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Przetargi na trzy przebudowy dróg
Nowy rok w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce rozpoczął się pod 
znakiem kolejnych inwestycji drogowych. W grudniu ub. r. ogłoszono 
trzy przetargi na przebudowy: drogi relacji Gałązki Wielkie-Miedzia-
nów, ulicy Podkockiej w Skalmierzycach oraz drogi relacji Śliwniki-
Biskupice Ołoboczne.

Pierwsza z inwestycji to kontynuacja prac 
podjętych w 2017 roku, kiedy to wykonano 
nową nawierzchnię na długości 700 metrów. 
Obecnie projektuje się położenie asfaltu na 
pozostałym odcinku o długości jednego kilo-
metra. Szerokość jezdni wyniesie 4,5 metra. 

Zakończenie prac przewidywane jest na 31 
maja br.

Z kolei w rejonie nowopowstałego osie-
dla domków jednorodzinnych na 315-me-
trowym odcinku ulicy Podkockiej w Skal-
mierzycach zostanie położona nawierzchnia 

o szerokości 5 metrów z kostki betonowej. 
Planowana droga będzie miała charakter 
ciągu pieszo-jezdnego. Przez środek będzie 
przebiegał 30-centymetrowy ściek. Finał 
prac zaplanowano na koniec czerwca br. 

Trzecie zadanie to ostatni, trzeci etap 
rozpoczętej w 2016 roku modernizacji dro-
gi relacji Śliwniki-Biskupice Ołoboczne. Po 
wykonaniu zaplanowanych 600 metrów uli-
cą Spacerową w Śliwnikach będzie można 
komfortowo dojechać do ulicy Szkolnej w Bi-
skupicach Ołobocznych. Zakończenie prac 
przewidywane jest na 31 maja br.

 
Dariusz Smułka

Budżet na 2018 rok przyjęty
29 grudnia ub. r. odbyła się czterdziesta czwarta sesja Rady Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, na której jednogłośnie przyjęto budżet 
na 2018 rok. 

Dochody budżetu z każdym kolejnym 
rokiem wzrastają. W bieżącym roku 
osiągnęły najwyższą dotychczas kwo-
tę – 80.771.340,00 zł (w roku ubiegłym 
wyniosły ponad 70 mln, a w 2016 ponad 
53 mln). Składają się na nie m.in.: dota-
cje celowe na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań 
zleconych, w tym także programu Ro-
dzina 500 plus – 18.256.909,00 zł oraz 
środki na realizację projektów dofinan-
sowywanych przez Unię Europejską – 
4.045.656,00 zł.

Wydatki budżetu stanowią kwo-
tę 82.579.932,00 zł, w tym: bieżące – 
68.334.910,00 zł, majątkowe – 14.245.022,00 
zł oraz inwestycyjne – 13.419.969,00 zł.

W tym roku samorząd będzie realizował 
m. in. następujące zadania:
• kontynuacja budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej w Biskupicach – 1.078.900,00 
zł (inwestycja realizowana w cyklu dwu-
letnim na kwotę ogólną 2.678.900,00 
zł) oraz w Trkusowie – 857.000,00 zł 
(również realizowana w cyklu dwuletnim 
w kwocie 1.327.000,00 zł);

• termomodernizacja budynku szkoły pod-
stawowej w Biskupicach Ołobocznych – 
2.088.580,00 zł;

• kontynuacja budowy sali sportowej przy 
szkole podstawowej w Nowych Skalmie-
rzycach – 2.850.000,00 zł (zadanie re-
alizowane w cyklu dwuletnim w kwocie 
6.000.000,00 zł);

• przebudowa dróg gminnych: relacji 
Biskupice Ołoboczne-Śliwniki, relacji 
Gałązki Wielkie-Miedzianów oraz ulicy 
Podkockiej w Skalmierzycach na ogólną 
kwotę – 1.450.000,00 zł;

• kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej 
w Śliwnikach – 300.000,00 zł (zadanie 
realizowane w cyklu dwuletnim w kwo-
cie 673.000,00 zł).

W budżecie uwzględniony został również 
wkład własny w wysokości 1.786.263,00 zł 
na realizację projektu pn. „Poprawa jakości 
powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE 
w wytwarzaniu energii na terenie Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce” zgłoszonego do 

dofinansowania z funduszy unijnych oraz 
wkład własny w wysokości 4.016.300,00 
zł, w tym na 2018 rok – 1.500.000,00 zł 
na realizację projektu pn. „Skalmierzyc-
ki dworzec miejscem rozwoju kultury 
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce”, 
na który gmina złożyła wniosek o dofi-
nansowanie z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. 

W ramach wydatków majątkowych 
gmina udzieli Powiatowi Ostrowskiemu 
dofinansowania w wysokości 450.000,00 
zł na przebudowę drogi powiatowej re-
lacji Strzegowa-Gostyczyna. Poza tym na 

inne zadania bieżące oraz majątkowe gmi-
na udzieli dotacji w kwocie 3.033.127,00 

zł, w tym 250.000,00 zł na budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków przez oso-
by fizyczne.

Przychody budżetu wyniosą 5.314.300,00 
zł, w tym: z tytułu emisji obligacji 
4.000.000,00 zł oraz pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 
1.314.300,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2018 roku 
wyniesie ogółem 19.603.749,00 zł, co stano-
wi 24,27% planowanych dochodów. 

Dariusz Smułka

Droga Gałązki Wielkie-Miedzianów Droga Śliwniki-Biskupice Ołoboczne

Głosowanie nad budżetem

Ul. Podkocka w Skalmierzycach
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Tytuł „Samorządowego  
Lidera Edukacji” po raz drugi
9 grudnia ub. r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się gala finałowa VII 
edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, 
Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy 
Lider Edukacji”, podczas której Gmina i Miasto Nowe 
Skalmierzyce po raz kolejny otrzymała certyfikat 
„Samorządowego Lidera Edukacji”. 

Niespodzianką było wyróżnienie jej na-
grodą „Lidera Bezpieczeństwa w Oświacie”. 
Samorząd reprezentowali Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik 
oraz kierownik Referatu Oświaty i Wycho-
wania Daniel Mituła.

