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Harcówka letnia  
w Nowych Skalmierzycach
Już niebawem na terenie tzw. starego basenu przy gminnym 
stadionie w Nowych Skalmierzycach rozpocznie się budowa obiektu 
socjalno-magazynowego, który będzie służył tutejszym harcerzom. 

Projekt budynku w tym miejscu powstał 
już przy okazji modernizacji stadionu w 2015 
roku. Początkowo zakładał postawienie mu-
rowanego magazynu ze stacją pomp, jednak 
ze względu na wysoki koszt budowy opiewa-
jący na ponad 300.000 zł zrezygnowano z tej 

inwestycji. Powrót do koncepcji zagospodaro-
wania przestrzeni wokół basenu wrócił przy 
okazji gruntownego porządkowania terenu 
rozpoczętego w 2019 roku. Z czasem pięk-
niejący teren z licznym starodrzewem zaczął 
przyciągać różne grupy społeczne- w tym 

harcerzy, którzy organizowali tutaj ogniska, 
gry i zabawy. Wtedy wrócono do koncepcji 
postawienia budynku, jednak już w kon-
strukcji drewnianej. Gdy pojawiła się szansa 
powstania na tym terenie letniej harcówki, to 
z wielkim entuzjazmem podeszliśmy do tematu 
i uznaliśmy, że miejsce to zyska na takim roz-
wiązaniu- podkreśla komendant szczepu Ja-
kub Nowak. W harcerstwie bardzo ważny jest 
kontakt z naturą i możliwość działania na świe-
żym powietrzu, dlatego staramy się tworzyć 
przyjazną ku temu przestrzeń. Będziemy mogli 
robić tam zbiórki, bez obawy o warunki pogo-
dowe. Taki budynek pozwoli też jeszcze lepiej 
przygotować tegoroczne półkolonie pn. „Let-
nia Przygoda w Gminie Nowe Skalmierzyce”. 
Dlatego już nie możemy się doczekać, aż obiekt 
będzie skończony, aby zacząć organizować 
pierwsze zbiórki w nowej harcówce. Jako orga-
nizacja pozarządowa cieszymy się i dziękujemy, 
że nasze władze tak chętnie pomagają i wspie-
rają wychowanie i rozwój dzieci i młodzieży! 

Dzięki zmianom w projekcie oraz korzyst-
nemu postępowaniu ofertowemu uda się 
w najbliższym czasie za kwotę ok. 125.000 
zł postawić nowy obiekt. Będzie to budynek 
o powierzchni ok. 60 m2 z częścią socjalną 
i magazynową, który zapewni wystarczają-
cą bazę. Udział własny harcerzy w projekcie 
wyniesie dodatkowo ok. 10.000 zł. Będą się 
oni starali o pozyskanie zwrotu tej kwoty 
z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju 
Organizacji Harcerskich i Skautowych. 

Aleksander Liebert
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Teren wokół basenu zaczął przyciągać różne  
grupy społeczne. Wkrótce stanie tu budynek 
służący harcerzom



Przeszkolono 
sprzedawców 
napojów 
alkoholowych

W dniach 22-23 lutego br. w sali sesyj-
nej na stadionie miejsko-gminnym odby-
wały się zorganizowane przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych bezpłatne szkolenia z zakre-
su zasad sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych w oparciu o ustawę o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi. 

Do udziału w spotkaniach zaproszono 
sprzedawców oraz właścicieli punktów 
sprzedaży i podawania napojów alko-
holowych znajdujących się na terenie 
gminy, których obecnie jest około czter-
dzieści. Ze względu na reżim sanitarny 
zadeklarowaną ilość uczestników po-
dzielono na dwie grupy. Pierwszą turę 
kursantów przywitał burmistrz Jerzy 
Łukasz Walczak, drugą – jego zastępca 
Agnieszka Sipka. Oboje podziękowali 
uczestnikom za przybycie oraz zwrócili 
uwagę na konieczność dostosowywania 
się przedsiębiorców do wciąż ewoluują-
cych przepisów prawa.

Realizatorką szkolenia była Agnieszka 
Wojciechowska z Wielkopolskiego Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy, 
która przedstawiła procedurę wydawa-
nia zezwoleń na sprzedaż napojów alko-
holowych oraz zasady i warunki prowa-
dzenia sprzedaży takowych napojów.

Szkolenie stanowiło element Gminne-
go Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 

Magdalena Kąpielska

Oficjalne otwarcie „Szatni na Medal” 
na miejskim stadionie
15 lutego na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach 
odbyło się oficjalne otwarcie funkcjonujących od początku roku 
szatni, które utworzono w budynku trybun oraz toalet publicznych. 

Przedsięwzięcie było w połowie dofinan-
sowane ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego, stąd 
w oddaniu obiektu towarzyszyli goście: Czło-
nek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Jacek Bogusławski oraz radni Województwa 
Wielkopolskiego Marzena Wodzińska i An-
drzej Pichet. W przecięciu wstęgi poza gośćmi 
udział wzięli: zastępca burmistrza Agnieszka 
Sipka, skarbnik Bolesław Borkowski oraz 
dwaj prezesi miejscowych klubów sporto-
wych: Bernard Spasowski (KS Pogoń) oraz 
Maciej Jędraszek (UKS Akademia Piłkarska).

Jestem wdzięczny za dofinansowanie tego 
projektu kwotą blisko 40.000 zł z programu 
„Szatnia na Medal”. To nie jest nasze ostat-
nie słowo w kontekście rozbudowy gminnej 
infrastruktury sportowej, ponieważ potrze-

by z uwagi na ilość trenujących tu osób są 
ogromne - kolejnym krokiem będzie dalsza 
poprawa warunków szatniowych w budynku 
pawilonu, który pochodzi z lat 60. XX wieku 
– nadmienił Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak. Zawod-
nicy korzystający z boiska treningowego mają 
wreszcie do szatni o wiele bliżej niż dotych-
czas – dodaje włodarz.

