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Dworzec w Nowych Skalmierzycach przejęty
Tuż przed końcem roku neogotycki dworzec graniczny w Nowych Skalmierzycach stał się własnością 
samorządu. Akt notarialny został podpisany 29 grudnia w Poznaniu przez burmistrza Bożenę Budzik, 
Dyrektora Regionalnego do spraw Ewidencji Nieruchomości w Poznaniu Grażynę Nidzińską oraz Dyrektora 
Regionalnego do spraw Sprzedaży Nieruchomości w Poznaniu Patrycję Kubicką. 

Samorząd reprezentował także 
kierownik Referatu Geodezji, Budow-
nictwa i Ochrony Środowiska Sławomir 
Grzegorowski oraz radca prawny Zbi-
gniew Zieleziński. Dworzec, którego wła-
ścicielem do tej pory były 
Polskie Koleje Państwowe 
gmina przejęła nieodpłatnie. 
Decyzję w tej sprawie musiał 
także podjąć Minister Infra-
struktury i Budownictwa. 
Rynkowa wartość nierucho-
mości została oszacowana 
na 1.000.000 zł.

To dopiero początek drogi, 
aby ten niezwykły zabytek, 
symbol Nowych Skalmie-
rzyc mógł znów błyszczeć 
i zachwycać – podkreśla 
burmistrz Bożena Budzik. 
Dworzec wykorzystywany 
przez lata jako zwykły budy-
nek fabryczny jest w bardzo 
złym stanie. Remontowany 
tylko doraźnie wymaga wiel-
kich nakładów finansowych. W pierwszej 
kolejności trzeba zlecić wykonanie eks-
pertyz technicznych, projektów, zdobyć 
odpowiednie zezwolenia, a w następnej 
fazie przystąpić do prac naprawczych, re-
konstrukcyjnych i adaptacyjnych. Samo-

rząd liczy przy tym na uzyskanie dofinan-
sowania. Wstępne koszty doprowadzenia 
budynku do świetności szacowane są na 
kilkadziesiąt milionów złotych.

Monumentalny obiekt o powierzch-

ni ponad 3000 m2 zachwyca mnogością 
detali architektonicznych, kunsztem 
wykonania a także bogatą historią. Ten 
wyjątkowy budynek, zaliczany do grupy 
najpiękniejszych dworców, kończy w 2016 
roku 110 lat. Skąd taki budynek w tym 

miejscu? Kolej w Skalmierzycach, niegdyś 
miejscowości nadgranicznej zaboru pru-
skiego, działała już pod koniec XIX wie-
ku. Gdy w 1906 roku doprowadzono tory 
od strony zaboru rosyjskiego, powstało 

również przejście kolejowe. 
Zbudowany jako dworzec gra-
niczny, symbol pruskiej potę-
gi, zachwycał kiedyś i robi to 
także dzisiaj. Swego czasu na-
leżał do najokazalszych dwor-
ców Niemiec. Ów podwójny 
dworzec funkcjonował bardzo 
krótko, jego rola zakończyła 
się razem z Powstaniem Wiel-
kopolskim. W okresie między-
wojennym tak wielka stacja nie 
była potrzebna i stopniowo tra-
ciła na znaczeniu. W rezultacie 
piękne wnętrza zamieniły się 
w hale fabryczne i przestrzeń 
biurową. 

Po planowanej wyprowadz-
ce obecnego dzierżawcy i re-
moncie dworca miałby on pełnić 

przede wszystkim funkcje kulturalne. Są 
pomysły przeniesienia tutaj Urzędu Sta-
nu Cywilnego, zrobienia sali koncertowej 
oraz udostępnienia wnętrza organizacjom 
społecznym. 

Aleksander Liebert

Akt notarialny dotyczący przekazania dworca podpisano 29 grudnia 2015 r. w Poznaniu Po remoncie dworzec miałby pełnić funkcje m. in. kulturalne

Koszty doprowadzenia budynku do świetności szacowane są na kilkadziesiąt 
milionów złotych
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Uroczyste otwarcie drogi Po części oficjalnej udano się do świetlicy na poczęstunek

Grudniowe otwarcie drogi w Miedzianowie
17 grudnia ubiegłego roku sołtys i rada sołecka Miedzianowa zorganizowali spotkanie z okazji oddania 
do użytku zmodernizowanej drogi przebiegającej przez wieś. 

Na zaproszenie przybyli Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Boże-
na Budzik wraz ze swoim zastępcą Zdzi-
sławem Mielczarkiem, kierownik Refe-
ratu Techniczno-Inwestycyjnego Marcin 
Kowalczyk, miejscowy proboszcz ks. dr 
Jarosław Materliński oraz mieszkańcy. 
Wstęgę przecięli wspólnie burmistrz 
Bożena Budzik, sołtys Natalia Maj-Taba-
ka oraz ks. Jarosław Materliński, który 
ponadto poświęcił nową drogę. Nawet 

nieprzychylna aura nie przeszkodziła nam 
spotkać się tutaj razem. Życzę mieszkań-
com Miedzianowa, aby ta inwestycja słu-
żyła nie tylko Wam, ale i wszystkim użyt-
kującym tę drogę – mówiła burmistrz. Po 
części oficjalnej udano się do świetlicy 
na poczęstunek.

Przedmiotowa droga to półtorakilo-
metrowy odcinek łączący zabudowę wsi 
Gałązki Małe z Miedzianowem i siecią 
dróg gminnych oraz powiatowych. W ra-

mach inwestycji wykonano nawierzch-
nię asfaltową wraz z półmetrowymi, 
obustronnymi poboczami z kruszywa. 
Zasługą samorządu jest fakt, iż przed-
sięwzięcie, które kosztowało ponad 424 
tys. zł, zrealizowano nie tylko z funduszy 
gminnych, ale i z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego w ramach dotacji ce-
lowej na budowę dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych.

Dariusz Smułka

Uchwalono budżet 
na 2016 rok
30 grudnia ub.r. odbyła się XVII sesja Rady Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, na której radni jedno-
głośnie uchwalili budżet na kolejny rok. 

Dochody, które z roku na rok sukcesyw-
nie wzrastają (od 2014 roku przekraczają 
50 mln zł) na 2016 rok zamykają się kwotą 
53.380.157,00 zł, w tym dochody majątkowe 
350.000,00 zł. 4.725.078,00 zł wynoszą dota-
cje celowe na realizację zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz zleconych.

Po stronie wydatków budżet opiewa na 
kwotę 58.353.281,00 zł, w tym: wydatki bie-
żące 47.453.168,00 zł oraz wydatki majątko-
we 10.900.113,00 zł. Na wydatki inwestycyjne 
przeznaczono 10.254.113,00 zł, a do najważ-
niejszych zadań realizowanych w bieżącym 
roku należą między innymi: budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej dla Gniazdowa i Bocz-
kowa – 2.800.000,00 zł, przebudowa i roz-
budowa sali widowiskowej w Nowych Skal-
mierzycach – 825.000,00 zł, budowa boiska 
wielofunkcyjnego oraz modernizacja Sta-
dionu Miejsko-Gminnego wraz z infrastruk-
turą (etap I) – 4.000.000,00 zł, przebudowa 
ul. Środkowej w Fabianowie – 750.000,00 zł, 
termomodernizacja budynku komunalnego 
przy ul. Wyszyńskiego – 300.000,00 zł, prze-
budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mosto-

wej wraz z nawierzch-
nią – 500.000,00 zł, 
instalacja centralnego 
ogrzewania w świetli-
cach wiejskich w Bisku-
picach Ołobocznych 
oraz w Boczkowie – 
240.000,00 zł czy bu-
dowa drogi dojazdowej do pól w Lezionie 
– 350.000,00 zł. W ramach wydatków ma-
jątkowych gmina udzieli dotacji Powiatowi 
Ostrowskiemu w wysokości 525.000,00 zł 
na dofinansowanie budowy chodnika w Bi-
skupicach Ołobocznych – 200.000,00 zł, dro-
gi powiatowej relacji Strzegowa-Gostyczy-
na – 200.000,00 zł oraz przebudowy drogi 
Śliwniki-Psary – 125.000,00 zł.

