenie potraw wielkanocnych
oraz miejscem imprez towarzyskich. Co roku mieszkańcy organizują
Dzień Kobiet, latem odbywają się wspólne grille i zabawy. Jest to
miejsce gdzie integruje się cała społeczność. Również dzieci i młodzieć korzystają ze świetlicy, Można tam zagrać w ping-ponga, pooglądać telewizję, do dyspozycji są również dwa komputery.

Kolejnymi bardzo ważnymi dla wsi inwestycjami rozpoczętymi w
2004 roku było położenie sieci wodociągowej (rozwiązało to bardzo
poważny problem malejącej ilości wody w studniach) oraz budowa
drogi asfaltowej łączącej wieś ze Skokami. W ostatnich dniach, wzdłuż
położonego odcinka drogi asfaltowej wybudowano pobocze, które
mieszkańcy obsadzili jarzębiną. Pobocze ma zapewnić bezpieczeństwo
osób, a zwłaszcza dzieci, poruszających się pieszo lub na rowerach. Tą
drogą, w trakcie roku szkolnego dzieci codziennie dochodzą do przystanku autobusowego na który podjeżdża gimbus. Warto również
wspomnieć, że przystanek autobusowy powstał z inicjatywy i pracą
mieszkańców Budziszewic, a zaprojektowany został przez pana Derpińskiego, który z zawodu jest inżynierem budownictwa. Teren wokół
został zagospodarowany, a dzieci tak polubiły to miejsce, że rok rocznie urządzana jest w tym miejscu zabawa z okazji Dnia Dziecka. Z
infrastruktury przystanku mogą korzystać również rowerzyści zwiedzający okolicę. W przygotowaniu jest również drugi przystanek, wyposażony w ubikację, tuż obok świetlicy, gdzie docelowo ma biec droga asfaltowa i zapewne tam będzie dojeżdzał autobus szkolny aby ułatwić dzieciom z odleglejszych krańców wsi dojazd do szkoły.
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„DNI SKOKÓW - SKOKI 2006”
Wielkie Święto Mieszkańców Gminy
10 i 11 czerwca br skoczanie obchodzili swe doroczne, Wielkie Święto – Dni Miasta i Gminy Skoki. Po
dwóch latach przerwy, w czasie których imprezy związane z Dniami odbywały się na boisku „Wełny”
„Dni” powróciły na skocki rynek. Ich oficjalne rozpoczęcie zainaugurował w sobotę, 10.06 o godzinie
13:30 przemarsz skoczan i ich gości z kraju i z Bardowick w Niemczech oraz z Drechterland w Holandii
(gminy powstałej z połączenia gminy Venhuizen z sąsiednią gminą) z parkingu przy ul. Wągrowieckiej
na Plac Powstańców Wielkopolskich. Tutaj Burmistrz Tadeusz Kłos witając zgromadzonych ogłosił oficjalne rozpoczęcie Dni i zaprosił wszystkich do zabawy. Tutaj też w pierwszym punkcie programu miał
miejsce koncert młodzieżowej orkiestry dętej z Bardowick, która to orkiestra towarzyszyła wcześniej
uczestnikom przemarszu, a który wzbudził ogólne zainteresowanie skoczan.
Z kolei czas należał do młodych wykonawców, członków zespołów artystycznych działających na terenie Gminy Skoki. Swe programy zaprezentowały: Zespół Taneczny
„FORTE” ze Szkoły Podstawowej w Skokach,
Zespół Taneczny „ROSES” z Gimnazjum
oraz działająca przy Bibliotece Grupa Wokalno Instrumentalna „DA NUTKI” i solistka
Emilia Nowakowska.
Kolejnych wrażeń dostarczył zgromadzonym na rynku przygotowany przez Fundację
Pomoc Dzieciom Wiejskim w Bliżycach wjazd
barwnego „Pociągu Unijnego”. Mieszkańcy
wsi mieszczących szkoły Fundacji, a więc:
Jabłkowa, Łosińca, Lechlina, Pawłowa Skockiego i Rejowca zaprezentowali stroje i poddali degustacji uczestników uroczystości dania charakterystyczne dla kilku państw Unii
Europejskiej.
O godzinie 18:00 nastąpiła uroczysta proklamacja Żniwnego Króla Kurkowego 2006
– Dominika Korzanowskiego, a następnie na
Placu Strażackim odbyły się pokazy strażackie, w czasie których Rycerze Świętego Floriana dali pokaz gaszenia palących się pojazdów samochodowych.
Chociaż oficjalne rozpoczęcie Dni nastąpiło w godzinach popołudniowych imprezy w
tym dniu trwały już od godzin rannych. Rozpoczęły je o godzinie 8:00 na jeziorze Rościńskim Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Skoki, w których uczestniczyło 16 drużyn trzyosobowych, w tym dwie
drużyny z Koła PZW Skoki oraz drużyna juniorów i seniorów z Bardowick. Zwycięską
drużyną zawodów została ekipa z PZW Tarpan a największą rybą cieszył się skocki wędkarz, junior Piotr Futro. Zawody zakończył
tradycyjny wspólny poczęstunek zawodników
i organizatorów oraz wręczenie pucharów i
nagród zwycięzcom oraz pamiątkowych odznak wszystkim uczestnikom.
Równolegle z tymi zawodami, na boisku
Wełny odbywały się imprezy sportowe.
Pierwszą z nich był z udziałem 6 reprezentacji Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dru-