Zgodnie z oceną kapituły Gmina i Mia-
sto Nowe Skalmierzyce ponownie uzyskała 
certyfikat za szereg dodatkowych działań 
i inicjatyw podjętych w ramach prowadzo-
nej przez siebie polityki oświatowej. Wśród 
najważniejszych wskazano: sprawowanie 
w szkołach opieki nad dziećmi w okresie fe-
rii zimowych i wakacji, dobre wyposażenie 
szkół i przedszkoli oraz poziom wykwalifi-
kowania kadry pedagogicznej, współpra-
cę z uczelniami wyższymi, dostosowanie 
liczby miejsc w przedszkolach i szkołach 
do potrzeb demograficznych oraz potrzeb 
związanych z reformą oświaty, zapewnienie 
450 uczniom bezpłatnej nauki pływania, 
jak również kontynuację wymian między-

narodowych uczniów szkół podstawowych 
i klas gimnazjalnych z młodzieżą z Niemiec. 
Istotne okazało się także wybudowanie 
w 2016 roku gminnego żłobka ze środków 
pozyskanych w ramach resortowego pro-
gramu rozwoju instytucji opieki nad dzieć-
mi w wieku do lat 3 „Maluch”, a co za tym 
idzie zwiększenie liczby miejsc w żłobku do 
42 maluchów. Kapituła podkreśliła, iż samo-
rząd przeznacza znaczne środki na budowę 
lub modernizację oświatowej infrastruktury 
(w 2017 roku zaplanowano na realizację po-
lityki oświatowej 26,6 mln zł, co stanowiło 
36% budżetu). 

Pragniemy pogratulować Państwu sukce-
sów w dziedzinie lokalnej polityki oświatowej, 
w tym nowatorskich pomysłów, twórczych 
rozwiązań, oryginalnych projektów, zaanga-
żowania w sprawy uczniów i nauczycieli oraz 
wrażliwości na problemy społeczne w sferze 
edukacji, które w warunkach reformowania 
oświaty stają się szczególnie ważne. Czujemy 

się zaszczyceni, że do grona takich właśnie 
jednostek samorządu terytorialnego możemy 
zaliczyć Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce, 
przyznając certyfikat „Samorządowego Lide-
ra Edukacji” – napisał w liście przewodnim 
sekretarz programu Przemysław Ruta. 

 
Dariusz Smułka

Nowi patroni ulic
Mieszkańcy dwóch ulic w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce 
zmienią wkrótce swój adres. Ulica 24 Stycznia w Skalmierzycach 
zamienia się bowiem w ul. Jana Nepomucena Chrzana, a ul. 25 
Stycznia w Nowych Skalmierzycach w ul. Jana Pawła II.

Wszystko to za sprawą przyjętej przez Sejm 
w kwietniu 2016 roku ustawy dekomunizacyj-
nej, zakazującej „propagowania komunizmu 
lub innego systemu totalitarnego przez nazwy 
jednostek organizacyjnych, jednostek pomoc-
niczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz pomniki”. 

Pierwsza zmiana związana z wypełnie-
niem zapisów tej ustawy nastąpiła w maju ub. 
r., kiedy to radni zadecydowali, by nowoskal-
mierzycką ulicę nazwaną imieniem stalinow-
skiego agitatora Janka Krasickiego zamienić 
na ul. Ignacego Krasickiego – jednego z głów-
nych przedstawicieli polskiego oświecenia, 
wybitnego poety, prozaika i publicysty. 

Wojewoda Wielkopolski poinformował 
samorząd, że w uzgodnieniu z IPN do zmia-
ny wskazane zostały również dwie następne 
ulice: wspomniane już 24 oraz 25 Stycznia 
(24.01.1945 r. miało miejsce wkroczenie 

jednostek Armii Czerwonej do Skalmierzyc, 
a dzień później do sąsiadujących Nowych 
Skalmierzyc). 

Pierwszej z tych ulic zarządzeniem za-
stępczym z dnia 12 grudnia ub. r. wojewoda 
nadał nazwę Jana Nepomucena Chrzana, upa-
miętniając tym samym urodzonego w Gosty-
czynie księdza, błogosławionego Kościoła 
katolickiego. 

W przypadku tej drugiej zaproponował na-
tomiast zmianę nazwy na ul. ks. Władysława 
Mączkowskiego – również błogosławionego 
Kościoła katolickiego, tym razem kapłana 
pochodzącego z miejscowości Ociąż. Na sesji 
w dniu 27.12 ub. r. przewodniczący Rady Kazi-
mierz Sipka wystąpił z inicjatywą nadania tej 
ulicy nazwy Franciszka Majnerta – dowódcy 
AK zamordowanego przez Niemców w Lasku 
Skarszewskim. Kontrpropozycję przedstawiła 
również burmistrz Bożena Budzik, wskazując 

innego patrona – Jana Pawła II. Ostatecznie 
radni poparli wniosek burmistrz. Przesłanką 
do podjęcia tej decyzji, oprócz chęci upamięt-
nienia wielkiego Polaka, było bowiem również 
istnienie w ciągu tej ulicy (przy zbiegu z ul. 
Okólną) zagospodarowanego skweru wraz 
z popiersiem, poświęconego Janowi Pawłowi 
II, co łącznie stwarza spójną i funkcjonalną 
tematycznie przestrzeń. Wiadomo już, że opi-
nia Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce została przez wojewodę zaakceptowana, 
w związku z czym wydane w tym zakresie 
zarządzenie zastępcze wejdzie w życie po 
upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Warto zaznaczyć, że Gmina już w 2001 
roku pozbyła się nazw dwóch ulic gloryfiku-
jących system komunistyczny. Wówczas były 
to ul. Gen. Świerczewskiego w Nowych Skal-
mierzycach, którą zastąpiono ul. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego oraz ul. XXX-lecia PRL 
w Skalmierzycach, która obecnie znana jest 
jako ul. ks. kan. Alfonsa Czwojdy. 

Ważna informacja dla wszystkich miesz-
kańców ulic, które zmieniły swoje nazwy jest 
taka, że nie muszą oni wymieniać dokumen-
tów do czasu upływu terminu ich ważności. 

Magdalena Kąpielska 

Wręczenie nagrody  
„Lider Bezpieczeństwa w Oświacie”
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Strażacki opłatek 
Dziwne byłyby to święta, gdybyśmy 
jako strażacy nie spotkali się, by złożyć 
sobie życzenia i podzielić się opłatkiem 
– powiedział Prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP Zdzisław 
Mielczarek otwierając coroczne 
spotkanie opłatkowe zorganizowane 
przez burmistrz Bożenę Budzik dla 
członków Zarządu Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w dniu 20 grudnia ub. r. 