Ponadto planowane przychody to kwota 
6.100.000,00 zł, w tym: emisja obligacji ko-
munalnych – 4.000.000,00 zł oraz pożyczka 
– 2.100.000,00 zł, a rozchody budżetu wy-
niosą 1.126.876,00 zł, w tym: wykup obli-
gacji – 1.000.000,00 zł oraz spłata pożyczek 
– 126.876,00 zł. Planowany deficyt budżetu 
opiewa na kwotę 4.973.124,00 zł, a zadłu-

żenie gminy na koniec 2016 roku wyniesie 
13.721.181,00 zł, co stanowi 25,70% plano-
wanych dochodów. 

Dariusz Smułka
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Betlejemskie Światełko 
Pokoju w Nowych 
Skalmierzycach
Sztafeta z Betlejemskim 
Światłem Pokoju zawitała do 
Nowych Skalmierzyc. 21 grudnia 
ub. roku harcerze z miejscowego 
szczepu ZHP przynieśli płomień 
do Urzędu Gminy, 

gdzie przyjęła ich burmistrz Bożena Bu-
dzik. Dalej ogień powędrował do szkół, in-
stytucji oraz kościołów. 

Betlejemskie Światełko Pokoju spro-
wadzane jest do Europy przez skautów, od 
których polscy harcerze otrzymali je w tym 
roku w Zakopanem w Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach z rąk 
naczelnika ZHP harcmistrz Małgorzaty Si-
nicy. Następnie przekazywane jest dalej do 
wszystkich miast Polski, by na każdym wi-
gilijnym stole mógł zapłonąć Płomień Poko-
ju wprost z Groty Narodzenia. 

Andrzej Maćkowiak 

Wigilia nie tylko w rodzinnym gronie
Boże Narodzenie to czas, kiedy bliscy spotykają się, żeby wspólnie 
zasiąść przy świątecznym stole. Są to szczególne święta, gdzie 
zapach choinki i smak tradycyjnych potraw wprowadza przyjemne 
ciepło w sercach i uśmiech na twarzach. 

Taka właśnie miła i serdeczna atmos-
fera miała miejsce 11 grudnia 2015 roku 
podczas spotkania wigilijnego dla osób 
starszych, samotnych, chorych i niepeł-
nosprawnych z terenu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. Razem z nimi świę-
towali: Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz 
Sipka oraz Skarbnik Gminy i Miasta Bo-
lesław Borkowski.

Dzięki uprzejmości dyrektor Małgo-
rzaty Sulewskiej spotkanie odbyło się, 
jak co roku, w Szkole Podstawowej im. A. 
Mickiewicza w Skalmierzycach a przy-
gotowali je pracownicy Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oso-
bom, które miały trudności z dojazdem 
zapewniono dowóz na miejsce. 

Przybyłych na 
wieczerzę gości przy-
witała kierownik 
M i e j s k o - G m i n n e -
go Ośrodka Pomocy 
Społecznej Irena Ra-
chwalska, która złoży-
ła wszystkim najser-
deczniejsze życzenia 
z okazji zbliżających 
się świąt. Ich klimat 
wspaniale oddały wy-
stępy przygotowane 
przez uczniów szko-
ły w Skalmierzycach. 
Słowa uznania należą 
się zarówno im, jak 
i nauczycielom oraz 
rodzicom, którzy brali 

udział w przygotowaniu dzieci do wy-
stępu. Młodzi artyści zostali nagrodzeni 
przez publiczność brawami oraz otrzy-
mali słodki upominek. 

Zaproszeni przedstawiciele władz 
samorządowych w imieniu Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożeny Budzik a także swoim złożyli 
wszystkim najlepsze życzenia, aby świę-
ta przyniosły ze sobą radość, pokój, na-
dzieję i miłość. 

Przygotowana kolacja wigilijna 
nadała spotkaniu magiczną atmosferę. 
Zgodnie z tradycją przy wigilijnym sto-
le miało miejsce wspólne kolędowanie. 
Niespodzianką dla przybyłych była rów-
nież obecność gwiazdora, który obdaro-
wał ich słodkim upominkiem. 

Świąteczny występ uczniów Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach

Wspólne kolędowanie
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Świąteczne oddawanie 
krwi w Nowych 
Skalmierzycach
19 grudnia na hali Stadionu Miejsko-Gminnego w Nowych 
Skalmierzycach odbyła się ostatnia ubiegłoroczna akcja 
poboru krwi zorganizowana przez miejscowy klub HDK. 

Aż 82 mieszkańców zgłosiło chęć odda-
nia krwi, a po wywiadzie przeprowadzo-
nym przez pracowników Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Kaliszu okazało się, iż mogło to 
uczynić 68 osób. Prawie połowę tej liczby, 
a dokładniej 27 krwiodawców to kobie-
ty. Ponadto dwie osoby zdecydowały się 
na taki krok po raz pierwszy. Wynikiem 
30,600 ml życiodajnego leku oraz wzbo-
gacenia rejestru dawców szpiku kostne-

go o kolejną osobę zakończono 63. akcję 
HDK. 

Bezpośrednio po zbiórce członkowie 
klubu zebrali się w sali sesyjnej, gdzie 
przeprowadzono wybory nowego zarzą-
du. Poza krwiodawcami na spotkanie 
zaproszono Burmistrza Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce Bożenę Budzik, 
Przewodniczącego Rejonowej Rady HDK 
w Ostrowie Wlkp. Lucjana Ziemiańskiego 
oraz prezesów zaprzyjaźnionych klubów: 
Wiesława Czekalskiego i Wiesława Perza. 
Po przeprowadzonym głosowaniu okaza-
ło się, iż prezesem HDK w Nowych Skal-
mierzycach pozostał obecnie urzędujący 
Henryk Olejnik. Jego zastępcą pozostał 

Tomasz Gorzejewski, sekre-
tarzem Tadeusz Kaczmarek, 
skarbnikiem wybrano Re-
natę Kowalik, a członkiem 
zarządu Jerzego Czempiń-
skiego. Jestem niesamowicie 
uradowany, że akcje poboru 
krwi w naszej gminie cieszą się wciąż tak 
dużym powodzeniem wśród mieszkańców. 
Każdy kropla krwi to potencjalnie kolejne 
życie, które można uratować. Cieszę się, 

że współpraca z panią burmistrz Bożeną 
Budzik układa się rewelacyjnie. To dzięki 
wsparciu samorządu, a także dzięki ofiar-
ności naszych sponsorów mogliśmy uho-
norować wysiłek krwiodawców – mówił 
Henryk Olejnik.

Spotkanie było okazją, aby odznaczyć 
wybitnie wyróżniających się krwiodaw-
ców. Przewodniczący Lucjan Ziemiań-
ski oraz prezes Henryk Olejnik wręczyli 
odznaczenia III stopnia Honorowego 
Dawcy Krwi dla Agnieszki Cieśli (po 5 
litrach oddanej krwi), Andrzeja Toma-
szewskiego (po 6 litrach) oraz Krzysztofa 
Jeżewskiego (po 6 litrach), który rów-
nież otrzymał odznaczenie II i I stopnia 

Honorowego Dawcy Krwi (odpowiednio 
za przekroczenie 12 i 18 litrów oddanej 
krwi). Odznaczenie I stopnia HDK zostało 
wręczone także Renacie Kowalik (po 15 

litrach) oraz Andrzejowi Kowalikowi (po 
18 litrach), któremu tego dnia szczęście 
dopisało w pełni – wygrał bowiem rower.