żyn Młodzieżowych, w którym zmierzyły się
drużyny ze Skoków oraz z Wronek i z Holandii. Zwycięstwo w tym Turnieju należało do
UKS „Skoczek”. Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Skokach, a trzecie S.V.
de VALKEN B1 z Holandii.
O atrakcje dla miłośników piłki nożnej zadbali też skoccy weterani piłkarscy. Oldboye
„Budowlani Rosik” spotkali się z „Niedźwiadkami” z Gołańczy oraz z „Sokołem” Damasławek i z „Soforkiem” Szamocin. Zwycięzcą
tych spotkań została drużyna „Niedźwiadków”, a ogłoszenie ich wyników nastąpiło w
godzinach wieczornych na skockim rynku.
Tutaj też scena należała do „Kultury”. Był więc
koncert Grupy Artystycznej „Skoczki” połączony z promocją nowej płyty oraz oczekiwany przez wszystkich koncert gwiazdy wieczoru Andrzeja Piaska Piasecznego. Sobotni wieczór zakończyła zabawa taneczna, na której
bawiło się kilka pokoleń skoczan.
Niedzielę, 11 czerwca rozpoczęła uroczysta msza święta w intencji mieszkańców, której wzniosłość podkreślały poczty sztandarowe i towarzyszący modlitwom śpiew Chóru
Kameralnego.
Godziny przedpołudniowe należały do
sportowców. W hali skockiego Gimnazjum w
Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar
Burmistrza spotkały się dziewczyny reprezentujące: AZS AWF Poznań, „Orlik” Miłosław,
MKS MOS Słupca, Gimnazjum Nr 1 Skoki reprezentacja klas I i II, Polo Market Szamotuły, KS „Energetyk” Poznań i Gimnazjum
Nr 1 Skoki - reprezentacja klas III. Po zaciętych walkach zwycięzcą Turnieju została drużyna AZS, która też opuściła Skoki z Pucharem Burmistrza.
W godzinach południowych i popołudniowych miały miejsce mecze piłki nożnej juniorów i seniorów reprezentujących Kluby: „Wełna Skoki” i „Leśnik Margonin”. W obu tych
spotkaniach zwycięstwo wywalczyły drużyny
z Margonina.
Równie atrakcyjny program organizatorzy
Dni zapewnili dla miłośników śpiewu i tańca.

Na skockim rynku prezentowały się: Zespół
Wokalny „PŁOMIEŃ” z Antoniewa, Małe
„SKOCZKI”, Średnie „SKOCZKI”, Zespół
Wokalno-Taneczny „AKCENT” z Antoniewa
i Grupa Taneczna „SWEET”. Imprezom tym
towarzyszyła degustacja potraw przygotowanych przez mieszkańców Kakulina, Kuszewa,
Łosińca i Rościnna.
Teraz też na rynku nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu ortograficznego, który odbył
się 5 czerwca br. oraz ogłoszenie wyżej omawianych turniejów sportowych. Zwycięzcami
konkursu, a równocześnie mistrzami ortografii
zostali: w kategorii szkół podstawowych - Zuzanna Dorawa ze Skoków, w kategorii gimnazjum – Klaudia Chlebda ze Skoków a w kategorii dorosłych – Alina Wachowiak z Gołańczy.
Z kolei swój dorobek artystyczny zaprezentowały skockie chóry, a więc: Chór „Harfa” i
Chór „Kameralny”, a dużo śmiechu i wesołości wzbudziły występy kabaretu Antka
Szprychy i jego kompanów.
Program artystyczny tego wieczoru zakończyły występy działającego przy Akademii
Rolniczej Zespołu Pieśni i Tańca „ŁANY”.
Natomiast zakończeniem całości Dni stało się
losowanie loterii, które z uwagi na wiele cennych nagród czekających na nabywców szczęśliwych losów przysporzyło dużo emocji.
Wśród kilkudziesięciu szczęśliwców zdobywcami co cenniejszych nagród zostali: Marian
Grygiel z Łosica do którego trafiło „kino domowe”, Sylwester Stajkowski z Potrzanowa,
który opuścił rynek z tysiąc złotowym talonem
na zorganizowanie imprezy okolicznościowej
w „Starym Fortepianie” i Ewa Chudziak, której los obdarował kuchenką mikrofalową.
Tak więc tegoroczne Dni Skoków, w których bogatym programie każdy zainteresowany mógł znaleźć coś dla siebie przeszły do historii. Stały się one przedmiotem rozmów,
dowcipów oraz wspomnień i marzeń o tym
co będzie za rok. Skoczanie czekają na rok
2007, rok w którym Skoki świętować będą 640
rocznicę uzyskania praw miejskich.
E. Lubawy
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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ
10 czerwca br. dla uczczenia obchodów „DNI SKOKÓW
2006”, przeprowadzono na stadionie „Wełny” turniej piłki nożnej. Do rywalizacji przystąpiło 6 drużyn. Po dwie z Holandii,
Skoków oraz Wronek.
Rozgrywki przeprowadzono systemem „każdy z każdym”
Turniej otworzyła Sekretarz Gminy pani Blanka Gaździak.
Uzyskano następujące rezultaty:
1. S.V. de VALKEN B1 - S.V. de VALKEN C1 8:1
2. UKS HERERTUS WRONKI I – GIMNAZJUM SKOKI (kl. II) 0:2
3. UKS “SKOCZEK” SKOKI (kl. III) - UKS HERERTUS WRONKI
II 10 : 2
4. S.V. de VALKEN B1 - UKS HERERTUS WRONKI I 4:1
5. GIMNAZJUM SKOKI (kl. II) - UKS “SKOCZEK” SKOKI (kl.
III) 1 : 7
6. S.V. de VALKEN C1 - UKS HERERTUS WRONKI II 1 : 3
7. S.V. de VALKEN B1 - GIMNAZJUM SKOKI (kl. II) 1 : 4
8. V S.V. de VALKEN C1 - UKS “SKOCZEK” SKOKI (kl. III) 0 : 5
9. UKS HERERTUS WRONKI I - UKS HERERTUS WRONKI II 7 : 4
10. S.V. de VALKEN B1 – UKS “SKOCZEK” SKOKI (kl. III) 1 ; 3
11. S.V. de VALKEN C1 - UKS HERERTUS WRONKI II 2 : 3
12. - UKS HERERTUS WRONKI I 12 : 0
13. UKS HERERTUS WRONKI I - UKS “SKOCZEK” SKOKI (kl.
III) 0 : 12
14. S.V. de VALKEN B1 - UKS HERERTUS WRONKI II 9 : 3
15. S.V. de VALKEN C1 - GIMNAZJUM SKOKI (kl. II) 0 : 14
Z w/w wyników sporządzono tabelę rozgrywek, która przedstawia zdobycze bramkowe oraz miejsce uzyskane przez poszczególne drużyny:
1. UKS “SKOCZEK” (kl. III) – Tomasz Bartol, Przemysław Gustowski, Arkadiusz Janowiak, Michał Markiewicz, Łukasz Mioduszewski,
Tomasz Pluciński, Dawid Szymkowiak, Paweł Szymkowiak, Szymon
Szwed, Marcin Ślósarczyk, trener Wiesław Nowak
2. GIMNAZJUM SKOKI (kl. II) – Hubert Dudek, Krzysztof Giersig,
…. Hagdan, Łukasz Hatka, ….. Korczak, Roger Kuliński, ……… Marciniak, Damian Nowak, ……. Rakowski, Jarosław Rutkowski, Dawid
Sroczyński, trener Grzegorz Samol
3. S.V. de VALKEN B1 (Holandia)
4. UKS HERERTUS WRONKI I
5. UKS HERERTUS WRONKI II
6. S.V. de VALKEN C1 (Holandia)