Przekazane zgromadzonym przez oboj-
ga życzenia objęły wszystkich strażaków 
ochotników w gminie. Jestem dumna 
z jednostek OSP działających na naszym 
terenie. Stanowicie wzór dla pozostałych 
jednostek powiatu ostrowskiego – doty-
czy to zarówno organizacji pracy, sprzę-
tu, budynków, jak i samych strażaków. 
Wprawdzie idziemy z postępem, jednostki 
dysponują narzędziami pneumatycznymi, 
ale Wasze zaangażowanie, postawa i pa-
sja są nie do przecenienia. To jest bardzo 
budujące. […] Zbliża się magiczny czas 
świąt Bożego Narodzenia, kiedy wszyscy 
zostaniemy natchnieni duchem świętym. 
Życzę więc Wam i Waszym rodzinom tego 
dobrego ducha, bogato zastawionych sto-

łów, radości oraz miłości – powiedziała 
Bożena Budzik, zaś Zdzisław Mielczarek 
oprócz samych życzeń, pokusił się rów-
nież o krótkie podsumowanie roku 2017: 
był to kolejny dobry rok dla naszej straży. 
Nie mieliśmy szczególnie dramatycznych 
zdarzeń, wśród nich przeważały te o cha-
rakterze drogowym. Kończący się rok był 
też dobry pod względem wyposażenia 
jednostek. Dokonaliśmy zakupu sprzętu 
hydraulicznego na znaczną kwotę dla OSP 
Gostyczyna, spore nakłady poczyniono 
w związku z wymianą ogrzewania w OSP 
Skalmierzyce, a OSP Boczków pozyskała 

z WORD-u w Kaliszu samochód osobowy. 
W imieniu całej braci strażackiej chciał-
bym więc podziękować Pani burmistrz za 
przychylność w desygnowaniu środków 
na wyposażenie jednostek. Wam zaś i za 
Waszym pośrednictwem wszystkim stra-
żakom dziękuję za wieczną gotowość do 
akcji. Jesteście strażakami z krwi i kości.

Strażackie świąteczne spotkanie zakoń-
czono opłatkiem, wspólnym odśpiewaniem 
kolędy oraz skromnym poczęstunkiem.

Magdalena Kąpielska 

Betlejemskie Światło Pokoju 
w Nowych Skalmierzycach
22 grudnia nowoskalmierzyccy harcerze corocznym zwyczajem 
zawitali z Betlejemskim Światłem Pokoju do Urzędu Gminy 
i Miasta, gdzie serdecznie przyjęła ich burmistrz Bożena Budzik.

Strażacy na spotkaniu opłatkowym  
u burmistrz Bożeny Budzik 

Gabinety profilaktyki 
zdrowotnej
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzy-
ce w ramach wniosku o dofinan-
sowanie gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej, złożonego do Woje-
wody Wielkopolskiego otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 
28.100 zł.

Dofinansowanie obejmie wszystkie szkoły 
podstawowe z terenu gminy i miasta. Środki 
otrzymane z budżetu województwa przezna-
czono między innymi na zakup szaf karto-
tecznych, szaf medycznych, podświetlanych 
tablic do badania wzroku, zestawów prze-
ciwwstrząsowych, apteczek oraz parawanów.
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99. rocznica Powstania Wielkopolskiego
Powstanie Wielkopolskie było jednym z niewielu zwycięskich zrywów niepodległościowych w dziejach 
Polski. 22 grudnia ub. r. w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce uroczyście obchodzono jego 99. rocznicę. 

Z tej okazji pod pomnikiem w Nowych 
Skalmierzycach zebrały się władze samo-
rządowe z burmistrz Bożeną Budzik, prze-
wodniczącym Rady Kazimierzem Sipką, 
zastępcą burmistrza Pawłem Błaszczykiem 
oraz sekretarzem Zdzisławem Mielczar-
kiem. Dołączyli do nich również Poseł na 
Sejm RP Tomasz Ławniczak, radni, przed-
stawiciele samorządu powiatowego, ko-

mendant Komisariatu Policji w Nowych 
Skalmierzycach Andrzej Sobczak, ks. Łukasz 
Rau, harcerze ze skalmierzyckiego szczepu 
ZHP „Granica” im. Powstańców Wielkopol-
skich a także delegacje zakładów pracy, or-
ganizacji oraz dzieci i młodzież z przedszkoli 
i szkół podstawowych.

Aby oddać hołd poległym niemal 100 
lat temu powstańcom pod pomnikiem, pod 

którym wartę honorową pełnili harcerze, 
złożono wiązanki kwiatów, zapalono zni-
cze oraz wystawiono trzynaście pocztów 
sztandarowych (szkół i organizacji pozarzą-
dowych), a Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta 
odegrała „Mazurka Dąbrowskiego”.

 
Dariusz Smułka 

Opłatek  
w Boczkowie
16 grudnia br. w remizie OSP w Boczko-
wie miało miejsce uroczyste spotkanie 
wigilijne druhów z tejże jednostki. 

Z ich zaproszenia skorzystali Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, jej zastęp-
ca Paweł Błaszczyk, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko
-Gminnego ZOSP RP Zdzisław Mielczarek, ks. kan. Sła-
womir Nowak oraz Komendant Powiatowy PSP bryg. 
Jacek Wiśniewski. 

Świąteczne życzenia na ręce prezesa OSP Pawła 
Jarmuszczaka złożyła burmistrz Bożena Budzik, któ-
ra w krótkim słowie nawiązała do trudu strażackiej 
służby. Ciepłe słowa skierował do druhów także ich 
kapelan ks. kan. Sławomir Nowak, który podkreślił ak-
tywność jednostki oraz zaangażowanie pocztu sztan-
darowego biorącego udział w licznych uroczystościach.

 Po przemówieniach przyszła pora na dzielenie się 
opłatkiem, życzenia oraz wspólny poczęstunek.

Aleksander Liebert

Złożenie wieńców pod pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich

Uczestnicy spotkania opłatkowego
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Ksiądz Marian Samoliński  
– w dwudziestą rocznicę śmierci
10 stycznia 2018 roku minęła 20. rocznica śmierci niezwykłego 
człowieka, a przede wszystkim kapłana – ks. kanonika Mariana Sa-
molińskiego, którego praca duszpasterska w nowoskalmierzyckiej 
parafii pozostawiła trwały ślad w sercach ówczesnego pokolenia. 