Inwestycja polegała na przekształceniu 
części powierzchni toalet damskiej oraz mę-
skiej pod szatnie wraz z prysznicami i sani-
tariatami. Wyposażono je w ławki. Ponadto 
w obiekcie nadal funkcjonują przyległe szat-
niom pomieszczenia z większą ilością umy-
walek oraz toalet, które będą wykorzystywa-
ne podczas organizacji imprez plenerowych. 

Dariusz Smułka
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Dzięki adaptacji pomieszczeń zawodnicy będą mieli do szatni znacznie bliżej niż dotychczas



89. akcja poboru 
krwi za nami

13 lutego br. w hali Stadionu Miejsko
-Gminnego odbyła się 89. akcja poboru krwi. 
Po raz pierwszy nowoskalmierzycki klub 
HDK zorganizował akcję wespół z Centrum 
Kultury oraz Biblioteką Publiczną Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Chciałbym serdecznie podziękować krwio-
dawcom i sponsorom za kolejne udane przed-
sięwzięcie. Podczas tej akcji zebraliśmy 19,350 
litrów krwi, którą oddały 43 osoby, w tym 15 
pań i 2 osoby po raz pierwszy. W sumie zgło-
siły się 53 osoby, ale jak wiadomo nie każdy 
może oddać krew, gdyż o tym decydują wyniki 
badań – podsumował przedsięwzięcie pre-
zes klubu Henryk Olejnik. 

Kolejna akcja odbędzie się 24 kwietnia. 
Zapraszamy!

Dariusz Smułka

Rolnicy z terenu gminy 
skorzystali z programu  
„Usuwanie folii 
rolniczych i innych 
odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej”

Rolnicy z terenu gminy skorzystali z pro-
gramu dotacyjnego, dzięki któremu mogli 
w bezpieczny oraz bezpłatny sposób pozbyć 
się zalegających na ich polach folii i innych 
tym podobnych śmieci. Akcję, na którą sa-
morząd pozyskał 49.190 złotych przeprowa-
dzono w dniach 23-24 lutego.

Nabór do programu pn. „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących 
z działalności rolniczej” Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
ogłosił już w roku 2019. Stosowne wnio-

ski złożyło do nas 112 rolników, a my z kolei 
przygotowaliśmy wniosek zbiorczy. Umowę 
podpisaliśmy w roku 2020, jednak ze wzglę-
du na wyczerpujący się krajowy limit pomocy 
de minimis, nie mieliśmy wówczas możliwości 
jej realizacji – wyjaśnia burmistrz Jerzy Łu-
kasz Walczak.

Termin wydatkowania środków przedłu-
żono do 31 marca br., stąd Gmina finalizowa-
ła program w ostatnich dniach lutego 2021 
roku. Powiadomieni pisemnie o dacie oraz 
miejscu odbioru rolnicy przekazali wspo-
mniane wyżej odpady firmie recyklingowej.

Magdalena Kąpielska
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W akcji wzięły udział 43 osoby,  
które oddały łącznie ponad 19 l krwi



Wszyscy święci z Droszewa
Marzec w krajach związanych z kulturą i religią chrześcijańską  
związany jest z okresem Wielkiego Postu będącego sześciotygodniowym 
przygotowaniem do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 

Czas tego przygotowania w przeszłości 
związany był z wieloma praktykami mo-
dlitewnymi mającymi za zadanie odpoku-
towanie win poprzez uczynki miłosierdzia. 
Nabożeństwa drogi krzyżowej i gorzkich 
żali zakończone obchodami Triduum Pas-
chalnego miały przygotować praktykują-
cego katolika na prawdziwe przeżywanie 
Wielkanocy. W wielu polskich sanktuariach 
pasyjnych w tym okresie prowadzi się na-
bożeństwa nie tylko w kościołach, ale na 

terenach przykościelnych, gdzie od setek 
lat budowane są stacje drogi krzyżowej 
często zakończone Golgotą, czyli miejscem 
śmierci Jezusa ukształtowanym na wzór 
Jerozolimy. Na pielgrzymkowych szlakach 
w Polsce znajdujemy wiele takich miejsc 
kalwaryjskich wybudowanych zazwyczaj 
staraniem zamożnej szlachty czy też braci 
zakonnej. Golgota Licheńska, Kalwaria Pa-
cławska, Zebrzydowska, Górka Duchowna 
to tylko niektóre z jakże licznych sanktu-
ariów pasyjnych. W naszym rejonie miej-
scem szczególnej czci Męki Pańskiej jest 
klasztor ojców pasjonistów w Sadowiu. 
Także dość ciekawe artystycznie stacje 
pasyjne posiada sanktuarium w Skalmie-
rzycach. Jednak na szczególną uwagę za-
sługuje położona nieco na uboczu naszej 
gminy Golgota w parafii droszewskiej.