Po części oficjalnej wszyscy usiedli do 
świątecznego stołu, gdzie poza tradycyj-
nym łamaniem się opłatkiem i składa-
niem sobie życzeń bożonarodzeniowych, 
oddano się kosztowaniu przepysznych 
potraw. Grudniowa akcja była piątą zbiór-
ką krwi zorganizowaną w 2015 roku, 
w którym udało się zebrać ok. 137 litrów, 
a w połączeniu ze zbiórkami poza akcjami 
ok. 290 litrów krwi. Przed nami rok 2016 
i plany na kolejną, już 64. akcję poboru 
krwi – podsumował Henryk Olejnik. 

Dariusz Smułka

Burmistrz Bożena Budzik otrzymała podziękowanie od klubu HDK

Spotkanie opłatkowe Odznaczeni krwiodawcy
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Nowe świadczenie 
rodzicielskie od  
1 stycznia 2016 r.
Uchwalona przez Sejm 24 
lipca 2015 roku ustawa o zmia-
nie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz niektórych 
innych ustaw wprowadza od 
1 stycznia 2016 roku nowe 
świadczenie rodzinne – świad-
czenie rodzicielskie. Ustawa 
ta została podpisana przez 
Prezydenta RP 5 sierpnia 2015 
roku i po publikacji w Dzien-
niku Ustaw weszła w życie 1 
stycznia 2016 roku.

Świadczenie rodzicielskie przysłu-
guje osobom, które urodziły dziecko, 
a które nie nabyły prawa do zasiłku 
macierzyńskiego lub uposażenia ma-
cierzyńskiego, tj.: 

• osobom bezrobotnym (niezależnie 
od tego, czy są zarejestrowane 
w urzędzie pracy);

• studentom;

• rolnikom, nie posiadającym 
uprawnienia do pobierania zasiłku 
macierzyńskiego w KRUS;

• osobom wykonującym 
pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych (umowa 
zlecenie, umowa o dzieło) nie 
posiadającym prawa do pobierania 
zasiłku macierzyńskiego  
w ZUS;

• osobom zatrudnionym lub 
prowadzącym pozarolniczą 
działalność gospodarczą, nie 
posiadającym prawa do zasiłku 
macierzyńskiego w ZUS. 

Świadczenie rodzicielskie przy-
sługuje w wysokości 1000,00 zł mie-
sięcznie do ukończenia przez dziecko 
1 roku życia. Czas pobierania zasiłku 
może zostać wydłużony w przypadku 
urodzenia wieloraczków: do 65 tygo-
dni po urodzeniu bliźniąt, 67 tygodni 
w przypadku trojaczków, 69 tygo-
dni – przy czworgu i 71 przy pięcior-
gu i większej liczbie dzieci. O nowe 
świadczenie rodzicielskie mogą ubie-
gać się również rodzice, których dzie-
ci urodziły się w 2015 roku.

Informacji na temat świadczeń ro-
dzicielskich udziela Biuro Świadczeń 
Rodzinnych Urzędu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, 
tel. 62 762 97 44, 62 762 97 48

Skalmierzyccy artyści ze 
Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach 
20 grudnia ubiegłego roku wy-
stąpili w Galerii Amber w ramach 
charytatywnej imprezy Wigilia na 
kaliskim Rynku. 

Występ był zakończeniem trwają-
cych przez dwa dni świątecznych im-

prez przed kaliskim ratuszem. Cały 
dochód z przedsięwzięcia został prze-
znaczony na leczenie ciężko chorych 
dzieci, dlatego występ skalmierzyckich 
uczniów był nie tylko promocją ich ta-
lentów, ale przede wszystkim cegiełką 
na szczytny cel. Uczniowie zaprezento-
wali fragmenty z koncertu kolęd i pa-
storałek. Dzień był również okazją do 
wspólnego spotkania rodziców, nauczy-
cieli i dzieci. 

Kolędowanie dla 
potrzebujących

Fot. 4x Marzena Grygielska
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Spotkanie opłatkowe seniorów
18 grudnia ub. roku Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nowych Skalmierzycach 
zorganizował spotkanie opłatkowe, w którym udział 
wzięło 86 osób. 

Gośćmi spotkania byli tak-
że Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Zdzisław Mielczarek, wiceprze-
wodniczący Rady Józef Marci-
niak, Przewodniczący Samorzą-
du Mieszkańców Miasta Tadeusz 
Orzechowski, dyrektor Środo-
wiskowego Domu Samopomocy 
Krystyna Kowalczyk, komendant 
komisariatu Policji Klaudiusz 
Woźniak, ks. proboszcz Zbigniew 
Króczyński oraz honorowy czło-
nek zarządu Aurelia Grześczyk.

Zastępca burmistrza złożył 
wszystkim serdeczne życzenia 
świąteczno-noworoczne, prze-
kazując na ręce przewodniczą-
cego związku piękną gwiazdę 
betlejemską. Nastrój świąteczny, 
w który wprowadził zebranych 

ksiądz, był pięknym tłem dla 
wzajemnych życzeń i łamania się 
opłatkiem. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wlkp. w Nowych Skalmierzycach 
przygotowali zaś pięknie przed-
stawienie bożonarodzeniowe 
oraz karty świąteczne, które zo-
stały wręczone każdemu uczest-
nikowi spotkania.

Wraz z podziękowaniami 
od seniorów dla wszystkich 
młodych artystów powędro-
wały słodkie upominki. Przy 
kawie i obiedzie wspólnie 
kolędowaliśmy i prowadziliśmy 
ożywione rozmowy. Wszyscy za-
dowoleni i pełni wrażeń w świą-
tecznym nastroju rozeszliśmy się 
do domów.

Teresa Glapa

Dzień Patrona 
w skalmierzyckim 
gimnazjum
10 grudnia 2015 roku społeczność 
Gimnazjum im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzycach 
obchodziła swój szczególny dzień 
- Święto Patrona. 

Obchody poświęcone były Henrykowi 
Sienkiewiczowi - pierwszemu Polakowi, 
który w dziedzinie literatury otrzymał 
takie wyróżnienie. W uroczystościach 
uczestniczyli: Zdzisław Mielczarek Za-
stępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, Kazimierz Sipka Przewodni-
czący Rady Gminy i Miasta, ksiądz kanonik 
Sławomir Nowak, ksiądz kanonik Zbigniew 
Króczyński, Stanisław Pawlak Przewodni-
czący Komisji Oświaty, Daniel Mituła Kie-
rownik Referatu Oświaty oraz przedsta-
wiciele Rady Rodziców z przewodniczącą 
Sylwią Olejniczak na czele.

Obchody poprzedzone były zajęciami 
warsztatowymi w klasach i uroczystą mszą 
świętą, której przewodniczył ks. kanonik 
Zbigniew Króczyński. 

Tradycją jest, że Dzień Patrona to okazja 
do wyróżnień uczniów szczególne zaan-
gażowanych w życie szkoły i społeczności 
lokalnej. Tytuł „Osobowość Roku 2015” 

otrzymał Szymon Kubiak z klasy IIId, 
a „Społecznik Roku 2015” Marcin Adamski 
z klasy IIIa. Nagrody otrzymali również 
laureaci Szkolnej Sesji Naukowej inspiro-
wanej twórczością polskich Noblistów: 
Nikola Rybarczyk i Julia Świątek z klasy 
IId - I miejsce, Klaudia Kubisiak, Dagmara 
Grzyb, Klaudia Cieślak z klasy Ia - II miejsce, 
Daria Praczyńska z klasy Ia - III miejsce. 
Podczas uroczystości odbyło się również 
podsumowanie konkursu fotograficznego 
„Moje miejsce do czytania”. Jury wybrało 
najbardziej kreatywne prace, które można 
było podziwiać na wystawie. Laureatkami 
zostały Weronika Niemiec z klasy IIIa, Ka-

rina Witasik z klasy IIb i Nikola Rybarczyk 
z klasy IId. Wszyscy wyróżnieni tego dnia 
uczniowie otrzymali nagrody ufundowane 
przez Radę Rodziców.