W roku 2018, dokładnie w święto Przemie-
nienia Pańskiego, minęła także 50. rocznica 
przejścia ks. Samolińskiego z Nowych Skalmie-
rzyc do parafii Skoki, gdzie obecnie spoczywa 
na miejscowym cmentarzu we wspólnym 
grobie z siostrą i rodzicami. Wyjątkowa, pełna 
chrześcijańskiego ducha pokory i skromności 
osobowość tego kapłana, dla niektórych nieraz 
także kontrowersyjna, była dla parafian wzo-
rem prawdziwego życia ewangelicznego. 

Ksiądz Samoliński urodził się 3 września 
1914 roku w Niemczech, dokąd jego rodzice 
– Marian i Maria zd. Madej – wyjechali w po-
szukiwaniu pracy. Gdy zakończyła się pierwsza 
wojna światowa, rodzina Samolińskich powró-
ciła do Polski i osiedliła się w Poznaniu. Tutaj 
młody Marian skończył szkołę podstawową 
oraz Gimnazjum Humanistyczne im. św. Jana 
Kantego. Po zdaniu egzaminu maturalnego 
podjął decyzję o wstąpieniu do Arcybiskupie-
go Seminarium Duchownego w Poznaniu. Ze 
względu na zły stan zdrowia został przyjęty na 
Wydział Filozoficzny Seminarium w Gnieźnie, 
którego rektorem był dziś błogosławiony ks. 
bp Michał Kozal. Po zakończeniu studiów semi-
naryjnych przyjął święcenia kapłańskie w dniu 
3 czerwca 1939 roku w bazylice katedralnej 
w Poznaniu z rąk J.E. ks. kard. Augusta Hlonda – 
ówczesnego Prymasa Polski. Okres wakacyjny 
spędził jako kapelan Sióstr Pasterek w Pozna-
niu Winiarach, a od 1 września do 10 marca 
1940 roku był wikariuszem w Mosinie i Cere-
kwicy w powiecie jarocińskim. 12 marca 1940 
roku został aresztowany przez gestapo, jednak 
w drodze do aresztu udało mu się zbiec. Odtąd 
rozpoczął się okres ukrywania przed władza-
mi niemieckimi na terenie Poznania, Gostynia, 
Leszna i Wolsztyna. Wiele miesięcy spędził 
w leśniczówce w Rakoniewicach, gdzie miesz-
kał razem z ks. Władysławem Pawelczakiem 
– późniejszym rektorem seminarium w Pozna-
niu. Upoważniony przez arcybiskupa Walente-
go Dymka służył w ukryciu z posługą duchową 
Polakom w rejonie podpoznańskim. Zadenun-
cjowany przez Niemców, został aresztowany 
przez gestapo w dniu 19 kwietnia 1944 roku 
i uwięziony w Kościanie, skąd przewieziono go 
do obozu w Żabikowie. Po przeprowadzonym 
śledztwie skazano go na obóz koncentracyjny 
– najpierw przebywał w Sachsenhausen, po-
tem w Bergen-Belsen, Leningen i w Dachau. 
Wycieńczony, tylko dzięki pomocy współwięź-
niów ocalał i doczekał wyzwolenia obozu przez 
armię amerykańską. Po opuszczeniu obozu 
w Dachau pełnił funkcję kapelana wojskowe-
go 131 Skrzydła Lotników Polskich w Waller-

busch pod Bremen. 24 grudnia 1945 roku 
powrócił z Niemiec do Polski i zgłosił się do 
dyspozycji biskupa poznańskiego Walentego 
Dymka. Już od stycznia 1946 roku był wika-
riuszem w Chodzieży, później do roku 1948 
w Poznaniu na Jeżycach. W roku 1948 został 
mianowany proboszczem parafii Jabłonna, 
gdzie budował zręby parafii w nowej powo-
jennej rzeczywistości. Działalność duszpa-
sterska ks. Samolińskiego była solą w oku 
Urzędu Bezpieczeństwa. Podczas pasterki 
24 grudnia 1949 roku do kościoła w Jabłon-
nej wkroczyli funkcjonariusze UB z zamiarem 
aresztowania proboszcza. Dzięki zdecydowa-
nej postawie parafian ksiądz Samoliński został 
odprowadzony na plebanię, a funkcjonariusze 
UB zostali wyrzuceni poza teren parafii. Razem 
z parafianami w Jabłonnej proboszcz przysto-
sował kościół poewangelicki do potrzeb kultu 
katolickiego, a pragnąc ożywić życie duchowe 
parafii w latach 1950 – 1952 powołał przed-
wojenne kolumny Akcji Katolickiej, jakimi było 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej 
i Żeńskiej. Zorganizował także chór parafialny 
i liczną grupę ministrantów. Na zaproszenie ks. 
Samolińskiego do Jabłonnej przybyły wspo-
magające go w pracy duszpasterskiej Siostry 
Zmartwychwstanki. 

Po 11 latach pracy arcybiskup poznański 
Antoni Baraniak przeniósł ks. Samolińskiego 
do parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmie-
rzycach. Jej objęcie nastąpiło w okresie ko-
lejnego wzrostu znaczenia PZPR i nasilenia 
walki Państwa z Kościołem, które osiągnęło 
swe apogeum w okresie obchodów Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. Wraz z objęciem parafii ks. 
M. Samoliński podjął się rozbudzenia ducha 
wiary ewangelicznej. W kościele poewangelic-
kim zainicjował nabożeństwa do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, przejął też budynek przy 
ulicy 1 Maja (dawna Herberga) i przystosował 
go na cele mieszkaniowe. W związku z usunię-
ciem nauki religii ze szkół przystosował do jej 
nauczania pomieszczenia w kościele oraz naj-
większy pokój na probostwie. Odtąd katecheza 
dla kilkuset dzieci odbywała się w zakrystiach 
oraz w salce na chórze kościoła Matki Bożej. 
Naukę prowadziło dwóch katechetów oraz 
dwóch wikariuszy, z których pierwszym był 
ks. Jan Śliwański, późniejszy prałat pracujący 
w Misji Katolickiej w Hamburgu. Obecnie żyje 
jeszcze drugi wikariusz, ks. Jan Stefan - emeryt 
w parafii Rożnowo, dekanat obornicki. 