GolGota w Droszewie

Kościół parafialny pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych w Droszewie nale-
ży do jednej z najstarszych drewnianych 
budowli sakralnych w naszym regionie. 
Zewnętrzna bryła świątyni stanowi dość 

charakterystyczny dla Wielkopolski styl 
budownictwa drewnianego pozbawiony 
szczególnych akcentów architektonicz-
nych. Prawdziwe piękno skrywane jest 
wewnątrz świątyni. W samym Droszewie 
zaintrygowała mnie urokliwa budowla ka-
mienna znajdująca się na terenie przyko-
ścielnego parku. Powstała w latach 2006-
2008 Golgota droszewska w połączeniu ze 
stacjami Drogi Krzyżowej stanowi ciekawe 
miejsce kultu pasyjnego. Wybudowana 

z inicjatywy byłego proboszcza ks. Ludo-
mira Dzięciołowskiego przy dużym udzia-
le parafian prezentuje się dość okazale, 
stanowi miejsce ciszy, usposabiając do re-
fleksji i skupienia. Ułożone na kształt Gol-
goty olbrzymie kamienie polne zwiezione 
z okolicznych pól stanowią podstawę dla 
sceny śmierci Jezusa na krzyżu. Wiodące 
na szczyt góry masywne schody wprost 
zapraszają wiernych do wejścia na górę 
na modlitwę u stóp krzyża razem z Maryją 
i św. Janem. Jest to niewątpliwie urokliwe 
miejsce do inscenizacji Misteriów Męki 
Pańskiej, które w ostatnich latach stały się 
dość popularne w wielu parafiach.

Droszew na przestrzeni wieków

Sądzić można, że skupiająca wiele oko-
licznych wiosek parafia droszewska sięga 
historią początków organizacji kościelnej 
na ziemiach polskich. Wieś musiała tu ist-
nieć dość wcześnie, skoro już w księgach 
grodzkich z lat 1410-1411 wspomina się 
o Filipie i Januszu z Droszewa. Droszewscy 
pieczętujący się rycerskim herbem „Wcze-
le” posiadali miejscowe dobra w końcu XIII 

i początkach XV wieku. Od nich Droszew 
nabywali kolejno Gniazdowscy, Niniewscy 
i Boguccy. Wieś ponownie w początku XVII 
wieku pozyskali Droszewscy, wydzier-
żawiając jej części innym właścicielom. 
W wyniku kolejnych podziałów powstawa-
ły nowe folwarki z kilkoma dymami, czyli 
chałupami i kmieciami zamieszkującymi 
przysiółki Elizanki, Zabory czy Błonie, 
gdzie istniał gościniec. Prawdziwa rewo-
lucja własnościowa rozpoczęła się w roku 

1833 za czasów dziedzica Bogusława Bro-
nikowskiego. Miejscowi kmiecie otrzymali 
na własność dotychczas uprawiane go-
spodarstwa, a pozostali utrzymywali się 
z pracy najemnej w pobliskich majątkach 
Miedzianów, Głóski, czy Żakowice. Z rąk 
Bronikowskiego w roku 1858 Droszew 
przejął w posiadanie Piotr Paweł Skórzew-
ski z Rososzycy. W tym okresie nastąpił 
znaczny kryzys ekonomiczny, w wyniku 
którego dobra droszewskie przejął Bank 
Spółki Ziemskiej z Poznania. Wtedy też 
nastąpiło znaczne rozdrobnienie dóbr. 
Jeszcze przed przejęciem Droszewa przez 
Bank Ziemski we wsi znajdowało się 26 
domów, w których zamieszkiwało 292 
mieszkańców. Do dzisiaj zachowały się 
w kaliskim archiwum księgi mieszkańców 
Droszewa, Elizanek czy Zabór. Przed par-
celacją wsi, jaka nastąpiła w XX wieku, ist-
niał dwór z zabudowaniami gospodarczy-
mi rozłożonymi po obu stronach drogi. Po 
stronie zachodniej mieściło się założenie 
rezydencjonalne, a po przeciwnej stronie 
wschodniej część gospodarcza, z której po-
został tylko spichlerz. 
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Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Droszewie Golgota w Droszewie



z Dziejów parafii wszystkich 
Świętych

Razem z historią wsi rozpoczyna się hi-
storia parafii, która od zarania dziejów mia-
ła nosić wezwanie Wszystkich Świętych. 
Tytuł kościoła i parafii należy do niezbyt 
często występujących, mimo że praktyka 
kultu świętych jest znana od prawie po-
czątków Kościoła. W związku z istnieniem 
wsi powstała tu parafia – prawdopodob-
nie już w końcu XII wieku. Do dzisiaj w jej 
skład wchodzą wszystkie okoliczne wioski 
od Kościuszkowa aż po Gałązki. Po ostat-
niej reorganizacji, w związku z powstaniem 
diecezji kaliskiej, parafia Droszew przeszła 
z dekanatu ołobockiego do dekanatu gołu-
chowskiego. W dokumentach z roku 1430 
odnajdujemy informacje, że proboszczem 
był ks. Mikołaj Misiurny. W początkach XVI 
wieku parafia należała administracyjnie do 
dekanatu kaliskiego. Uposażeniem kościoła 
były 4 łany roli, dziesięciny z miejscowych 
folwarków oraz danina zwana „meszne” 
od kmieci z 10 wsi wchodzących w skład 
parafii. Zachowały się imiona plebanów 
z wieku XV, które podaję za ks. Sławomirem 
Kęszką w jego opracowaniu historii diecezji 
kaliskiej. Byli nimi księża: Grzegorz 1432 
r., Mikołaj Drya, Jakub, Maciej, Jan, Michał, 
Jan Bytkowski, Gałęski, Marcin Lewkowski 
i Jan Tarnowski. Pierwsza świątynia, za-
pewne także drewniana, nie zachowała się 
do dzisiaj, dlatego staraniem ówczesnego 
dziedzica dóbr droszewskich Teodora Kos-
seckiego w latach 1783-1787 wybudowano 
nową noszącą pierwotne wezwanie Wszyst-
kich Świętych.