Obchody zakończyło przedstawienie 
„Super Henryki” wyreżyserowane przez 
Anetę Mikołajczyk, oprawę muzyczną za-
pewniła Justyna Kierzek-Gawrońska, sce-
nografię przygotowała Magdalena Ziele-
zińska-Wypiorczyk, nad sprzętem czuwał 
Paweł Sobański, a koordynatorem obcho-
dów była, jak co roku, Anna Bogdajewicz. 

Aneta Mikołajczyk

Uczniowie przygotowali dla seniorów przedstawienie 
bożonarodzeniowe oraz kartki świąteczne

Obchody zakończyło przedstawienie 
„Super Henryki”
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Skalmierzycki dworzec
Wiek XIX, zwany przez wielu epoką pary i żelaza, był czasem 
intensywnego rozwoju sieci kolejowej, która coraz gęściej 
opasywała Europę. Pod koniec tego stulecia rewolucja technologiczna nie ominęła niewielkiej komory celnej, 
dzisiaj znanej jako miasto Nowe Skalmierzyce. Istotnym impulsem rozwojowym dla osady stało się oddanie 
do użytku linii kolejowej z Ostrowa przez Czekanów, Ociąż i Śliwniki do Skalmierzyc. 

W październiku 1895 roku Towarzystwo 
Budowy Dróg Żelaznych otrzymało na nią 
koncesję. W styczniu następnego roku po za-
kończonych pracach dokonano uroczystego 
otwarcia nowego połączenia. Gazeta Kaliska 
tak opisała to wydarzenie: „31 stycznia 1896 
roku o godzinie 12.00 na dworcu w Skalmie-
rzycach zgromadzili się zaproszeni goście 
z najwyższymi przedstawicielami władz 
z obu stron granicy, z Ostrowa i Poznania 
z J.W. Panem gubernatorem Daraganem i pre-
zydentem Kalisza Grąbczewskim oraz przed-
stawicielami handlu i przemysłu.” Miejsco-
wą władzę reprezentował dyrektor komory 
celnej. Na uroczystość przybył także landrat 
Von Lutzow oraz książę Radziwiłł z Antonina. 
Pierwszy dworzec, skromny w swojej formie, 
zachował się do dzisiaj- znajduje się na Placu 
Wolności. Swoje funkcje pełnił do momentu 
wybudowania nowego obiektu. 

Oto właśnie rozpoczęła się nowa epoka dla 
społeczności Skalmierzyc. Warto pokreślić, iż 
w sąsiednim, znacznie przecież większym Ka-
liszu kolej uruchomiono dopiero w listopadzie 
1902 roku. Dalszy rozwój tego ostatniego od-
cinka tamowała jednak granica z Cesarstwem 
Rosyjskim. Było to swoistym paradoksem, iż 
z Ostrowa nie można było dostać się koleją do 
nieodległego Kalisza. Winę za taką sytuację 
ponoszą napięte stosunki niemiecko-rosyj-
skie, oba miasta leżały przecież w różnych 
zaborach. Oprócz problemów politycznych 
napotkano także na przeszkody techniczne 
w postaci szerokości szyn, które w Rosji były 
o 89 mm większe niż w pozostałych krajach 

europejskich (1,524 m przy 1,435 m, co było 
powszechną regułą). Z tego powodu na no-
wym dworcu jedna strona została przezna-
czona do obsługi pociągów rosyjskich, a dru-
ga o węższym rozstawie szyn dla pociągów 
niemieckich. 

W celu wybudowania kolejnego połącze-
nia rząd niemiecki zawarł 6 grudnia 1904 
roku z rządem rosyjskim dwie umowy mię-
dzynarodowe, w których określono podsta-
wy prawne i warunki połączenia kolejowe-
go obydwu państw. Pierwszy z traktatów 
dotyczył właśnie budowy linii kolejowej ze 
Skalmierzyc do Kalisza, gdzie zaczynał się 
odcinek kalisko–warszawskiej kolei żelaznej. 
Prace nad linią, której podstawę stanowiła 
omawiana umowa zakończyły się ostatecznie 
dwa lata później.

28 października 1906 roku dokonano ofi-
cjalnego otwarcia stacji. W tym dniu wyje-
chały stąd dwa pociągi do Warszawy, jeden 
do Łodzi i trzy do Berlina, natomiast przyje-
chało dziewięć składów – sześć z Prus, dwa 
z Warszawy i jeden z Łodzi. Było to niewąt-
pliwie duże wydarzenie, biorąc pod uwagę 
wielkość ówczesnej komory celnej. Do obsłu-
gi ruchu pasażerskiego w ciągu 11 miesięcy 
wybudowano nowy imponujący dworzec, 
będący niejako symbolem pruskiej potęgi. Jak 
to powszechnie określano miał być „pruskim 
oknem na świat”. Zaprojektował go architekt 
Fridrich Blunck, rządowy radca do spraw bu-
downictwa. Sam dworzec wraz z infrastruk-
turą techniczną wykonała firma budowlana 
Daum i Kuhnt z Ostrowa. Miał on mury gru-

bości ok. 70 cm zbudowane z czerwonej ce-
gły wraz z opasującymi gmach wstawkami 
z zielonej cegły opalizującej. Projektant wy-
brał styl neogotycki, celowo wznosząc impo-
nujący rozmiarami budynek, który miał wy-
wierać wrażenie na przekraczających w tym 
miejscu granicę mieszkańcach Cesarstwa Ro-
syjskiego. Wnętrza były niegdyś bogato zdo-
bione i komfortowo wyposażone. Restauracje 
dworcowe o podobnym standardzie można 
było znaleźć tylko w Berlinie albo Wiedniu. 
Bogaty wystrój wnętrza zdobiły płaskorzeź-
by z białego, włoskiego marmuru czy krysz-
tałowe żyrandole. Oprócz wspomnianej re-
stauracji mieściły się tutaj dwie poczekalnie, 
jedna dla pasażerów I i II klasy oraz druga dla 
podróżnych III i IV klasy, kasy biletowe, poko-
je gościnne i apartamenty książęce. Budowla 
ta w 1913 roku miała gościć cesarza Wilhel-
ma II i cara Mikołaja II, dwóch monarchów, 
którzy poprzez umowę z 1904 roku rozwinęli 
ruch przygraniczny, stymulując większy roz-
wój gospodarczy regionu. W 1908 roku wsku-
tek rozwoju osady nastąpiło jej odłączenie od 
Skalmierzyc i nadanie nazwy Neu Skalmier-
schütz, jednak stacja nadal oznakowana była 
jako “Skalmierzyce”. Co ciekawe uroczyste 
otwarcie dworca odbyło się dopiero w paź-
dzierniku następnego roku, chociaż oczywi-
ście służył on podróżnym przynajmniej od 
kilku lat.

Skalmierzycki dworzec był niemym 
świadkiem wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego na tym terenie. 10 listopada 1918 roku 
niemieccy żołnierze ostrowskiego garnizonu 