W pamięci wielu parafian utrwaliła się 
niezwykle skromna, wręcz ascetyczna postać 
kapłana wiodącego wraz z najbliższą rodzi.

ną oraz dwoma wikariuszami życie na nowo-
skalmierzyckiej plebanii. Na osobowość ks. 
Samolińskiego wpływ miały jego przeżycia 
obozowe, jak również ciągła walka z powojen-
ną rzeczywistością w Polsce. W zasobach para-
fialnych zachował się dokument z tego okresu, 
w którym proboszcz odmawia złożenia podpi-
su pod protokołem komisji gminnej odbierają-
cej parafii teren przykościelny oraz budynek 
byłej „Herbergi”, przygotowany przez księdza 
do nauki religii. Powszechnie znane były kło-
poty proboszcza i kary finansowe nakładane 
na niego przez organa Milicji Obywatelskiej za 
organizację motorowego powitania biskupów 
wizytujących parafię w Nowych Skalmierzy-
cach. Ks. Samoliński był kapłanem gorliwym, 
energicznym, wiele wymagającym od parafian, 
ale też przede wszystkim od siebie. W pamięci 
współparafian zapisał się jako kapłan prostoli-
nijny i autentyczny, nie czekający na zaszczyty 
i nagrody czy nawet ludzkie uznanie. 

Po 11 latach pracy w Nowych Skalmierzy-
cach przeszedł na własną prośbę do parafii 
Skoki, gdzie pracował, a później zamieszkał na 
emeryturze. Zmarł 10 stycznia 1998 roku w 84 
roku życia i 59 roku kapłaństwa. Był jednym 
z kapłanów naszej parafii doświadczonym 
pobytem w obozie koncentracyjnym. Pracu-
jący przed nim kapłani nowoskalmierzyccy 
przeszli w okresie II wojny światowej przez 
gehennę obozową. Ks. Stanisław Szwedziński, 
ks. Czesław Gmerek, Ks. Franciszek Jeliński i ks. 
Mieczysław Posmyk wraz z ks. Samolińskim 
doświadczyli piekła życia obozowego. Jeden 
z nich, ks. Czesław Gmerek oddał tam swoje 
życie Bogu. 

W naszej pamięci pozostają więc sylwet-
ki tych kapłanów i wdzięczna pamięć. Nasu-
wa się także pytanie, czy nie byłoby warto 
uczcić pamięci tych kapłanów - męczenników 
obozowych – tablicą pamięci ufundowaną 
przez parafian?

 Jerzy Wojtczak 

Ks. Samoliński w roku 1966
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Seniorzy spotkali się na opłatku
Łamanie się opłatkiem, składanie 
życzeń, śpiewanie kolęd i inte-
gracja to nieodłączne elementy 
spotkań organizowanych przez 
firmy, instytucje oraz wspólnoty 
w okresie Adwentu oraz Bożego 
Narodzenia. 

Grono kilkudziesięciorga seniorów sku-
pionych w nowoskalmierzyckim kole tereno-
wym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów uczestniczyło w dniu 13 grudnia 
2017 roku w spotkaniu opłatkowym, na które 
przybyli również przyjaciele i sympatycy orga-
nizacji: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Bożena Budzik, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Józef 
Marciniak, Przewodniczący Zarządu Okręgowe-
go PZERiI w Kaliszu Marian Kruk, Przewodni-
czący Zarządu Rejonowego PZERiI w Ostrowie 

Wielkopolskim Jerzy Waliduda, były proboszcz 
parafii pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmie-
rzycach ks. prałat Edward Wawrzyniak oraz 
jej obecny wikariusz ks. Łukasz Rau, Przewod-
niczący Zarządu Samorządu Mieszkańców No-
wych Skalmierzyc Tadeusz Orzechowski oraz 
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Nowych Skalmierzycach Krystyna Kowalczyk.

Uroczystość rozpoczęto słowem bożym od-
czytanym przez ks. Łukasza Raua (fragment 
Ewangelii św. Łukasza o narodzeniu Jezusa) 
oraz poświęceniem opłatków przez ks. prałata 
Edwarda Wawrzyniaka, który przybliżył zebra-
nym bożonarodzeniową tradycję łamania się 
białym płatkiem chleba: Chleb nas wszystkich 
jednoczy. […] Dzielimy się opłatkiem ze wszystki-
mi, nie tylko domownikami, bo to symbol jedno-
ści, wdzięczności wobec Pana Boga za wszystko, 
co nam dał. Przez chleb człowiek się wzmacnia, 
a jednocześnie uczy się miłości wobec tych, z któ-
rymi się nim dzieli. 

Święto Trzech Króli 
Parafia pw. Bożego Ciała 
w Nowych Skalmierzycach zorga-
nizowała po raz pierwszy Orszak 
Trzech Króli. Debiut w ogólno-
polskiej wspólnocie orszaków 
wypadł bardzo okazale.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele 
Matki Bożej mszą świętą, której przewod-
niczył proboszcz parafii ks. kan. Zbigniew 
Króczyński. Tu też po eucharystii rozegrana 
została pierwsza scena jasełek przygotowa-
nych przez młodzież gimnazjalną. Następnie 
radosny i barwny orszak, śpiewając kolędy, 
dotarł do kościoła Bożego Ciała, gdzie dzieci 
ze szkoły podstawowej zaprezentowały sce-
ny przy żłóbku wzbogacone symbolicznymi 
obrazami. Całość zakończyła msza św. od-
prawiona w kościele Bożego Ciała.

 
Za: Radio Rodzina Kalisz

Życzenia zebranym złożyli Przewodniczący 
Zarządu Związku Okręgowego w Kaliszu Ma-
rian Kruk oraz burmistrz Gminy i Miasta Bożena 
Budzik: Nadchodzi piękny dzień Bożego Naro-
dzenia. W imieniu władz samorządowych chcę 
złożyć wszystkim tu obecnym i Waszym rodzinom 
życzenia jak najbardziej radosnych i spokojnych 
świąt. Oby ta nowo narodzona Dziecina sprawiła 
nam radość, przyniosła miłość i zadowolenie. Nie 
mogło również zabraknąć ciepłych słów skiero-
wanych do uczestników Wigilii przez przewod-
niczącą koła Krystynę Marczak: niech te święta 
przyniosą radość z tego, co jest; nadzieję na to, 
co przed nami. […] W nadchodzącym roku 2018 
życzę nam wszystkim uśmiechu i pogody ducha 
na każdy dzień. Niech marzenia płyną wysoko 
w górę i wszystkie się spełniają. 