KoŚciół w Droszewie

Świątynia zbudowana jest w konstrukcji 
zrębowej, czyli z poziomych bali na naro-
żach łączonych w zakładkę. W celu uszczel-
nienia ścian wzmocniono je tzw. lisicami. 
Dachy w prostej konstrukcji dwuspadowej 
pokryto gontem. Nad prezbiterium ele-
mentem zdobniczym dachu jest wieżyczka 
pokryta ażurową latarnią zwana sygnatur-
ką. Wnętrze kościoła jest jednonawowe 
z płaskim stropem. Wyraźnie wyróżnione 
jest dość obszerne prezbiterium zamknięte 
trójbocznie. Nawa główna zaplanowana jest 
na rzucie prostokąta. 

Wnętrze świątyni zachowuje swoiste 
piękno i pierwotny styl architektury drew-
nianej wzbogacony przez lata malaturą ro-
ślinno-geometryczną nakładaną wprost na 
drewniane belki kościoła. Obecnie w przy-
gotowaniu są ekspertyzy konserwatorów 
sztuki dotyczące pierwotnego wystroju 
cennego zabytku. Prawdziwy skarb kościo-
ła droszewskiego stanowią dwa boczne 
ołtarze wraz z ołtarzem głównym wybudo-
wanym w stylu neogotyckim. Na przestrze-
ni wieków dwa ostatnio odnowione ołtarze 

Ołtarz główny kościoła w Droszewie
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boczne otrzymały wystrój barokowy. W jed-
nym z nich znajduje się zabytkowy krucy-
fiks, natomiast drugi ołtarz po lewej stronie 
kościoła poświęcony jest Najświętszemu 
Sercu Pana Jezusa. Po ostatniej renowacji 
obu ołtarzy dokonano ciekawego odkrycia 
zabytkowej predelli z namalowanymi po-
staciami świętych.

Ołtarz główny w prezbiterium z central-
nie umieszczonym obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej zakrywa zdaje się naj-
większy skarb kościoła, jakim jest niezwy-
kle barwny obraz z postaciami świętych Ko-
ścioła. Obraz ten dotychczas odsłaniany był 
tylko z racji odpustu przypadającego w Dniu 
Wszystkich Świętych, dlatego zachował się 
w doskonałym stanie. Namalowany został 
przez nieznanego artystę w roku 1869 i za-
wiera poczet świętych postaci od Boga Ojca 
aż do polskich świętych z XV czy XVI wie-
ku. Każda z postaci posiada przypisane im 
atrybuty, które pozwalają na ich rozpozna-
nie. Zadziwiać może tak doskonała znajo-
mość hagiografii przez wykonującego obraz 
malarza. Od góry widzimy Trójcę św., czyli 
Boga Ojca, Syna i Ducha św. unoszących się 
na globem ziemskim. Z lewej strony klęczy 
Maryja, a poniżej Maria Magdalena. Z pra-
wej strony klęczą św. Jan Chrzciciel i św. 
Józef. Są to najważniejsze postaci historii 
zbawienia. Poniżej Maryi malarz umieścił 
grupę apostołów ze św. Piotrem, św. Paw-
łem i św. Andrzejem – głównym apostołem 
Kościoła wschodniego. W środkowej części 
z prawej strony trzy postaci świętych dzie-
wic – św. Barbara, św. Jadwiga i bł. Jolanta. 
Poniżej nich klęczy św. Katarzyna ze swoim 
atrybutem, czyli złamanym kołem. Obok św. 
Barbary z barankiem i palmą męczeństwa 
św. Agnieszka. Dolną cześć obrazu wypełnia 

duża grupa świętych oraz kanonizowanych 
biskupów Kościoła. Od prawej strony św. 
Stanisław ze wskrzeszonym Piotrowinem, 
św. papież Grzegorz Wielki, św. Wojciech, 
św. Mikołaj, w centrum św. Antoni Padew-
ski, św. Hubert, św. Wawrzyniec i św. Jan 
Nepomucen oraz św. Dominik, św. Florian 
i św. Kazimierz Królewicz. Autor obrazu 
prawdopodobnie wśród świętych postaci 
umieścił też swój portret – być może jest 
to postać w kapeluszu obok św. Huberta. 
Obraz wszystkich świętych z droszewskiej 
świątyni stanowi bezcenne dzieło nie tylko 
ze względu na walory artystyczne, ale też 
jako przykład znajomości hagiografii świę-
tych i ich roli w historii zbawienia. Umiesz-
czone przy postaciach atrybuty świętych 
pozwalają wiernym na ich rozpoznanie, 
a zarazem są potwierdzeniem kunsztu au-
tora. Neogotycki ołtarz główny z central-
nie umieszczonymi obrazami Matki Bożej 
Częstochowskiej i Wszystkich Świętych 
posiada także wartościowe figury św. Jana 
Chrzciciela, św. Piotra, św. Józefa i św. Anny 
poddane w ostatnim czasie renowacji. 

Opisane ołtarze to nie jedyne bogactwo 
parafii droszewskiej. Od ponad stu lat na 
cmentarzu stało niezwykłe dzieło rzeźbiar-
skie, jakim był figuralny krzyż wyrzeźbiony 
przez artystę samouka z Masanowa Pawła 
Brylińskiego. Droszew był jedną z niewielu 
parafii w naszym regionie szczycących się 
sztuką ludowego rzeźbiarstwa sprzed 150 

lat. Dobrze stało się, że po ostatniej renowa-
cji rzeźby z krzyża przeniesiono do kościo-
ła, ratując je tym samym przed zupełnym 
zniszczeniem. Dzisiaj możemy podziwiać 
odrestaurowane postaci z krzyża z figurami 
Jezusa, Matki Bożej, Weroniki, św. Jana i Ma-
rii Magdaleny. W droszewskim krzyżu rzeź-
biarz z Masanowa umieścił nie tylko posta-
ci związane z Męką Pańską, ale też Adama 
i Ewę ze słynną sceną poznania dobra i zła. 