Dworzec na pocztówkach z początku XX wieku
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utworzyli Radę Żołnierską. Wydała ona ode-
zwę do ludności, w której nakazywała za-
chowanie spokoju i porządku, gwarantowała 
ochronę życia i prywatnej własności, ostro 
występując przeciwko wszelkim zaburze-
niom i niepokojom. W tym samym dniu załoga 
obozu jenieckiego w pobliskim Szczypiornie 
utworzyła swoją Radę Żołnierską. Obejmo-
wała ona swoim zakresem także Nowe Skal-
mierzyce, gdzie już o godzinie 20.30 zosta-
ły jej podporządkowane urzędy publiczne 
i dworzec. W niedzielę 29 grudnia 1918 roku 
dowódca Okręgu Wojskowego w Kaliszu wy-
raził zgodę na uderzenie na Skalmierzyce. 
Miało to związek ze śmiercią Jana Mertki oraz 
przejazdem z Poznania do Warszawy Ignace-
go Paderewskiego. Prawie cała linia kolejo-
wa była pod kontrolą Polaków, z wyjątkiem 
właśnie Ostrowa i Skalmierzyc. Z inicjatywą 
wkroczenia do Wielkiego Księstwa Poznań-
skiego wystąpił ppor. Wawrzyniak. Podpro-
wadził on późnym wieczorem ku granicy 
dwie kompanie. Jedna z nich rozbroiła poste-
runek i cały oddział graniczny Grenzschutz, 
a druga udała się wzdłuż torów na dworzec, 
aby rozbroić oddział komendy dworca. Wy-
słano także dwóch posłańców konnych do 
Skalmierzyc, aby poinformować o sytuacji ze-
branych w Domu Katolickim członków Rady 
Ludowej i uzbrojonych powstańców, którzy 
po tym również ruszyli w stronę dworca, 
zajmując po drodze pocztę. W tym czasie 
kompania ze Szczypiorna zajęła wartownię 
przy domku stacyjnym i rozbroiła oddział 
komendy. Powstańców wysłano także na 
miasto, tam odebrano broń niemieckiemu 

burmistrzowi, komisarzowi obwodowemu, 
rozbrojono także żandarmów oraz oficerów 
spędzających swój wolny czas w restauracji. 1 
stycznia 1919 roku wolną linią kolejową z Po-
znania przez Ostrów – Skalmierzyce – Kalisz 
przejechał do Warszawy Ignacy Paderewski. 
Pół miesiąca później, tj. 16 stycznia, został 
premierem odrodzonego kraju. 

Dworzec jeszcze krótko po Powstaniu 
Wielkopolskim nadal odgrywał ważną rolę. 
W styczniu oraz na początku lutego 1919 
roku pełnił funkcję tymczasowych koszar 
i magazynu broni dla oddziałów, stając się 
głównym miejscem organizacji sił powstań-
czych. Ciekawostką jest pismo aliantów wy-
stosowane 20 maja 1919 roku przez generała 
brygady Hammonda (Head of Allied Railway 
Mission) do majora Ryana (American Food 
Mission) dotyczące zgody na ustanowienie 
na dworcu Komisji w celu regulacji prze-
pływu... ziemniaków pomiędzy Poznaniem 
a Warszawą. 

W latach 20. XX wieku uruchomiono po-
nownie stację kolejową, regularnie kurso-
wały tutaj pociągi, jednak pozycja dworca 
znacznie spadła – nie był to już obiekt przygra-
niczny. Dworzec przebudowano na warsztaty 
mechaniczne. Działanie to wprawdzie przy-
sporzyło nowych miejsc pracy, jednak bez-
powrotnie zniszczyło bogaty wystrój dwor-
ca. Dalsze przebudowy miały miejsce także 
po wojnie – w związku z działającymi tutaj 
Warsztatami Drogowymi, przemianowany-
mi później na Kolejowe Zakłady Nawierzch-
niowe „Skalmierzyce”. W latach 50. niewyko-
rzystane pomieszczenia górnych kondygnacji 

zaadaptowano na świetlicę. Większość prac 
wykonywali mieszkańcy w „czynie spo-
łecznym” dla uczczenia Dnia Kolejarza. Naj-
większą górną salę doskonale pamiętają 
mieszkańcy, organizowano bowiem tutaj 
liczne bale, koncerty oraz spotkania. Była to 
siedziba licznych organizacji związkowych – 
w tym orkiestry dętej. 

Lata 90. to okres dalszego ograniczania 
liczby pociągów. Od tego okresu dworzec 
stopniowo tracił funkcję, lokowano tutaj 
kolejne zakłady produkcyjne czy mieszka-
nia. Obiekt zaczął więc niszczeć, nie mogąc 
być w pełni wykorzystywanym. Przełomem 
w dyskusji nad jego ratunkiem była plano-
wana trasa przebiegu Kolei Dużych Pręd-
kości. Na konferencji zorganizowanej przez 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Bożenę Budzik w grudniu 2009 roku 
w zabytkowym wnętrzu dworca na ręce 
prezesa PLK Zbigniewa Szafrańskiego zo-
stała przekazana koncepcja przebiegu kolei 
opracowana wspólnie przez samorządy No-
wych Skalmierzyc, Kalisza i Ostrowa Wiel-
kopolskiego. Na etapie jej opracowywania 
przez zespół projektowy władze gminy usil-
nie zabiegały, aby włączyć w ten projekt za-
bytkowy dworzec. Właśnie na tej konferen-
cji zorganizowanej celowo w tym obiekcie 
propozycja spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem prezesa PLK i została przekazana 
konsorcjum, które opracowywało studium 
wykonalności dla tego liczonego w miliar-
dach złotych przedsięwzięcia. Niestety, pla-
ny budowy Kolei Dużych Prędkości zostały 
odłożone na bliżej nieokreśloną przyszłość. 
Obiekt kilkukrotnie był wystawiony na 
sprzedaż. Ostatecznie z inicjatywy Burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożeny Budzik pod koniec 2015 roku został 
przejęty na własność samorządu. Plany wo-
bec zabytku są bardzo ambitne – ma on wzo-
rem dawnych lat nadal służyć mieszkańcom, 
czy to jako sala koncertowa, miejsce dla or-
ganizacji społecznych a nawet Urząd Stanu 
Cywilnego zlokalizowany w najpiękniejszej 
sali poczekalni I klasy, która miałaby odzy-
skać pierwotną ornamentykę. Dalsze karty 
historii dworca czekają więc na zapisanie...

Aleksander Liebert

Luksusowa poczekalnia I oraz II klasy  
oraz plac przed dworcem
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Sto świątecznych paczek 
dla małych mieszkańców 
Gminy Nowe Skalmierzyce
„Gwiazdka w mieście” to przedsięwzięcie organizowane 
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach w okresie przed-
świątecznym cyklicznie już od czternastu lat. 

Akcję, której patronuje burmistrz Gmi-
ny i Miasta Bożena Budzik zapoczątko-
wano w 2002 roku, aby podarować choć 
odrobinę radości i bożonarodzeniowej 
magii dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. 
Od tej pory wydarzenie na stałe weszło 
do kalendarza imprez odbywających się 
w Nowych Skalmierzycach w okresie 
przedświątecznym. 

Tym razem spotkanie z Mikołajem i jego 
pomocnikami, Śnieżynką i Elfem, odbyło 
się 18 grudnia w sali gimnastycznej miej-

skiego gimnazjum. Zaproszonym na tę 
okoliczność dzieciom wraz z rodzicami 
oraz opiekunami towarzyszyli również 
burmistrz Bożena Budzik, przewodniczą-
cy Rady Gminy i Miasta Kazimierz Sipka, 
dyrektor szkoły Teresa Kiełbik, pełnomoc-
nik ds. uzależnień Hanna Rozbicka-Winiec-
ka oraz członkowie Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 

Kulminacyjnym momentem Gwiazdki 
było oczywiście rozdanie świątecznych 
paczek ze słodkościami, jednak zanim to 
nastąpiło na gimnazjalnej scenie wystą-
pił Sławomir Jenerowicz ze swoim Komik 

Show. Utalentowany wodzirej – parody-
sta – iluzjonista i muzyk znany z progra-
mu „Mam Talent” zaprezentował program 
artystyczny, w który wciągnął publicz-
ność, serwując jej sporą dawkę śmiechu, 
pozytywnej energii i niepowtarzalnego 
klimatu świąt Bożego Narodzenia.

Paczki zakupiono ze środków za ko-
rzystanie z zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych.

Magdalena Kąpielska

Na scenie wystąpił komik Sławomir Jenerowicz
znany z programu „Mam Talent”

Dzieciom rozdano świąteczne paczki  
ze słodkościami
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„Noc Chemika i Geografa”
Z 27 na 28 listopada 2015 roku po raz drugi w Gimnazjum im. Pol-
skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach odbyła się „Noc Chemika 
i Geografa”, której organizatorami byli nauczyciele: chemii – Marcin 
Śrama i geografii – Ewa Kukułka. 