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
DZIEWCZĄT
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA
I GMINY SKOKI
Z OKAZJI DNI SKOKÓW
Turniej piłki siatkowej został zorganizowany przez:
a) Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach
b) Burmistrza Miasta i Gminy Skoki
W turnieju wzięło udział 7 drużyn, które zajęły następujące miejsca:
1. AZS AWF Poznań;
2.”Orlik” Miłosław;
3. MKS MOS Słupca;
4. Gimnazjum Nr 1 Skoki II, reprezentacja klas I i II;
5. Polo Market Szamotuły;
6. KS „Energetyk” Poznań;
7. Gimnazjum Nr 1 Skoki I, reprezentacja klas III.
Drużyna Skoków I wystąpiła w składzie:
Joanna Lech;
Katarzyna Malicka;
Judyta Szymkowiak;
Patrycja Baranowska;
Hanna Dembińska;
Klaudia Chlebda;
Agnieszka Mielcarek;
Izabela Sendor.
Drużyna Skoków II wystąpiła w składzie:
Joanna Błachowiak;
Katarzyna Burzyńska;
Daria Dominiak; Joanna Dereżyńska;
Marta Kaczmarek;
Paulina Majcherczyk;
Magdalena Nowak;
Anita Nowakowska;
Małgorzata Pietrzak;
Ewelina Szymkowiak;
Martyna Kucharska;
Paulina Szymkowiak.
Najlepszą siatkarką turnieju drużyny:
a) Gimnazjum Nr 1 Skoki II została uczennica klasy II a - Joanna
Błachowiak
b) Gimnazjum Nr 1 Skoki I została uczennica klasy III a - Patrycja
Baranowska

Najskuteczniejszym strzelcem turnieju okazał się Roger Kuliński – 24
bramki, przed Dawidem Sroczyńskim – 19 bramek.
Arkadiusz Janowiak został zaś najlepszym bramkarzem.
Na zakończenie rozgrywek wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, a
najlepsi: medale i puchary. Zawody przygotowali i przeprowadzili nauczyciele skockiego Gimnazjum: p. Wiesław Nowak oraz p. Grzegorz
Samol. Sędziami turnieju byli panowie: Henryk Marczyk oraz Henryk
Sienkiewicz Opieka medyczna to panie: Wioletta Guner oraz Barbara Wojtasiak. Ciepły posiłek przygotował gospodarz obiektu, pan Eugeniusz Kielma. Nagłośnienie p. Antoni Wiśniewski.
Wiesław Nowak