Drewniana świątynia droszewska to 
bezcenny zabytek pełen niezwykłych dzieł 
artystów minionej epoki. Z wielkim zaan-
gażowaniem przystępują więc probosz-
czowie parafii do niezwykle kosztownego 
dzieła renowacji tak wspaniałego wnętrza 
przy współpracy z konserwatorami sztu-
ki. Ostatnim dziełem obecnego proboszcza 
w Droszewie ks. dr. Materlińskiego jest re-
nowacja stacji drogi krzyżowej wiszącej od 
lat w kościele. Doskonałe umiejętności kon-
serwatora pozwoliły wszystkim obrazom 
odzyskać pierwotne piękno i kolorystykę 
współgrającą z wnętrzem świątyni. Zapla-
nowana w najbliższym czasie renowacja 
polichromii w prezbiterium pozwoli, jak 
sądzę przy ofiarnym wsparciu parafian, 
przywrócić niezwykłe piękno takiej perełce 
architektury drewnianej, jakim jest kościół 
w Droszewie. 

 
 Jerzy Wojtczak

Ołtarz boczny z zabytkowym krucyfiksem  
oraz droga krzyżowa
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Bal walentynkowo-karnawałowy  
w oddziale przedszkolnym przy ul. Kaliskiej
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą.  
Ważnym elementem tego okresu są bale. 

Dla przedszkolaków to niezwykłe, długo 
wyczekiwane wydarzenie. Są atrakcją bar-
dzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im 
wielu przeżyć i radości. Tak też było 15 lu-
tego, kiedy w naszym przedszkolu odbył się 
bal walentynkowo-karnawałowy.

Pojawiły się na nim zwierzątka: kotki,  

misie, biedronki, sowy. Oprócz nich nie za-
brakło księżniczek, wróżek, rycerzy, pira-
tów, policjantów, strażaków, Spider-Mana, 
był superbohater i wiele, wiele innych po-
staci. Rozpoznać dzieci było bardzo trud-
no! Przedszkolaki świetnie się bawiły przy 
rytmicznej i skocznej muzyce. W sali było 

bardzo wesoło oraz kolorowo. Uśmiech nie 
znikał z dziecięcych twarzy, mimo chwi-
lowego zmęczenia. Nie zabrakło również 
konkursów, w których przedszkolaki chęt-
nie uczestniczyły, dopingując się nawzajem. 
Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu 
w miłej atmosferze, a wspólna zabawa, któ-
rą zapamiętają na długo, przyniosła im wie-
le radości.

Lucyna Pawlicka

Akcja „Zbiórka 
karmy i koców’’

W dzisiejszym świecie wszyscy jesteśmy 
zabiegani. To czasem nie pozwala dostrzec 
potrzebujących. Pragniemy, by dzieci od naj-
młodszych lat uczyły się odpowiedzialności, 
by były wrażliwe, aby nie były obojętne na 
los pokrzywdzonych, których wokół nas nie 
brakuje. W naszym przedszkolu zorganizo-
wana została zbiórka karmy dla schroniska 
w Wysocku Wielkim. Celem przedsięwzięcia 
była poprawa standardu pobytu zwierząt, 
kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt 
oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do 
aktywnego udziału w zbiórce karmy. Orga-
nizatorami i koordynatorami akcji były Mag-
dalena Pussak-Szewczyk oraz Paulina Paula. 
Cieszymy się, że tak wielu przedszkolaków 
odpowiedziało na nasz apel i wzięło udział 
w akcji, że los bezdomnych, porzuconych 
zwierząt nie jest obojętny dzieciom nasze-
go przedszkola.

Dziękujemy serdecznie wszystkim przed-
szkolakom i rodzicom za włączenie się 
w zorganizowaną akcję charytatywną. Dzie-
lenie się tym, co mamy to dobry nawyk.

 
Paulina Paula

Magdalena Pussak-Szewczyk
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„Słodki sukces”
Maksymilian Olejnik, uczeń klasy VI b Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów  
w Nowych Skalmierzycach, został laureatem III miejsca w konkursie „TRADYCJA ŁĄCZY POKOLENIA  
- DOMOWE PIERNIKI”, organizowanym przez Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim.

Jego celem było między innymi: rozwija-
nie pasji kulinarnych, pielęgnowanie więzi 
rodzinnych, łączenie pokoleń przez kultywo-
wanie tradycji świątecznych wypieków. 

Konkurs cieszył się dużym zainteresowa-
niem, wzięli w nim udział uczniowie z aż 21 
placówek. Wypiek Maksa zasłużył na uzna-

nie także ze względu na fakt, że był to pro-
dukt bezglutenowy. Uczestnicy musieli prze-
słać na adres organizatorów dokumentację 
fotograficzną z przebiegu kolejnych etapów 
przygotowania: od wyrobu ciasta, poprzez 
pieczenie i dekorowanie pierników oraz 
szczegółowy przepis. Bardzo cieszy nas to 

wyróżnienie. Życzymy Maksymilianowi wie-
lu sukcesów, nie tylko tych cukierniczych.

 
Agata Pawlaczyk-Wieczorek

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Ociąż, gmina Nowe Skalmierzyce.
Przetarg odbędzie się 31 marca /środa/ 2021 r. o godz. 11.00 

w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8, parter - sala nr 1.