Wspomagali ich opiekunowie: Henryka 
Belkner i Paweł Sobański. Impreza cieszy-
ła się ogromnym zainteresowaniem wśród 
młodzieży, wzięło w niej udział pięćdzie-
sięcioro sześcioro uczniów ze wszyst-
kich poziomów klas. Zajęcia rozpoczęły 
się w piątek po południu, a zakończyły  
w sobotę w godzinach dopołudniowych. 

Uczniowie zostali podzieleni na grupy 
zadaniowe. Każda z nich musiała odbyć 
cykl zajęć takich jak: wizyta w planetarium, 
obserwacja nieba, doświadczenia w pra-
cowni geograficznej i chemicznej oraz za-

dania konstruktorskie – budowanie mode-
lu wiatraka. Uczestnicy warsztatów, dzięki 
seansowi w przenośnym planetarium, mie-
li okazję poznać obraz jesienno-zimowego 
nieba nad naszą okolicą. Radosław Pior oraz 
Daniel Stasiak z Astro Arena Kalisz podzie-
lili się swoją pasją astronomiczną. Ucznio-
wie, korzystając z lunety, mogli zaobser-
wować niewidoczną z Ziemi gołym okiem 
powierzchnię Księżyca. Panowie z zaanga-
żowaniem opowiadali o ciekawostkach do-
tyczących budowy Wszechświata, przed-
stawiając również swój dorobek uznawany 

przez Międzynarodowe To-
warzystwo Astronomiczne.

W trakcie przerwy mię-
dzy zajęciami młodzież sa-
modzielnie przygotowywa-
ła kolację. Tegoroczna „Noc 
Chemika i Geografa” po 
raz kolejny spełniła ocze-
kiwania uczniów, którzy 
w sobotni ranek zadawali 
pytania, czy w następnym 
roku też będą mieli okazję 
w niej uczestniczyć. Warto 
nadmienić, iż spora gru-
pa młodzieży brała udział 
w tym przedsięwzięciu ko-
lejny raz.

Marcin Śrama i Ewa Kukułka

„Dziady” 
w interpretacji 
gimnazjalistów
„Dziady” Adama Mickiewicza, 
naszego narodowego wieszcza, 
stały się inspiracją dla spektaklu 
przygotowanego przez koło teatralne Gimnazjum im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzycach. W listopadzie dramat można było 
obejrzeć aż trzykrotnie.

Ten niezwykły spektakl utrzymany 
w tajemniczej i mrocznej scenerii cmen-
tarnej kaplicy wpisał się w listopadową 
zadumę nad sensem życia i przemijaniem. 
Uwagę zwracała mistrzowska gra młodych 
aktorów. W rolach głównych wystąpili: Se-
bastian Pawlak, Julia Mroczkowska, Sara 
Miądowicz, Marcelina Wdowczyk, Krystian 
Wdowczyk, Martyna Perz, Gabriela Kudzia 
i Patrycja Siwek. Scenografia i stroje akto-

rów oddawały klimat miejsca i czasu, zaś 
muzyka dopełniała tajemniczości rytu-
alnego obrzędu. Pojawiające się w sztuce 
duchy i upiory wygłaszały morały, prze-
strzegając przed najczęściej popełnianymi 
grzechami; dawały wskazówki, jak żyć, aby 
uniknąć potępienia i kary wiecznej.

Spektakl chwytał za serca, przemawiał 
do umysłów i skłaniał do refleksji.

Aneta Mikołajczyk

Woskowe choinki 
w Miedzianowie
Ubiegłoroczne przygotowania 
do świąt Bożego Narodzenia 
dla dzieci i młodzieży 
z Miedzianowa rozpoczęły się 
inaczej niż zwykle, bowiem 
11 grudnia w tutejszej świe-
tlicy odbyły się wyjątkowe 
świąteczne warsztaty.

Pod czujnym okiem Małgorzaty Ku-
baś oraz rodziców dzieci zdobiły cho-
inki wykonane z prawdziwego pszcze-
lego wosku. Na warsztatach nie mogło 
zabraknąć samego mistrza pszczelar-
skiego Stanisława Kubasia, który z pasją 
opowiadał o życiu i zwyczajach swoich 
małych podopiecznych – pszczół. 

Nasze pociechy z iskrami w oczach 
i solidną dawką wiedzy opuszczały 
świetlicę, a piękne, pachnące mio-
dem choinki stały się ozdobą wigilij-
nych stołów.

Motto akcji brzmiało: „ A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież 
ogarnia wszystko co piękne?” Dzieci z Miedzianowa ze swoimi pracami
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 „Jest taki dzień, 
 tylko jeden raz do roku….”
Święta Bożego Narodzenia są 
najpiękniejszymi świętami, na 
które czekają nie tylko dzieci, 
ale i dorośli. Są to święta 
najbliższe i najdroższe naszym 
sercom, gdyż towarzyszy im 
niepowtarzalna i wyjątkowa 
atmosfera. 

W przedszkolu staramy się kulty-
wować tradycje związane z Bożym 
Narodzeniem. Kolędowanie wspólnie 
z rodzicami, ubieranie grupowych cho-
inek, wykonywanie stroików, ozdabianie 
przedszkola symbolami świątecznymi 
to tylko nieliczne z prowadzonych dzia-
łań. Ich uwieńczeniem jest spotkanie 
wigilijne, w którym uczestniczy cała spo-
łeczność przedszkolna oraz zaproszeni 
goście. 

Na spotkanie, które odbyło się 18 
grudnia ub. r. przybyli: Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena 
Budzik, Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Kazimierz Sipka, kierownik Re-
feratu Oświaty i Wychowania Daniel Mi-
tuła, proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała 
ksiądz kanonik Zbigniew Króczyński, 
byli pracownicy przedszkola oraz Rada 
Rodziców. 

Wszystkich zgromadzonych powita-
ła dyrektor przedszkola Anna Walczak. 
„Magia gwiazdki” – pod takim hasłem 
przedszkolaki z grupy „Jaworowej” przy-
gotowały przedstawienie wokalno-ta-
neczne przeplatane wierszem, kolędą 
i pastorałką. Następnie goście i gospoda-
rze, dzieląc się opłatkiem, składali sobie 
życzenia. Wszyscy uczestnicy spotkania 
zasiedli do stołu wprawdzie nie w dniu 
Wigilii, ale z wigilijnym barszczem, rybą, 
kapustą i w świątecznej atmosferze.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz 
dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 
„Jarzębinka” dziękują wszystkim, którzy 
kolędowali razem z nami. 

Koncert kolęd 
i pastorałek
„Rozpoczął się świąteczny czas 
Rozkwita znów nadzieja w nas…” 
Tymi słowami rozpoczął się 17 
grudnia 2015 roku w kościele św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w 
Skalmierzycach koncert kolęd 
i pastorałek pt.: „Zatrzymaj się... 
Ta miłość daje sens”. 

To przedświąteczne  przedsięwzięcie 
artystyczne organizowane przez Szko-
łę Podstawową im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach już od pięciu lat jednoczy 
społeczność szkoły, parafię, mieszkańców 
Skalmierzyc i okolicy. Wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło przedstawicieli władz 
samorządowych: przewodniczącego Rady 
Gminy i Miasta Kazimierza Sipki i zastępcy 
skarbnika Agnieszki Sipki a także radnych, 
przedstawicieli organizacji i instytucji.

Niezwykłe kolędy i pastorałki wyśpie-
wane przez ponad siedemdziesięcioosobo-
wy chór, przepiękne słowa płynące z głębi 
serca, akordy zespołu gitarowego, dźwięki 
trąbki, fletów, niezwykła etiuda taneczna 
w wykonaniu najmłodszych tancerek za-
chwyciły zgromadzonych gości. Tradycją 
wspólnego kolędowania jest również udział 
rodziców, którzy uświetniają koncert jako 
soliści i aktorzy. O sukcesie przedsięwzię-
cia świadczyć może rekordowa liczba gości 
zgromadzonych na koncercie i na corocz-
nym kiermaszu bożonarodzeniowym zor-
ganizowanym w szkole, na którym sprze-
dawane są świąteczne ozdoby wykonane 
przez uczniów i rodziców. Tradycyjnym 
akcentem jest również wspólne biesiado-
wanie przy świątecznych smakołykach.