Szczególne podziękowania organizatorzy kierują pod adresem Izabeli Fidos, absolwentki naszego gimnazjum za pomoc w sędziowaniu
turnieju oraz uczniom naszej szkoły, którzy pomogli w zorganizowaniu turniej. Byli to:
- Agnieszka Gruss; Alicja Kaczmarek; Marcin Ślósarczyk; Dawid Szymkowiak; Paweł Szymkowiak; Tomasz Pluciński; Łukasz Hatka.
Pamiątkowe puchary, statuetki dla najlepszej siatkarki w poszczególnych drużynach oraz dyplomy wręczył Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki Pan Tadeusz Kłos oraz Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Skokach
Wiesław Sierzchuła.
Organizatorzy: Hanna Węglewska, Anna Dorawa, Elżbieta Chojnacka, Wiesław Sierzchuła
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WIADOMOŚCI SZKOLNE
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
BRĄZOWE KANGURY
Znane są wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego
KANGUR 2006, który odbył się w tym roku 16 marca. Wzięło w nim
udział 38 uczniów z naszej szkoły. W całej Polsce, w tym również w
powiecie wągrowieckim spośród uczestników wyróżniono: laureatów
(„Złote Kangury”), uczniów z bardzo dobrym wynikiem („Srebrne
Kangury”) oraz dzieci z wynikiem wyróżniającym („Brązowe Kangury”).
Miło jest powiadomić, że w naszej szkole przyznano cztery „Brązowe Kangury”.
W kategorii „Beniamin” V miejsce w powiecie wągrowieckim zdobył Mateusz Stiller z klasy Vc.
Natomiast w kategorii „Maluch” VIII miejsce w powiecie wągrowieckim zdobyły uczennice z klasy IVc: Marta Szmyra i Aleksandra
Samol. Czwartego „Brązowego Kangura” przyznano Andrzejowi Rutkowskiemu z klasy IVc za XIII miejsce w naszym powiecie.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji „Kangura”, który odbędzie się już za rok.
Jolanta Eitner

PALI SIĘ! PALI SIĘ!
Na szczęście to tylko tytuł przedstawienia w wykonaniu uczniów
klasy IIIc.
31 maja i 6 czerwca uczniowie przebrani w stroje strażaków zaprezentowali akcję gaszenia fikcyjnego pożaru. Po inscenizacji „dziennikarka” Angelika przeprowadziła wywiad z panem Janem Kaczorowskim, zadając mu pytania dotyczące zachowania się podczas pożaru.
To krótkie przedstawienie, ruch sceniczny i występ grupy muzycznej
stanowiły wstęp do zapoznania dzieci z wiadomościami przekazanymi
przez strażaka.

GMINNY KONKURS
MATEMATYCZNY

SPOTKANIE MUZYCZNE
„ZA MIEDZĄ”
W ostatnim tygodniu nauki szkolnej uczniowie uczestniczyli w kolejnym spotkaniu muzycznym z artystami – wykonawcami. Tym razem
trio muzyczne (akordeon, gitara, mandolina) wprowadziło uczestników w klimat muzyki rosyjskiej. Rosyjskie stroje, odpowiednia muzyka i bałałajka to elementy, które uczyniły koncert bardzo ciekawym.
Organizatorką spotkania była Renata Stróżewska.

ROZSTRZYGNIĘCIE
KONKURSÓW PRZYRODNICZYCH
W Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-Planeta” nagrody książkowe i wyróżnienia za zdobycie największej liczby punktów
testu konkursowego w szkole otrzymali Sebastian Seyda, Agata Grzywaczewska i Linda Maciejewska. Za najlepsze prace indywidualne w
naszej szkole, poświęcone pomnikom przyrody i stanowi środowiska
na naszym terenie, uznano prace Katarzyny Bejmy, Marcina Cibaila,
Mai Guner, Pawła Popadowskiego i Mariki Loręckiej.
W Konkursie Powiatowym Nadleśnictwa Durowo „Poznajemy leśne drzewa” Aleksandra Samol zajęła II miejsce w kategorii szkół podstawowych. Doceniono całoroczną pracę uczennicy, która wykonała
zielnik zawierający ponad 20 gatunków drzew 9do każdego gatunku
pęd nieulistniony, liść, kwiat lub kwiatostan, owoc lub owocostan)
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

X WOJEWÓDZKI KONKURS
WIEDZY O WIELKOPOLSCE
Do konkursu wiedzy o naszym regionie przygotowywało się 65 uczniów
z czwartych i piątych klas. Jednak tylko 9 najlepszych reprezentowało
naszą szkołę w etapie powiatowym organizowanym w Damasławku. Etap
wojewódzki pokonało 7 uczniów i tym samym zdobyli oni tytuł laureatów: Maciej Kujawa, Aleksandra Samol, Marta Szmyra, Maja Guner,
Katarzyna Bejma, Tomasz Przykucki i Zuzanna Dorawa.

EKOIMPRESJE 2006

W maju po raz kolejny zmagali się z zadaniami matematycznymi
najlepsi matematycy nauczania zintegrowanego reprezentujący szkoły naszej gminy. Organizatorki konkursu Małgorzata Kapczyńska,
Aldona Lubiatowska i Danuta Kubicka przygotowały dla najmłodszych
matematyków wiele łamigłówek, zadań, których rozwiązanie wymagało nie lada umiejętności bystrości umysłu.