Celebrowanie dalszej części spotkania upły-
nęło na łamaniu się opłatkiem, życzeniach indy-
widualnych, śpiewaniu kolęd, poczęstunku oraz 
występach muzycznych przygotowanych przez 
podopiecznych Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Nowych Skalmierzycach.

Magdalena Kąpielska 
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Spotkanie wigilijne piłkarzy 
Łączy ich przede wszystkim piłka, jednak co ważniejsze stanowią 
także jedną, dużą rodzinę. Mowa tutaj o młodych piłkarzach, 
rodzicach oraz działaczach KS Pogoń Nowe Skalmierzyce, którzy 
spotkali się 10 grudnia na wspólnej wigilii. 

Na zaproszenie organizatorów stawili 
się także przedstawiciele gminnego urzędu 
oraz sponsorzy. Spotkanie poprzedziła msza 
święta w kościele pw. Bożego Ciała w No-
wych Skalmierzycach.

Głównym celem, który przyświecał or-
ganizatorom był wspólny opłatek w gronie 
piłkarzy i trenerów, była to jednak jeszcze 
okazja do podsumowania 2017 roku. Jak pod-
kreślił trener Mariusz Kaczmarek w ramach 
współpracy pomiędzy rodzicami i zarządem 
Klubu Sportowego Pogoń w ciągu ostatniego 
roku udało się zakupić sprzęt i stroje dla dzie-
ci i młodzieży na łączną kwotę ponad 31.000 
zł. Środki pochodziły ze składek rodziców oraz 
dodatkowych środków Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. Sześć drużyn zostało sklasyfi-
kowanych w oficjalnych tabelach rozgrywek 
OZPN, w rundzie jesienniej rozegrano 46 me-
czów przy strzelonych 174 bramkach i straco-
nych 135. W klubie trenuje 190 dzieci, w tym 
4 dziewczynki. Dodatkowe atrakcje, które 
udało się zorganizować to 3-dniowy turniej 
w Głuchołazach z drużynami z całej Polski, 
turniej we Wrocławiu dla drużyn smerfów, 
wyjazd na sparing do GKS Bełchatów roczni-

ka 2006 oraz rozpoczęte eliminacje do ogól-
nopolskiego turnieju Tymbark, w którym po 
raz pierwszy udało się dotrzeć do kwalifika-
cji na szczeblu wojewódzkim. Widząc prawie 
dwustu różnych pod względem wieku adeptów 
szkółek piłkarskich KS Pogoń jestem spokojny 
o piłkarską przyszłość naszej gminy – powie-
dział reprezentujący burmistrz Bożenę Bu-
dzik Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Zdzisław Mielczarek. Tak jak Wy dzisiaj, 
tak przed laty swoją drogę do sławy rozpoczy-
nał Robert Lewandowski. Jestem pewien, że są 
wśród Was piłkarskie diamenty, które profesjo-
nalnie oszlifowane będą w przyszłości błysz-
czeć nie tylko lokalnie, ale i na arenie krajowej 
i międzynarodowej, czego Wam z całego serca 
życzę. Dziękuję rodzicom, trenerom, wycho-
wawcom, zarządowi KS Pogoń i sponsorom za 
przygotowanie tak pięknej wigilii dla Waszych 
pociech, które zapewne są zachwycone zarów-
no prezentami, jak i wspaniałą świąteczną at-
mosferą. Do życzeń przyłączyli się kierownik 
Referatu Oświaty i Wychowania Daniel Mituła 
oraz kierownik Referatu Kultury, Sportu i Pro-
mocji Aleksander Liebert. Dumy ze swoich 
pociech nie kryli rodzice – będziemy starać się 

wspierać Was, kochani, w rozwoju oraz walce 
o marzenia. Zaangażowanie w treningi, mecze, 
sukcesy i porażki, „cieszynki” i łzy, wszystko to 
daje nam wiarę w to, co robimy dla Was – po-
wiedział przedstawiciel rodziców Sławomir 
Ulichnowski – współpracujemy z klubem ok. 
1,5 roku i chcemy, aby dzieci korzystały z tego 
jak najwięcej. Jeżeli możemy pomóc, to poma-
gamy. Wydaje mi się więc, że na chwilę obecną 
już widać tego efekty – dodał. 

Na wigilii wręczono także podziękowania 
dla samorządu Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce, które odebrał w imieniu burmistrz 
Bożeny Budzik sekretarz Zdzisław Mielczarek 
oraz dla sponsorów obecnych na uroczystości 
– m.in. przedstawicieli Auto Partner Garcarek, 
Com-40, Pawła Pelca oraz Andrzeja Rogow-
skiego. Wraz z zarządem chciałem podzięko-
wać Urzędowi Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce, wszystkim sponsorom, rodzicom oraz 
piłkarzom za przybycie na uroczystość. Skła-
dam serdeczne podziękowanie za wieloletnie 
wspieranie naszego klubu, także w 2017 roku 
– zaznaczył prezes klubu Bernard Spasow-
ski. Niezwykle miłym gestem było specjalne 
uhonorowanie Marceliny Wdowczyk, która 
kontynuuje karierę piłkarską w Ostrovii 1909 
Ostrów Wielkopolski. Wspomniana została 
także Julia Tokar, najstarsza z zawodniczek, 
która została powołana do żeńskiej Kadry 
Wojewódzkiej rocznika 2006. 

Aleksander Liebert

Wspólny opłatek w gronie piłkarzy i trenerów
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Koncert kolęd „Otwórzcie okna serc”
W ostatnim przedświątecznym tygodniu 19. XII 2017 roku Szkoła Podsta-
wowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach zaprosiła gości i lokalną 
społeczność na coroczny koncert kolęd oraz przedświąteczny kiermasz. 

Już po raz siódmy dźwięki kolęd i pastorałek 
rozbrzmiały w Skalmierzyckim Sanktuarium, 
gdzie odbył się koncert. 