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
przygotowania, uświetnienia koncertu 
i kiermaszu oraz wszystkim, którzy wspól-
nie z nami przeżywali ten przedświąteczny 
czas serdecznie dziękujemy.

Społeczność Szkoły Podstawowej 
w Skalmierzycach

Przedszkolaki z grupy „Jaworowej” 
przygotowały przedstawienie o tematyce 

bożonarodzeniowej
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Spotkanie opłatkowe  
braci strażackiej
Grudzień tradycyjnie wprowadza nas w nastrój 
świąt Bożego Narodzenia. To także czas podsu-
mowań, spotkań oraz dzielenia się świąteczną 
atmosferą z innymi. 

22 grudnia ubiegłego roku na zaproszenie 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Bożeny Budzik do magistratu przybyli 
prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z te-
renu gminy, by zasiąść przy wspólnym stole.

Cieszę się, że jest w nas wciąż ta sama nie-
słabnąca chęć niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi. Samorząd Nowych Skalmierzyc 
zamierza nadal wspierać Ochotnicze Straże 
Pożarne na terenie naszej gminy. Wyrazem 
tego są chociażby przyszłoroczne plany za-
kupu nowego, ciężkiego wozu bojowego dla 
OSP Gostyczyna – mówiła burmistrz Bożena 
Budzik. Podsumowania dokonał również za-
stępca burmistrza Gminy i Miasta a zarazem 
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko–Gminnego 
ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach Zdzi-

sław Mielczarek: 
dziękuję Wam, bra-
cia strażacy, za za-
angażowanie i trud 
jaki włożyliście w tak 
ważną kwestię, jaką 
jest ratowanie życia 
ludzkiego. Podzięko-
wania kieruję także ku Pani burmistrz Bożenie 
Budzik, która jest orędowniczką ochotniczych 
straży pożarnych i nie szczędzi środków samo-
rządowych na nasze wsparcie. 

Po wszystkich ciepłych słowach, świą-
tecznych życzeniach oraz tradycyjnym 
łamaniu się opłatkiem uczestnicy usiedli 
przy poczęstunku.

Dariusz Smułka

  Nieodpłatna pomoc prawna
Zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 roku ustawą stworzony zostanie dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej 

osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokac-
kiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. 

W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie 
prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci 

wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawni-
czej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Łącznie utworzonych zostanie 1524 punktów na tere-
nie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie). Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie zapewniony od stycznia 2016 r.

Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową po-

moc prawną (na etapie przedsądowym) 
otrzyma:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku 

poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecznej,

• osoby, które ukończyły 65. lat,
• osoby posiadające ważną Kartę 

Dużej Rodziny,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą 

naturalną, klęską żywiołową lub 
awarią techniczną.

Co obejmuje?
Pomoc prawna będzie polegała na:

• poinformowaniu osoby uprawnionej 
o obowiązującym stanie prawnym, 
przysługujących jej uprawnieniach lub 
spoczywających na niej obowiązkach;

• wskazaniu osobie uprawnionej 
sposobu rozwiązania dotyczącego jej 
problemu prawnego;

• pomocy w sporządzeniu 
wymagającego wiedzy prawniczej 
projektu pisma w zakresie 
niezbędnym do udzielenia pomocy, 
z wyłączeniem pism procesowych 
w postępowaniach przygotowawczym 
lub sądowym i pism w postępowaniu 
sądowo-administracyjnym;

• sporządzeniu projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa 
dotyczyć będzie nieodpłatna 
pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać infor-
macje w zakresie:
• prawa pracy,
• przygotowania do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,

• spraw karnych,
• spraw administracyjnych,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw rodzinnych,
• prawa podatkowego 

z wyłączeniem spraw podatkowych 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała 
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, 
handlowego i działalności gospodarczej, z wy-
jątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
Punkt Nieodpłatnej Pomocy 
Prawnej w Urzędzie Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Pokój nr 5 (parter)
Godziny dyżurów:
• Poniedziałek:12:00 – 16:00
• Wtorek: 7:30 – 10:00
• Środa: 7:30 – 10:30
• Czwartek: 10:00 – 15:30
• Piątek: 11:30 – 15:30
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7 grudnia 2015 roku rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych 
ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Oło-
bocznych przybyli do naszej szkoły wraz ze swoimi pociechami 
na świąteczne warsztaty plastyczne. 

Przy dźwiękach kolęd wspólnie z dzieć-
mi przygotowywali pierniczki, dekorując 
je kolorowym lukrem i posypkami. Było 
przy tym mnóstwo radości i zadowolenia 
z wykonanej pracy przede wszystkim ze 
strony najmłodszych uczestników, któ-
rzy włożyli w dekorowanie mnóstwo 
wysiłku. Nie obyło się także bez smako-

wania przygotowanych słodyczy. Po 
piernikach przyszedł czas na aniołki 
i bombki. Zarówno mali, jak i duzi 
z wielkim zapałem wycinali aniołki 
oraz przyozdabiali bombki kolorowy-
mi cekinami i brokatem. Miłą atmos-
ferę dopełniła wspólna kawa, herba-
ta i ciasteczka. 

Szkoła podstawowa w Droszewie 
finalistą ogólnopolskiego konkursu
27 listopada 2015 roku w Warszawie odbył się finał konkursu „Part-
ner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, w którym już po raz szósty 
wyróżniono osoby, instytucje, organizacje, media i firmy szczególnie 
zasłużone dla poprawy bezpieczeństwa drogowego w Polsce. 

W tym roku Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej w Droszewie znalazła 
się wśród trzech nominowanych instytu-
cji w kategorii „Instytucja publiczna roku”, 
a dyrektor Lidia Biela uczestniczyła w wiel-
kiej gali wręczenia zwycięzcom nagród. 

Szczytne wyróżnienie szkoła otrzymała 
za szereg działań podjętych w zakresie sze-

rzenia wśród uczniów wiedzy o bezpieczeń-
stwie w ruchu drogowym. Spośród wielu 
dokonań na pochwałę zasługuje działalność 
Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa, w którym 
wychowankowie nie tylko przygotowują 
się do udziału w różnorodnych konkursach 
poświęconych bezpieczeństwu, odnosząc 
w nich sukcesy, ale i realizują projekty, apele 

oraz uczestniczą w akcjach poświęconych 
szeroko rozumianemu bezpieczeństwu. 
Do przedsięwzięć można również zaliczyć: 
udział szkoły w ogólnopolskiej akcji bicia 
rekordu Guinnessa w zakresie przeprowa-
dzania resuscytacji, działalność Szkolnego 
Koła PCK, realizacja innowacji pedagogicz-
nej „Potrafię i chcę ratować” oraz tworzenie 
i wykorzystywanie podczas zajęć z ucznia-

mi interaktywnych pomocy – 
zabaw i gier dydaktycznych.

Konkurs organizowany jest 
przez Stowarzyszenie Part-
nerstwo dla Bezpieczeństwa 
Drogowego we współpracy 
z Krajową Radą Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego. Jego 
założeniem jest uhonorowanie 
i promowanie inicjatyw, które 
zarówno na szczeblu lokalnym, 
jak i krajowym, aktywnie przy-
czyniają się do poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego 
w Polsce.

Dzięki podjętym działaniom wiedza 
uczniów w zakresie bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym i umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy stoją na wysokim pozio-
mie. Zarówno wychowankowie, rodzice, 
jak i wszyscy pracownicy szkoły są świa-
domymi i roztropnymi uczestnikami ru-
chu drogowego.

W świątecznym nastroju
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Akcja ,,Człowiek jest 
tyle wart, ile daje 
z siebie innym”
Po raz kolejny pod hasłem  
,,I Ty możesz zostać Świętym 
Mikołajem” klasy Ib, Ic i IIIb 
wraz z rodzicami rozpoczęły 
kolejną akcję charytatywną. 