Położenie działki: Ociąż
Oznaczenie nieruchomości: 144/10
Nr Kw.: KZ1 W/00073246/6
Powierzchnia nieruchomości: 0,0836
Opis nieruchomości: Działka położona 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, mieszkaniowo- zagrodowej i gruntów 
rolnych, oznaczona w katastrze nieruchomości 
jako grunt orny klasy IVa i pastwisko trwałe kla-
sy IV. Działka ma dojazd z nieurządzonej drogi, 
dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej, 
znajdujących się w bliskim sąsiedztwie.
Przeznaczenie nieruchomości: Gmina i Mia-
sto Nowe Skalmierzyce nie posiada opracowa-
nego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tego terenu. Dla przed-
miotowej działki została wydana przez Bur-
mistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
decyzja nr RG.6730.72.2017 z 19.06.2017 r. usta-
lająca warunki zabudowy: zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna.
Obciążenia i zobowiązania nieruchomości: nie-
ruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań
Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 44 
800,00 zł /w tym podatek VAT 23%/
Wadium: 2 300 zł

Działka sprzedawana jest według stanu ujawnio-
nego w katastrze nieruchomości.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony został 
przeprowadzony w dniu 29.09.2020 r., nato-
miast drugi w dniu 28.01.2021 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić 
w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmie-
rzycach na nr konta: 34 8431 0008 0000 0693 
2000 0008, do dnia 26 marca 2021 r. Za termin 
wniesienia wadium uważa się dzień wpływu 
wadium na wskazane konto. Wadium zalicza się 
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Na dowo-
dzie wpłaty wadium należy podać numer działki, 
której wadium dotyczy.
Opłaty notarialne i sądowe związane z zawar-
ciem umowy w formie aktu notarialnego oraz za-
łożeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości 
ponosi ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo-
ści nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu 
i terminie zawarcia umowy notarialnej, organiza-
tor przetargu może odstąpić od umowy, a wpła-

cone wadium nie podlega zwrotowi.
Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po za-
warciu umowy notarialnej.
Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi prze-
targu można się zapoznać w Urzędzie Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, Referat Geodezji, 
Budownictwa i Ochrony Środowiska,
III piętro, pokój nr 31 i 32, tel. 62 7629 700 wew. 
770 lub 771.

W konkursie wzięli udział uczniowie aż 21 placówek
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Walentynki w Jarzębince
Walentynki świętowane są nie tylko przez dorosłych,  
ale również dzieci.

Dla najmłodszych stanowią symbol 
przyjaźni, relacji międzyludzkich i radości 
wspólnego przebywania. Dzień Świętego 
Walentego poprzedzają liczne przygotowa-
nia, podczas których nauczyciele i pracow-
nicy przedszkola z pełnym zaangażowaniem 
dbają o stworzenie wyjątkowego klimatu 
w placówce.

W zorganizowaniu atmosfery pełnej mi-
łości i przyjaźni pomocne może okazać się 

zaplanowanie wspólnego akcentu kolory-
stycznego w strojach dzieci – tak było i u nas. 
Nauczyciele zorganizowali zabawy walen-
tynkowe, dzieci wykonały kartki i mogły się 
nimi nawzajem obdarować. Panie z kuchni 
zadbały również o akcent walentynkowy 
podczas posiłku. Na podwieczorek dzieci 
zjadły ciasteczka w kształcie serca. Tego dnia 
każde dziecko dostało również upominek 
– lizaka w kształcie serca. 

Wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie 
plastyczno-literackim Kampanii  
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Kotowiecku 
w minionym roku brali udział w działaniach ogólnopolskiej Kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem „DorastaMY asertywNIE”. 

Corocznym organizatorem akcji jest Sto-
warzyszenie Producentów i Dziennikarzy 
Radiowych oraz Fundacja „Trzeźwy Umysł” 
przy współpracy z samorządami gminnymi 
i miejskimi. Cel przyświecający kampanii 
to profilaktyka uzależnień poprzez promo-
wanie zdrowego stylu życia oraz konstruk-
tywne i prospołeczne postawy. 

Uczniowie wzięli udział w trzech kon-
kursach XIX edycji kampanii: „Sport to 
zdrowie – pocztówka dla przyjaciela”, „We-

hikuł czasu – konkurs plastyczno-literacki” 
i „Rozwiąż krzyżówkę”. W ogólnopolskim 
konkursie plastyczno-literackim „Wehikuł 
czasu” wyróżnione zostały Aleksandra Ko-
wal i Kinga Stempin. Uczennice otrzymały 
nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. 
Do konkursu uczennice zostały przygoto-
wane przez Urszulę Adrian. 

Każde dziecko dostało tego dnia upominek - walentynkowy lizak
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Konkurs  
„Nauka Dla Ciebie”
Mimo trudnego okresu pandemii udało się  
wraz z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
im. J. Korczaka w Kotowiecku stworzyć i przesłać  
do Centrum Nauki Kopernik nasze pomysły  
na lekcje online. 

Konkurs był wydarzeniem o zasięgu 
ogólnopolskim, skierowanym do nauczy-
cieli oraz uczniów szkół podstawowych. 
Jego celem był rozwój wiedzy nauczycieli 
na temat tworzenia pomocy edukacyjnych 
w zakresie edukacji zdalnej oraz metod ak-
tywizacji uczniów do samodzielnego prze-
prowadzania doświadczeń i eksperymen-
tów podczas lekcji online. Przygotowana 
praca konkursowa wzmocniła kompetencje 
badawcze uczniów, wzbudziła ciekawość 
dotyczącą świata i mechanizmów nim kie-
rujących. Zadanie konkursowe polegało na 
zaprojektowaniu przez nauczyciela lekcji 
online z wykorzystaniem autorskiej po-
mocy edukacyjnej możliwej do wykonania 
przez uczniów w warunkach domowych 
podczas edukacji zdalnej. Przygotowany 

konspekt lekcji wraz 
z opisem pomocy edu-
kacyjnej wykorzystują-
cej podstawowe prawa 
fizyki i elementy che-
mii zostały zastosowa-
ne w praktyce przez 
uczniów podczas lekcji 
online. 