Wydarzenie na trwałe wpisało się w tradycję 
szkoły i Skalmierzyc. Od pierwszych jesiennych 
dni przygotowują się do niego wszyscy. Artyści 
ćwiczą, grają, śpiewają. Ich głosy i dźwięki roz-
brzmiewają na szkolnych korytarzach na wiele 
dni przed premierą. Począwszy od pierwszych 
dni grudnia, każdego dnia w szkole pojawiają 
się piękne, świąteczne dekoracje z przeznacze-
niem na szkolny kiermasz, przygotowywane 
przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszyst-
ko na ten jedyny, wyjątkowy przedświąteczny 
wieczór, podczas którego szkolne sale i koryta-
rze zamieniają się w świąteczny jarmark, a pa-
rafialną świątynię wypełniają dźwięki i głosy 
najmłodszych skalmierzyckich artystów.

„Otwórzcie okna serc” - to tytuł i przesłanie 
tej edycji koncertu, jakże pięknego i wyjątko-
wego. Koncertu, który co roku rozbrzmiewa 
w parafialnej świątyni, dzięki gościnności 
i przychylności księdza kanonika Sławomira 
Nowaka. Koncert każdego roku jest inny, niepo-

wtarzalny, każdego roku wzrusza, zachwyca... . 
Tego roku znów zapukały Anioły do okien, do 
serc... . W ten wyjątkowy wieczór kolędowali 
wraz z artystami zaproszeni goście, przyja-
ciele szkoły: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik, Zastępca Bur-
mistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Paweł Błaszczyk, Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Kazimierz Sipka, Kierownik Referatu 
Oświaty Daniel Mituła, Kierownik Referatu Kul-
tury i Sportu Aleksander Liebert, radni z tere-
nu parafii, przedstawiciele organizacji, sołtysi, 
mieszkańcy Skalmierzyc, rodzice, nauczyciele, 
pracownicy i uczniowie szkoły. 

Wspaniale było oglądać, podziwiać i słuchać 
młodych artystów, którzy nie tylko zachwyci-
li zebranych wspaniałymi aranżacjami kolęd 
i pastorałek, ale także sprowokowali chwile 
refleksji nad tym, co najważniejsze, ponad-
czasowe, duchowe. Koncert to wspólne dzieło 
uczniów, nauczycieli i rodziców, którzy i w tym 
roku włączyli się, wzbogacając nasz koncert 
śpiewem oraz grą na instrumentach dętych. 
Pomysłodawczynie i autorki tego koncertu - 

„Kasztanki” wystawiły jasełka 
Piękny śpiew kolęd i pastorałek po raz kolejny wypełnił mury Publicz-
nego Przedszkola nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach. 

Tradycyjnie wystawiony w okresie przed-
świątecznym jasełkowy spektakl uroczyście 
podkreślił radosny czas oczekiwania na przyj-
ście Pana oraz zgromadził liczną rzeszę na-
szych przyjaciół. Wśród zaproszonych gości 
nie zabrakło przedstawicieli władz samorzą-
dowych: Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Pawła Błaszczyka, Prze-
wodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Kazimierza Sipki, Kierownika 

Referatu Oświaty i Wychowania Daniela Mitu-
ły, ale również emerytowanych pracowników 
placówki, rodziców oraz dziadków. 

Nastrojowa i urokliwa sceneria, wzruszają-
ce słowa płynące z głębi serca oraz niezwykle 
autentyczna gra aktorska zachwyciły wszyst-
kich. Dzieci włożyły wiele trudu w przygoto-
wanie artystycznego występu, za co zostały 
nagrodzone gromkimi brawami i słodkościa-
mi od Rady Rodziców. Wiele ciepłych słów 

nauczycielki Danuta Szymczak, Jolanta Łęcka, 
Magdalena Gruchociak, Anna Dziadkiewicz 
oraz Marita Kowalczyk przekonały do udziału 
i współpracowały z ponad siedemdziesięcio-
osobowym zespołem uczniów, solistów, instru-
mentalistów i chórzystów. To wielkie wyróżnie-
nie dla uczniów, wyzwanie i odpowiedzialność 
wystąpić w Skalmierzyckim Sanktuarium, ze 
względu na niezwykłość samego miejsca oraz 
audytorium, jakie co roku przybywa na koncert. 

Po występie goście udali się do szkoły na 
kiermasz i spotkania przy przedświątecznych 
stołach. Dzięki zaangażowaniu rady rodziców 
można było poczęstować się barszczem, pasz-
tecikami i świątecznymi wypiekami. Wspaniale 
było patrzeć na rozbiegane dzieci na szkolnym 
holu, rodziców, dziadków przy świątecznych 
stołach, serdecznych rozmowach. Tyle życzli-
wości, radości było w ten wieczór, tyle ciepłych 
słów, życzeń. 

Wszystkim gościom, artystom, rodzicom, na-
uczycielom, darczyńcom zaangażowanym w to 
wspólne dzieło, jakim jest koncert i świąteczny 
kiermasz, dyrektor szkoły w imieniu własnym 
i całej społeczności szkolnej składa serdeczne 
podziękowania. Szczególne słowa wdzięczności 
kierujemy do ks. kanonika Sławomira Nowaka, 
który każdego roku obdarza nas zaufaniem 
i pozwala zaśpiewać i zagrać w parafialnej świą-
tyni na chwałę Nowonarodzonego. 

Małgorzata Sulewska 

popłynęło również z ust zastępcy burmistrza, 
który nie tylko złożył gratulacje małym akto-
rom, ale także życzył, by święta były radosne 
i przepełnione magią wigilijnej nocy. Na za-
kończenie przybyłym gościom zostały wręczo-
ne drobne upominki, wykonane przez dzieci.
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Jasełka w Publicznym Przedszkolu 
„Jarzębinka” w wykonaniu rodziców 
przedszkolaków
„Jasną, spokojną, grudniową nocą 
Gdy cicho dokoła i gwiazdy migocą 
Tam gdzieś w maleńkim miasteczku Betlejem 
Przychodzi Jezus na świat …”

Tradycją stały się już u nas przedstawie-
nia bożonarodzeniowe. 15 grudnia 2017 
roku w role postaci z betlejemskiego żłóbka 
wcielili się rodzice dzieci z grupy borowiko-
wej i jaworowej, a przyszli oglądać ich goście: 
Paweł Błaszczyk - Zastępca Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce, Kazimierz 
Sipka - Przewodniczący Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, Stanisław Pawlak - Prze-
wodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Polityki Społecznej, Daniel Mituła 
- Kierownik Referatu Oświaty i Wychowania, 
Krystyna Kowalczyk - Dyrektor Środowisko-
wego Domu Samopomocy, Maria Jezierska 
- Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce, Urszula Gajda - Kie-
rownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz rodzice, przedstawiciele 
Rady Rodziców, pracownicy i dzieci.