19 czerwca odbyło się w Wągrowcu podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego – EKOIMPRESJE 2006. Troje uczniów z
naszej szkoły odebrało nagrody za przepiękne budowle charakterystyczne dla naszego regionu. Zostały one wykonane z materiałów odpadowych. Tę ciekawą wystawę, na której znajdują się również prace
naszych uczniów, można podziwiać w sali kinowej MDK w Wągrowcu.
Laureatami zostali: Agnieszka Gatkowska, Martyna Dąbrowska,
Marcin Zywert.

A ZA NASZEJ MŁODOŚCI TEGO
NIE BYŁO!

NAJLEPSI PIŁKARZE

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach wzbogaciła
się o profesjonalną pracownię do nauki języków obcych. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i zainstalowanych w niej urządzeń uczniowi zyskali możność w atrakcyjnej i efektownej formie zgłębiania tajników
języka angielskiego i niemieckiego. W sali znajdują się 24 stanowiska wyposażone w słuchawki, a stanowisko nauczyciela zawiera dodatkowo konsolę sterowniczą, komputer, odtwarzacz CD i video. Podczas zajęć można również korzystać z projektora multimedialnego.
Praktyczny pokaz działania sprzętu pani Krystyna Czajka, nauczyciel języka angielskiego zaprezentowała gościom uczestniczącym w
akademii zorganizowanej w Szkole z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pokaz ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem
zwiedzających, nie tylko członków Koła Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej.
E. Lubawy

Reprezentacja naszej szkoły zdobyła Wicemistrzostwo Szkół Podstawowych Powiatu Wągrowieckiego w Piłce Nożnej. W skład drużyny, którą opiekuje się Alicja Kramer wchodzą: Bartosz Rakowski, Piotr
Rakowski, Martin Kędziora, Radosław Kramer. Artur Kucharski,
Krzysztof Witkowski, Michał Gruszka.

NAJLEPSI NAGRODZENI
Ostatnie dni roku szkolnego to czas podsumowania dokonań i osiągnięć wszystkich uczniów. Szczególnie miłe jest wręczanie nagród tym,
którzy wyróżnili się wiedzą, umiejętnościami, a także innymi talentami i reprezentowali naszą szkołę i środowisko w wielu różnych konkursach, turniejach czy zawodach.
Na kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego zorganizowano
spotkanie, podczas którego wręczano dyplomy i nagrody laureatom i
zwycięzcom w obecności Burmistrza UMiG Tadeusza Kłosa. Wszyst-
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kim nagrodzonym i biorącym udział w konkursach oprócz nagród przekazano
słowa uznania wspierające ich w dalszym doskonaleniu talentów i gratulacje.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Podczas uroczystego apelu kończącego rok szkolny w obecności zaproszonych gości i rodziców zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem dla uczniów, którzy zdobyli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. Najlepsi szóstoklasiści otrzymali nagrody książkowe. Wręczono także listy pochwalne uczniom zdobywającym przez trzy kolejne lata nauki najlepsze wyniki oraz ich rodzicom.
Uhonorowano również 3 uczniów, którzy zdobyli najlepszy w szkole wynik podczas sprawdzianu klas szóstych.
Szczególna nagroda przypadła Zuzannie Dorawie, która otrzymała
zaszczytny tytuł Najlepszego Absolwenta Roku za najwyższy wynik w
nauce w klasach IV-VI, wzorowe zachowanie i reprezentowanie szkoły w wielu konkursach.
Cała społeczność szkoły uroczyście pożegnała absolwentów.

Z ŻYCIA GIMNAZJUM
ŚWIĘTO KSIĄŻEK
Z okazji Majowych Dni Książki oraz Tygodnia Bibliotek w bibliotece szkolnej przygotowano szereg imprez, by w ten sposób przypomnieć, że warto czytać książki i odwiedzać bibliotekę.
Na początku maja zorganizowano kiermasz nowości wydawniczych oraz
ogłoszono konkursy czytelnicze dla uczniów poszczególnych klas. W przeddzień Dnia Matki przygotowano literackie popołudnie ,,Kocham Ciebie,
Mamo”, a na koniec maja zaplanowano wyjazd do Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu na spotkanie z aktorem Piotrem Adamczykiem.
Wyniki konkursów czytelniczych:
Klasy I Konkurs ,,Czy znasz Dziecię Elfów?”; I miejsce Edward
Surdyk; II miejsce Julia Wasilewicz; III miejsce Alicja Kaliska.
Klasy II Konkurs ,, Kto mi pomoże?” ze znajomości wierszy Jana
Brzechwy; I miejsce Anna Pilaczyńska; II miejsce Patryk Szymkowiak;
III miejsce Dominika Szczepaniak.
Klasy III Konkurs ,,Ptasie radio nadało” ze znajomości utworów
Juliana Tuwima; I miejsce Klaudia Wilkanowicz; II miejsce Patrycja
Dąbrowska; III miejsce Jakub Andrzejewski, Daria Urbaniak.
Klasy IV Konkurs ,,Historia Akademii Pana Kleksa”; I miejsce
Marta Bień; II miejsce Aleksandra Samol; III miejsce Marta Szmyra.
25 maja na literackim popołudniu ,,Kocham Ciebie, Mamo” zaproszone przez uczniów Mamy nie tylko wysłuchały pięknych wierszy na swój
temat, ale uczestniczyły również w oryginalnych konkurencjach i zabawach.
Każda z przybyłych Mam otrzymała także serduszko od swojego dziecka.
Niedzielne popołudnie 28 maja uczniowie: Marcin Klimczak, Kinga
Kruś, Małgorzata Kucharska, Klaudia Skarupa, Daria Smykowska, Hubert Szymczak, Daria Urbaniak, Szymon Witkowski pod opieką Lidii
Eksler i Wioletty Molińskiej spędzili na spotkaniu z aktorem Piotrem
Adamczykiem. Odtwórca roli papieża Jana Pawła II czytał zgromadzonym w Bibliotece Raczyńskich dzieciom fragmenty książki Janusza Korczaka ,,Król Maciuś Pierwszy”. Wstąpiliśmy również do księgarni, w
której niektórzy stracili na książki całe kieszonkowe.
Lidia Eksler