Nasza szkoła biorąca udział w tegorocz-
nej edycji Programu Nauka Dla Ciebie zosta-
ła wyróżniona nagrodą konkursową, którą 
był zestaw multimedialny wsparcia eduka-
cji zdalnej zawierający: lampę ze statywem, 
kamerkę internetową i mikrofon. Opiekuna-
mi projektu była Urszula Adrian i ks. Marcin 
Nowicki. 

Konkurs „Nauka dla Ciebie” jest realizo-

wany i finansowany w ramach wspólnego 
Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik 
pod nazwą „Nauka dla Ciebie”. Program fi-
nansowany jest w ramach dotacji Ministra 
Nauki Szkolnictwa Wyższego.

ks. Marcin Nowicki

Promowanie 
czytelnictwa, 
czyli V Szkolny 
Maraton Czytania
Z okazji Dnia Języka Ojczystego 
już po raz piąty w Szkole 
Podstawowej im. J. Korczaka 
w Kotowiecku odbył się Szkolny 
Maraton Czytania. 

Co roku czytelniczym spotkaniom to-
warzyszy inne hasło. Tegorocznemu ma-
ratonowi patronowali bohaterowie lektur 
szkolnych. Uczniowie klas I-VIII, nauczycie-
le i rodzice prezentowali wybrane utwory 
literackie, niejednokrotnie nie zdradzając 
tytułu książki w celu odgadnięcia autor-
stwa tekstu przez słuchających. Tradycyjny 
szkolny kącik literacki, gdzie odbywała się 
promocja czytelnictwa, został przeniesio-
ny na platformę edukacyjną. Pomimo innej 
formy maratonu zaangażowanie społecz-
ności szkolnej było duże. Okazuje się, że 
czytać można zawsze i wszędzie. Po raz ko-
lejny został pobity rekord czytania – 3 go-
dziny i 24 minuty. Wynik wpisano do szkol-
nej kroniki osiągnięć zwanej Korczakowską 
Księgą Rekordów. 

Urszula Adrian

Nagrodą w konkursie na scenariusz lekcji online 
był zestaw multimedialny

Marzec, nr 3(328)/2021 11



Dystrybucja żywności - CARITAS
Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów 
nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie 
przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 
z pomocy społecznej tj.:

• 1.542,20 zł w przypadku osoby samot-
nie gospodarującej,

• 1.161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.
Rodziny otrzymają m.in. :groszek z mar-

chewką, koncentrat pomidorowy, buraczki 
wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy, 
fasolkę po bretońsku, makaron jajeczny 
świderki, płatki owsiane, ryż biały, kaszę 
jęczmienną, herbatniki maślane, mleko 
UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, 
szynkę drobiową, szynkę wieprzową mielo-
ną, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju, 

cukier biały, miód, olej rzepakowy.
Osoby i rodziny do skorzystania z pomo-

cy żywnościowej są kwalifikowane przez: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Nowych Skalmierzycach, z siedzibą 
w Skalmierzycach, ul. Podkocka 4a.

Należy zgłosić się do pracownika socjal-
nego z rejonu (wg miejsca zamieszkania), 
który wyda skierowanie do otrzymania 
pomocy żywnościowej i udzieli niezbęd-
nych informacji.

Żywność będzie wydawana w budynku 

przychodni przy ulicy Podkockiej 3 od kwiet-
nia 2021r.

Pracownicy socjalni będą informować 
osoby zakwalifikowane do programu o dacie 
i godzinie odbioru żywności. W celu zapew-
nienia reżimu sanitarnego prosimy o dosto-
sowywanie się do wyznaczonych godzin. 
Podczas odbioru żywności prosimy o zakry-
wanie ust maseczkami.

Druki skierowań można pobrać na 
naszej stronie internetowej w zakładce 
„dokumenty”.

Dokarmiamy  
ptaki zimą

Jak co roku w okresie zimy maluszki ze 
żłobka pamiętają o fruwających przyjacio-
łach mieszkających w żłobkowym ogrodzie. 
Podczas dokarmiania ptaków dzieci uświa-
damiają sobie, że bez ich pomocy wiele 
ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych, zi-
mowych warunków. Jednocześnie jest to 
doskonała okazja do kształtowania u dzieci 
poczucia odpowiedzialności, obowiązkowo-
ści oraz wrażliwości na los zwierząt.

Maluszki ze żłobka pamiętają o ptakach zimą
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Z ogromnym żalem  
klasa 6B ze Szkoły Podstawowej  

im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach żegna swojego Wychowawcę, 

Nauczyciela i Przyjaciela 

KRZYSZTOfA KWIATKOWSKIEGO. 

Panie Krzysiu! 

Byłeś dla nas oparciem w trudnych chwilach, 
otaczałeś nas „ojcowską opieką”.  

Mobilizowałeś nas do pracy, wspierałeś.  
Twój uśmiech było widać na każdej lekcji języka 

angielskiego i wychowawczej. Zostawiłeś 
ogromną pustkę w naszych sercach.

Nie mówimy żegnaj, lecz do zobaczenia. 

Klasa 6B z rodzicami

KLUB SENIOR +
Miło jest nam poinformować, iż od 01.01.2021 roku 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych 
Skalmierzycach poszerzył swoją strukturę organizacyjną 
o Klub Senior+. 

Powstał on w celu integracji, aktywizacji społecznej i zaspakajania po-
trzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie i Mieście Nowe 
Skalmierzyce. Uczestnikiem Klubu może być każda chętna osoba, która jest 
nieaktywna zawodowo, ukończyła 60 lat i jest mieszkańcem Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Klub Seniora mieści się w Skalmierzycach, ul. Okólna 8b (w wyodrębnionym 
fragmencie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich, w tzw. pa-
wilonie - z odrębnym wejściem od strony boiska/parkingu od ul. Podkockiej).