Celem była zbiórka odzieży, zaba-
wek, gier planszowych, przyborów 
szkolnych oraz materiałów piśmien-
nych. Odbiorcami akcji było Centrum 
Interwencji Kryzysowej w Kaliszu. Z ze-
branych wśród społeczności uczniow-
skiej darów przygotowaliśmy paczki 
świąteczne dla podopiecznych ośrodka, 
które przekazaliśmy 9 grudnia 2015 
roku. Dla najmłodszych w darze miko-
łajkowym klasa Ic własnoręcznie wy-
konała zabawki i ozdoby choinkowe.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy otworzyli serca 
i przyłączyli się do akcji. 

 A. Przybyłka, M. Szwałek, D. Woźniak

Bożonarodzeniowy Projekt 
Edukacyjny 2015
Bożonarodzeniowy Projekt Edukacyjny 2015 skierowany był do 
uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach. Wielkie 
przygotowania rozpoczęły się już w listopadzie. Ich celem było 
przybliżenie uczniom tradycji i zwyczajów związanych ze świętami, 
które zajmują szczególne miejsce w naszych sercach. 

Pierwszym zadaniem było zorganizowa-
nie Dnia Czerwonych Mikołajków. Z nakazu 
Świętego Mikołaja dzień 7 grudnia został 
ogłoszony w naszej szkole Dniem Czer-
wonych Mikołajków. Uczniowie przyszli 
przebrani za krasnali Świętego Mikołaja 
lub posiadali choć jeden czerwony element 
w swoim stroju. Na przerwach zagościły 
świąteczne melodie: były tańce, śpiewy 
i wspólne zabawy. Czas lekcji również obfi-
tował w niespodzianki. W świątecznie przy-
strojonych salach klasy pierwsze odwiedzał 
Mikołaj, rozdając uczniom prezenty. 

Następne zadanie to konkurs „Świątecz-
ny Aniołek” zorganizowany dla dzieci z klas 
I – VI. Prace mogły być wykonane w dowol-
nej technice i z dowolnych materiałów. Kre-
atywność i zapał twórczy dzieci zaowocował 
o r y g i n a l n y m i 
pracami, które 
można było po-
dziwiać na wy-
stawie szkolnej 
już od 6 grud-
nia. Na świą-
tecznym apelu 
p o z n a l i ś m y 
u c z e s t n i k ó w 
i laureatów kon-
kursu, którzy 
otrzymali dyplo-
my i nagrody. 

Jasełka – pierw-
szym krokiem było opracowanie scenariusza 
i dobór aktorów. Następnie rozpoczęły się 
prace nad przygotowaniem scenografii, ko-
stiumów i rekwizytów. Scenariusz Jasełek za-
wierał dużą ilość tekstu do zapamiętania, to-
też próby odbywały się bardzo często. Efekty 
naszej pracy można było podziwiać na spo-
tkaniu opłatkowym Emerytów i Rencistów 
z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz 
w czasie mszy św. w kościele pod wezwa-
niem Bożego Ciała. Spotkania wprowadziły 
wszystkich w przepiękny świąteczny nastrój. 

Finał naszego projektu nastąpił 22 grud-
nia na świątecznym apelu, na który zostali 
zaproszeni: dyrektor, grono pedagogiczne, 
pracownicy szkoły, rodzice oraz wszyscy 

uczniowie. Dzieci biorące udział w projekcie 
zostały nagrodzone dyplomami i słodko-
ściami, co jak zawsze sprawiło im wiele ra-
dości. Na zakończenie swoim występem za-
chwyciły nas grające na dzwonkach kolędy 
uczennice z klas IV i V oraz ich następczynie 
z klasy IIB, które dorównywały zdolnościa-
mi i pracowitością starszym koleżankom. 
Premierowy występ miały również nasze 
chórzystki grające na fletach. Publiczność 
gromkimi brawami doceniła ciekawy i wy-
jątkowy przekaz treści bożonarodzenio-
wych w wykonaniu uczniów. 

Zastosowanie metody projektu okaza-
ło się doskonałym sposobem na integrację 
uczniów oraz wykorzystanie przez nich 
wiedzy w praktycznym działaniu. Szczegól-
nie cenne było zaangażowanie dzieci, praca 

zespołowa oraz 
p o b u d z e n i e 
d r z e m i ą c e g o 
w nich ogrom-
nego potencja-
łu twórczego. 
Realizacja pro-
jektu pozwo-
liła uczniom 
odkryć w sobie 
i pokazać in-
nym własne ta-
lenty, rozwinąć 
zainteresowa-

nia, umiejętno-
ści i pozytywne cechy: życzliwość, toleran-
cję i szacunek dla pracy innych. Wdrażanie 
poszczególnych zadań pomogło dzieciom 
w przezwyciężaniu trudności i dało im 
szansę na osiągnięcie sukcesu. Spotkania 
połączyły uczniów i nauczycieli oraz były 
żywym obrazem przeżywania treści bo-
żonarodzeniowych. Projekt zaktywizował 
uczniów oraz zainspirował do wspólnych 
działań w przyszłości, a jego owoce na długo 
pozostaną w naszych sercach.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
i dołożyli choć cząstkę swojej pracy w reali-
zację Bożonarodzeniowego Projektu Eduka-
cyjnego 2015.

Organizatorzy

Dzień Czerwonych Mikołajków
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W Nowych Skalmierzycach też 
mierzyli wysoko – Finał WOŚP
10 stycznia 2016 roku w całej Polsce po raz dwudziesty 
czwarty, a w Nowych Skalmierzycach po raz dwudziesty kwesto-
wano na rzecz stworzonej przez Jurka Owsiaka fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem akcji przebiegającej 
pod hasłem „Mierzymy wysoko!” postawiono za cel zbiórkę pie-
niędzy na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

Jak co roku grono wolontariuszy z terenu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce stanowili wychowankowie placówek oświatowych: 
przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. W sumie kwesto-
wało tu pięćdziesięcioro jeden dzieci, które z wielką cierpliwością 
i oddaniem przemierzały gminne ulice, poszukując ludzi gotowych 
wesprzeć najpopularniejszą w Polsce „orkiestrę”. Nagrodą było dla 
nich tradycyjne serduszko oraz uśmiech i słowo dziękuję. 

Około godziny siedemnastej wszystkie puszki z datkami trafiły 
do centrum skalmierzyckiego sztabu, który od kilku już lat mieści 
się w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach. 
Tutaj panie skupione wokół Międzyszkolnego Ośrodka Animatorów 
Kultury skrupulatnie zliczały wszystkie zebrane pieniądze a dzieci 
i młodzież prezentowali przybyłym swe talenty wokalne. Wszyscy, 
którzy przyłączyli się do akcji mogli liczyć na ciepłą herbatę i cia-
sto drożdżowe.

Przybyli na finał, w tym również burmistrz Bożena Budzik oraz 
jej zastępca Zdzisław Mielczarek, tradycyjnie już mogli podziwiać 
wypuszczone w niebo „światełko”, czyli pokaz sztucznych ogni, które 
przez kilka minut pięknie rozbłyskiwały nad centrum miasta. Jest to 
swoisty znak łączności ze wszystkimi wolontariuszami WOŚP-u a za-
razem symboliczne zwieńczenie każdego styczniowego finału. 

Równe 20.000 zł oraz drobna waluta obca - to efekt niedzielnej 
kwesty na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Pieniądze te 
jeszcze tego samego dnia trafiły do kaliskiego sztabu WOŚP, który 
przekaże je fundacji Owsiaka.

Przez dwadzieścia lat grania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Nowych Skalmierzycach udało się tu uzbierać przeszło 200 
tys. złotych.

Magdalena Kąpielska 

Sztab akcji mieścił się w gimnazjum

Skalmierzyckie światełko do nieba
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