Z ŻYCIA SZKÓŁ FUNDACJI
CZY TO DESZCZ, CZY SŁOŃCE
ŚWIECI, MY KOCHAMY
WSZYSTKIE DZIECI
Pod takim hasłem uczniowie naszej szkoły obchodzili na początku
czerwca swoje święto, czyli Dzień Dziecka. Spotkanie upłynęło pod

znakiem konkursów, zabaw i wcielania się w różne role. Tego dnia na
boisku szkolnym w Lechlinie spotkać można było Anię z Zielonego
Wzgórza, Batmana, Pana Kleksa, Pipi, a nawet Harrego Pottera przemieszczają-cego się na swej niezawodnej miotle. Dawkę dobrego
humoru zapewnili uczniowie prezen-tujący humorystyczne scenki, w
których szkolną rzeczywistość przedstawiono w krzywym zwierciadle.
Najmłodszym dzieciom dużą frajdę sprawiło przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”. Maluchy mogły na chwilę przeobrazić się w główną
bohaterkę baśni, a później stanąć oko w oko z wilkiem-fajtłapą i bez
obaw uścisnąć mu rękę.
Uzdolnieni wokalnie próbowali swych sił w konkursie na najładniejsze wykonanie piosenek Majki Jeżowskiej i Natalii Kukulskiej, a
dzieci lubiące malować chwyciły za pędzle i wykonywały plakaty, których hasło przewodnie brzmiało: „Wszystkie dzieci nasze są”. Nie
zawiedli się także miłośnicy sportu. Na lubiących rywalizację czekał
turniej piłki nożnej, rozgrywki w dwa ognie lub ringo.

REKORDZIŚCI WŚRÓD ZBIERACZY
9 czerwca na Międzygminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Kopaszynie doszło do rozstrzygnięcia trzech, trwających cały
rok szkolny, konkursów związanych ze zbiórką surowców wtórnych.
Szczególnym zaangażowaniem wykazali się uczniowie ZSP w Jabłkowie. Kiedy dyrektor Składowiska, pan Tomasz Napiecek, ogłosił wyniki klasyfikacji końcowej okazało się, że przedstawiciele Zespołu
uplasowali się na czołowych miejscach.
W mającym najdłuższą tradycję (V edycja) konkursie „Aluminiowa Góra Puszek”, w kategorii Ilość puszek w przeliczeniu na jednego
ucznia, I miejsce zajął Punkt Filialny w Pawłowie Skockim z wynikiem
23 kg na ucznia. Jak znaczna była przewaga nad rywalami świadczy
fakt, że zdobywcy II miejsca, Przedszkole nr 7 w Wągrowcu, zebrali
tylko 4,60 kg. W pierwszej dziesiątce znalazły się także szkoły z Rejowca i z Lechlina.
W I edycji konkursu „Worek makulatury, nowych książek góry”,
cztery pierwsze miejsca zagarnęły placówki należące do ZSP. I miejsce wywalczyli uczniowie z Pawłowa Skockiego (25 kg na ucznia), II –
SP Rejowiec (12,98 kg), III – SP Lechlin (10,00), IV – Jabłkowo (9,81
kg).
W akcji przebiegającej pod hasłem „Zbieraj baterie, łap energię”,
II miejsce zajęła szkoła z Pawłowa Skockiego.. Na ósmym miejscu
uplasowali się przedstawiciele lechlińskiej podstawówki, a na dziesiątym szkoła z Jabłkowa.
Równie imponujące były wyniki klasyfikacji indywidualnej. Rekordzistą ogłoszono Krzy-sztofa Krupę z Pawłowa Skockiego, który za
zebranie 10012 puszek otrzymał w nagrodę rower górski i słodycze.
Natomiast dla zdobywców dalszych miejsc: Marcina Ruty – IV, Karola
Paczyńskiego – VII, Karola Grzechowiaka – XII (wszyscy chłopcy ze
szkoły w Pawłowie) oraz Natalii Troniny z Lechlina – miejsce XVIII,
przewidziano nagrody rzeczowe w postaci aparatów fotograficznych i
sprzętu sportowego. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali także koszuli z logo firmy RECAL, zajmującej się przetwarzaniem opakowań
aluminiowych.
Podkreślić należy fakt, że uczniowie, zbierając surowce, zdobywają
nagrody nie tylko dla siebie, ale także dla szkoły. Tak więc za zwycięstwo w zbiórce puszek, Starosta Wągrowiecki ufundował dla szkoły w
Pawłowie nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, a Burmistrz Miasta
Wągrowca przekazał zwycięzcom czek na 500 zł.