Ze względu na trwające ograniczenia spowodowane COVID-19 obecnie za-
jęcia w Klubie Seniora są zawieszone.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Koordynatorem Klubu Seniora 
– Lidią Wolniewicz pod numerem tel. 530-533-010.

Wszystkie informacje dotyczące Klubu Seniora+ można znaleźć na stronie 
internetowej MGOPS w zakładce „Klub seniora”.

„W karnawale 
wszędzie bale”

5 lutego maluszki ze żłobka bawiły się na 
balu karnawałowym. Sale placówki zamie-
nione zostały na sale balowe pełne pięknych, 
kolorowych ozdób oraz balonów. Przyby-
ły księżniczki, motylki, biedronki, strażacy 
i wiele innych postaci. Dzieci tańczyły twista, 
rock and rolla, sambę, makarenę, kaczusz-
ki, świetnie się przy tym bawiąc. Nie zabra-
kło konkursów, w których wszyscy chętnie 
uczestniczyli. Gdy tancerze poczuli się bar-
dzo zmęczeni, mogli na chwilę odpocząć pi-
jąc sok jedząc owoce. Na twarzach dzieci ma-
lował się uśmiech. Było radośnie, kolorowo 
i zabawnie. 

Bal karnawałowy w żłobku był nie tylko okazją do tańca, ale również udziału w konkursach
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Stypendia 
sportowe
To już druga edycja stypendiów 
sportowych burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. 
W tegorocznej edycji komisja 
w składzie: Aleksander Liebert 
(przewodniczący), Dariusz 
Smułka, Tadeusz Orzechowski, 
Marian Brzeziński oraz Grzegorz 
Wojciechowski rozpatrzyła 31 
wniosków. Po ich sprawdzeniu 
pod względem formalnym 
stypendium otrzymało 30 osób. 

Uważam, że system stypendialny zaczyna 
przynosić efekty. Cieszę się, że jako samorząd 
możemy pomóc młodym sportowcom w roz-
wijaniu swojej pasji- zaznacza burmistrz Je-
rzy Łukasz Walczak. Mamy bardzo uzdol-
nioną młodzież, która zwycięża prestiżowe 
zawody. W tym roku stypendium otrzymali 
lekkoatleci, piłkarze a także osoby uprawia-
jące sporty walki czy takie dyscypliny jak 
pływanie, badminton i piłkę ręczną.

Stypendysta otrzymuje wsparcie na rok 
kalendarzowy wypłacane w kwartalnych 
transzach. Kwoty są zróżnicowane- od 1000 
zł do nawet 2000 zł rocznie. W tym roku 
pomoc otrzymali: Patryk Foluszny, Karol 
Błaszczak, Adrian Jankowski, Katarzyna 
Krupka, Mateusz Wojciechowski, Szymon 
Wojciechowski, Natalia Śrama, Michał Bier-
nacik, Piotr Stempniak, Karol Adamczewski, 
Krystian Szczepaniak, Oliwia Klar, Jakub 
Tuczyński, Alan Świtała, Nikodem Ciupka, 
Kacper Dwużnik, Konrad Walkowiak, Kacper 
Łuczak, Piotr Kubik, Kamil Grajcar, Blanka 
Przybylska, Julia Tokar, Bartosz Przegienda, 
Oskar Stasik, Szymon Ulichnowski, Alan Wa-
liszek, Dawid Borowski, Nikodem Woźniak, 
Paulina Szczepaniak oraz Wiktor Rataj.

Aleksander Liebert

Alan Świtała

Adrian Jankowski Julia Tokar

Karol Błaszczak Bartosz Przegienda 

Oliwia Klar Krystian Szczepaniak
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Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce  
pięknie promowana na arenie krajowej

20 lutego 2021 roku w Ostrowie Wiel-
kopolskim odbyły się Mistrzostwa Wielko-
polski z cyklu Pucharu Polski PFT 2020/21, 
na których Bartosz Przegienda wywalczył 
wicemistrzostwo w układach formalnych 
jako junior młodszy (czarne pasy I-III dan). 

Michał Biernacik wywalczył II-wicemi-

strzostwo Wielkopolski brązowy medal 
w walach ciągłych w kategorii wagowej 
-90 kg jako senior, wicemistrzostwo srebr-
ny medal w układach formalnych (czarne 
pasy I-III dan) oraz brązowy medal II-wi-
cemistrzostwo Wielkopolski w technikach 
specjalnych seniorów. 

Terminarz rozgrywek  
KS POGOŃ Nowe Skalmierzyce  
IV Liga, runda wiosenna,  
sezon 2020/2021

POGOŃ Nowe Skalmierzyce – CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. 27-03-2021 15:00

LKS Gołuchów – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 10-04-2021 

POGOŃ Nowe Skalmierzyce – KKS 1925 II KALISZ 17-04-2021 16:00

ODOLANOVIA Odolanów – POGOŃ Nowe Skalmierzyce  24-04-2021 

Iskra Szydłowo – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 08-05-2021 

VICTORIA Września – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 15-05-2021

POGOŃ Nowe Skalmierzyce – WARTA Międzychód 22-05-2021 16:00

CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 29-05-2021 

POGOŃ Nowe Skalmierzyce – LKS Gołuchów 05-06-2021 16:00

KKS 1925 II KALISZ – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 12-06-2021 

POGOŃ Nowe Skalmierzyce – ODOLANOVIA Odolanów 19-06-2021 16:00

Szymon Wojciechowski 

Patryk Foluszny

Mateusz Wojciechowski

Piotr Stempniak
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