ZMAGANIA KSIĄŻKOWYCH MOLI
8 czerwca w Punkcie Filialnym w Pawłowie Skockim przeprowadzono II etap szkolnego konkursu czytelniczego „Czy znasz lektury szkolne?”. W zmaganiach uczestniczyli ucznio-wie klas IV-VI. Pierwsze miejsce wśród czwartoklasistów zajęła Paulina Szymkowiak z Lechlina, II –
Andżelika Rakocy z Jabłkowa, III – Adrian Stasiak z Pawłowa. W klasie piątej najlepszą znajomością „Przygód Odyseusza” oraz „Chłopców
z Placu Broni” wykazała się Joanna Sztandera z Pawłowa Skockiego.
Drugie miejsce zajęły ex aequo Karina Andrzejewska (Pawłowo) i Dag-

11
mara Stachowiak (Lechlin), na trzecim uplasowała się Katarzyna Gier
(Jabłkowo). W kategorii klas szóstych bezkonkurencyjne okazały się
uczennice ze szkoły w Jabłkowie. Zwyciężczynią została Agata Kantorska, II miejsce zajęła Daria Jendraszak, III – Paulina Rzepczyk.

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!
22 i 23 czerwca w bliżyckiej „Walentynówce” odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2005/2006. Pierwszego dnia szkołę pożegnały
dzieci z klas I-III, drugiego czwar-to-, piąto- i szóstoklasiści. Uczniowie,
którzy uzyskali wysoką średnią ocen lub zwyciężyli w którymś z licznych
konkursów, otrzymali od Dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego cenne nagrody rzeczowe, m. in. drukarki, odtwarzacze DVD lub MP3, radiomagnetofony, nagrywarki DVD, książki oraz sprzęt sportowy.
Rodzicom najlepszych uczniów wręczono listy pochwalne. Całoroczny wysiłek uczniów, rodziców i grona pedagogicznego docenił także
obecny na uroczystości w piątek, 23 czerwca, Burmistrz Skoków, Tadeusz Kłos, który pogratulował prymusom sukcesów w nauce i zdobycia cennych nagród, choć sam nie przybył do Bliżyc z pustymi rękami.
W podziękowaniu za trud i zaangażowanie włożone w prezentację
państw Unii Europejskiej podczas Dni Skoków, Burmistrz ufundował dla poszczególnych wiosek (Rejowiec, Jabłkowo, Lechlin, Łosiniec i Pawłowo Skockie) i szkół drobne upominki.
Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim” zadbała, podobnie jak w
zeszłym roku, o organizację letniego wypoczynku. Na pierwszą połowę lipca zaplanowano pięciodniowe półkolonie, podczas których dzieci
wyjeżdżać będą do miejscowości atrakcyjnych turystycznie. Natomiast w sierpniu 150 dzieci wyjedzie na tygodniowe kolonie do ośrodka rekreacyjnego w Rogoźnie. Nie lada gratka czeka wreszcie uczniów,
którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem. Władze Fundacji, doceniając całoroczną ciężką pracę, ufundowały dla prymusów czterodniową wycieczkę w góry. A zatem, wakacje czas zacząć!
L. Błachowiak

Z ŻYCIA OŚRODKA W ANTONIEWIE
II MIEJSCE DLA POWIATU
WĄGROWIECKIEGO
17 czerwca br 34 osobowa grupa młodzieży z Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie reprezentowała Powiat Wągrowiecki w organizowanym między innymi przez Radę Krajową i Wojewódzką LZS oraz
przez Urząd Marszałkowski i Powiat Leszczyński w Rajdzie Pieszym
pod hasłem „Witamy wakacje”. Start i meta Rajdu znajdowały się w
Boszkowie, a jego celem były między innymi popularyzacja turystyki
pieszej i promocja walorów Przemęckiego Parku Krajobrazowego.
Rajd połączony był z licznymi konkursami sprawnościowymi, między innymi z przenoszeniem kolegi i koleżanki, rzutem lotką i rzutem
podkową oraz z konkursami plastycznym i krajoznawczym.
Nasza młodzież, startująca po opieką wychowawców: Andrzeja Bochyńskiego, Sylwii Widzińskiej i Grażyny Lubawej, wśród 18 drużyn z
pięciu powiatów, utworzyła 5 drużyn i zajęła drużynowo: II, III, V,
VIII i XII miejsce. Wynikami tymi zgodnie z Regulaminem Rajdu,
który stanowił że o punktacji powiatów decyduje suma punktów uzyskanych przez dwie najlepsze drużyny, antoniewska młodzież zapewniła II miejsce Powiatowi Wągrowieckiemu.
Wynik ten, to kolejny sukces antoniewskiej młodzieży. Tutaj przy
okazji wypada poinformować, że młodzież ta w dniu 4 czerwca br w
towarzystwie opiekuna grupy Grażyny Lubawej reprezentująca Gminę Skoki na II Letniej Powiatowej Spartakiadzie Mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego wywalczyła II miejsce. Startujące w Spartakiadzie dziewczęta zdobyły złoty medal w koszykówce. II miejsce w koszykówce i srebrny medal zyskali chłopcy. Równocześnie grupa nasza
zdobyła srebrny medal w konkurencji przenoszenia partnera, a także
złoty medal w skoku w dal z miejsca i brązowy medal w sztafecie sprawnościowej.
E. Lubawy

MIĘDZYSZKOLNE ZAWODY
SPORTOWO – REKREACYJNE
Kolejny raz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie udostępnił swe obiekty uczestnikom Międzyszkolnych Zawodów SportowoRekreacyjnych organizowanych przez Koło Łowieckie nr 57 „Borsuk”.
W Zawodach udział wzięły drużyny 8-osobowe, w składzie 7 uczniów + 1
opiekun ,reprezentujące Szkołę Podstawową nr 3 w Wągrowcu, Szkołę
Podstawową w Pruścach i 2 drużyny z Ośrodka w Antoniewie.
Impreza składała się z dwóch części : strzelania z wiatrówki i Konkursu Wiedzy Przyrodniczej, a suma punktów uzyskanych w tych konkurencjach decydowała o ogólnej punktacji Zawodów.
W strzelaniu z wiatrówki każdy członek drużyny oddawał 3 strzały
liczone do punktacji ogólnej, a w Konkursie 1 uczeń musiał wykazać
się wiadomościami z zakresu ochrony przyrody i łowiectwa.
Po podsumowaniu wyników przez Komisję sędziowską złożoną z
opiekunów drużyn oraz członków Koła „Borsuk”- Prezesa Czesława
Skowronka oraz Kazimierza Grzegorzewskiego i Andrzeja Bochyńskiego okazało się, ze podobnie jak w roku 2005 najlepszą była drużyna I z Antoniewa z opiekunem Grażyną Lubawą, która wywalczyła
łącznie 208 pkt. i ponownie zdobyła Puchar Przejściowy Prezesa Koła
Łowieckiego „Borsuk”. II miejsce zyskując 201 pkt. zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu, III miejsce z ilością 196
pkt. należało do II drużyny z Antoniewa, a IV miejsce zyskując 158
punktów zajęła Szkoła z Prusiec.
Nagrodą dla trzech zwycięskich drużyn były puchary pamiątkowe,
a dla ich członków odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale.
Każdy zespół uczestniczący w zawodach otrzymał piłkę do gier zespołowych, a każdy uczestnik imprezy drobne praktyczne upominki.
Tradycyjnie już, na zakończenie zawodów odbyło się strzelanie o
„Super Króla”, tj. mistrza w strzelaniu z wiatrówki. I tutaj stała się
niespodzianka. Tytuł „Super Króla” z wynikiem 30 punktów zdobyła
Zofia Majewska z Antoniewa, która o jeden punkt wyprzedziła Pawła
Fabianowskiego, również z Antoniewa.
Imprezę zakończył wspólny posiłek zawodników i organizatorów.
E. Lubawy

POWRÓCILI Z MEDALAMI
Z satysfakcją podbudowaną złotym medalem Pawła Fabianowskiego w
rzucie piłeczką palantową oraz srebrnymi medalami Anny Ratajczak w
ogólnosprawnościowym torze przeszkód i Dawida Wilmana w skoku w
dal, a także brązowym medalem Anny Ratajczak w biegu na 600 m, powróciła w dniu 29.05 br z Poznania, młodzież z Ośrodka Wychowawczego
w Antoniewie. Sześcioosobowy osobowy zespół w składzie Anna Ratajczak, Sandra Kuczyńska, Sylwia Dalidowicz, Paweł Fabianowski, Dawid
Wilman i Emil Fischer pod opieką Grażyny Lubawej na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczestniczyło w Międzynarodowym
Festynie Integracyjnym „Dzieci Dzieciom”, który odbył się na stadionie
AWF-u w Poznaniu. Festyn był spotkaniem integracyjnym dzieci poszkodowanych przez los z wielkopolskich szkół specjalnych z ich rówieśnikami
z sąsiednich, bratnich państw: Republiki Federalnej Niemiec, Federacji
Rosyjskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej, a jego celem było rozbudzenie wśród uczestników wiary we własne
możliwości oraz zawieranie nowych przyjaźni i kontynuowanie już nawiązanej przez placówki opiekuńczo wychowawcze zajmujące się dziećmi pełno i niepełnosprawnymi.
Dzień wcześniej, bo w niedzielę 28 maja 35 osobowa grupa antoniewskiej młodzieży pod opieką Grażyny Lubawej oraz Andrzeja Bochyńskiego i Tadeusza Milibranda uczestniczyła w Pikniku Integracyjnym
Młodzieży w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Młodzi ludzie zwiedzali
obiekty muzealne i poznawali życie i pracę dawnych mieszkańców wsi
polskiej. Dziewczęta osobiście wzięły udział w wyrobie domowym sposobem masła oraz w tkaniu dywanów i w odlewaniu i wypalaniu figurek.
Tutaj też nawiązali kontakty z rówieśnikami z innych środowisk, które to
kontakty kontynuowali w kolejnym dniu, tj. na boisku AWF w Poznaniu.
E. Lubawy

SKOCKI KALEJDOSKOP
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Zawody Międzyszkolne w Antoniewie

Dzień Dziecka w Kakulinie

Dzień Dziecka w Grzybowicach

Zakończenie roku szkolnego w szkołach fundacji.

Spotkanie z Prezesem OSP

Powrócili z medalami

Rajd Boszkowo

Dzień Matki