Rodzice, choć to nie zawodowi artyści, 
wykazali się profesjonalizmem. Z zaanga-
żowaniem wcielili się w swoje role, przygo-
towali piękne stroje i poświęcili swój czas. 
Przedstawienie wzruszyło i tych dużych 
i tych małych. Aktorzy otrzymali wiele cie-
płych słów nie tylko od gospodarza placówki 
– Anny Walczak, ale też od wszystkich zapro-
szonych gości. 

Radosna atmosfera świąt towarzyszyła 
wszystkim podczas całego uroczystego spo-
tkania wigilijnego. Na zakończenie dyrektor 
Anna Walczak złożyła w imieniu pracowni-
ków przedszkola życzenia zdrowych i rado-
snych Świąt Bożego Narodzenia. 

Na naszym profilu w serwisie YouTube, 
można obejrzeć całe przedstawienie: www.
youtube.com/user/JarzebinkaNS

Maria Różańska

„Baśnie, bajki, bajeczki - te czytane i te oglądane”
Dzieci lubią bajki. Ba, lubią je nawet 
dorośli. Przenosimy się wtedy w świat 
fantazji i marzeń - a to wolno każdemu.

 Przedszkolaki z przedszkola „Jarzębinka”, dzięki 
stałej, miłej współpracy, mogły już obejrzeć kilka 
przedstawień: „Tajemnica starej szafy”, „Gdzie jest 
dziś mały miś?” czy „Plastusiowe opowieści”. Spek-
takle były zorganizowane i sponsorowane przez 
dyrektora tutejszej Biblioteki Publicznej - Marię 
Jezierską, której bardzo za to dziękujemy. Jest zima, 
długie wieczory, które można spędzić wspólnie: ro-
dzice i dzieci. Może nad ciekawą książką?

Maria Różańska

„Gwiazdka w mieście”
Sto świątecznych paczek trafiło 
do dzieci podczas tegorocznej 
„Gwiazdki w mieście”, którą 15 
grudnia w Starym Kinie po raz 
szesnasty zorganizowała Gmin-
na Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych pod 
patronatem Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożeny Budzik.

Najmłodsi mieszkańcy mieli okazję nie 
tylko spotkać się z Mikołajem oraz jego 
pomocnikami: Śnieżynką oraz elfami, ale 
także obejrzeć bajkę o mamuciej rodzinie 
i ich przyjaciołach, którzy pomogli zorga-
nizować święta i rozdać dzieciom prezen-
ty. Życzę Wam, drodzy rodzice i kochane 
dzieci, wewnętrznej radości z dostrzegania 
piękna świąt Bożego Narodzenia, które po-
przez choinkę i wigilijną wieczerzę pachną 
niezwykłością. Życzę Wam wewnętrznej 
radości z osiąganych celów, zarówno tych 
dużych, jak i tych najmniejszych. Niech w te 
święta nie zabraknie Wam wiosennej rado-
ści serc, a kiedy trzeba będzie, niech zagości 
w nich mądra dojrzałość zimy – powiedział 
reprezentujący burmistrz Bożenę Budzik 
Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Zdzisław Mielczarek, który podzię-
kował komisji za zorganizowanie gwiazdki. 
Impreza sprawiła wielką radość zarówno 
dzieciom, jak i ich rodzicom.

Dariusz Smułka
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Uroczysty 
koncert kolęd 
w skalmierzyckim 
sanktuarium
Gromadzimy się już po raz drugi u stóp 
Skalmierzyckiej Pani na uroczystym 
koncercie kolęd. Dzisiejsza, trzecia 
niedziela Adwentu jest czasem 
refleksji i radości. Niech ta radość jest 
w naszych sercach, że już niebawem 
spotkamy się z Bogiem w Bożym 
Narodzeniu. Niech kolędy jeszcze 
bardziej przybliżą nas do Boga 

– tymi słowami kustosz skalmierzyc-
kiego Sanktuarium Maryjnego ks. kanonik 
Sławomir Nowak powitał uczestników kon-
certu kolęd, pastorałek i kantyczek, który 
Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta pod batutą 
Wojciecha Musiała zagrała 17 grudnia. Naj-
piękniejszych pieśni bożonarodzeniowych 
wysłuchać przybyli m.in. Przewodniczący 
Rady Gminy i Miasta Kazimierz Sipka i radni, 
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Paweł Błaszczyk, sekretarz 
Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek, Poseł 
na Sejm RP Tomasz Ławniczak, członek za-
rządu Powiatu Ostrowskiego Jerzy Łukasz 
Walczak, były proboszcz parafii ks. kanonik 
Stanisław Kraska oraz parafianie i mieszkań-
cy Gminy. 

Kolęda jest jak muzyczny most pomiędzy 
sacrum a profanum, łączy świat ludzki z bo-
skim - przekonywał prowadzący koncert Wi-
told Pelka, który nie tylko zapowiadał kolejne 
utwory, ale i przy okazji wyjaśnił etymologię 

słowa „kolęda” a także zaznajomił z historią 
jej powstania i rozwojem na przestrzeni wie-
ków. Słuchacze mieli więc okazję dowiedzieć 
się m.in. o szopce św. Franciszka, unarodo-
wieniu kolęd czy obrzędzie kolędowania. 

Wszystkie te opowieści stanowiły piękne tło 
dla wygrywanych przez orkiestrę w sposób 
doniosły i radosny utworów – głównie pol-
skich kolęd („Gdy się Chrystus rodzi”, „Dzi-
siaj w Betlejem”, „Anioł pasterzom mówił”, 

„W żłobie leży”, „Lulajże, Jezuniu”, „Bracia 
patrzcie jeno”), ale i świątecznych utworów 
znanych na całym świecie ( „Stille Galop”, 
„Jingle Bells” czy „Last Christmas”). 

Okraszony gromkimi oklaskami występ 
zakończył się bisem, a potem również życze-
niami przekazanymi zarówno przez dyry-
genta orkiestry, jak i kustosza sanktuarium.

Członkowie orkiestry, ich rodziny oraz 
zaproszeni goście spotkali się po koncercie 
na opłatku, który zorganizowano w „Domu 
Strażaka” w Skalmierzycach. Życzenia zgro-
madzonym przekazali tu kolejno ks. kanonik 
Sławomir Nowak, Wojciech Musiał, Paweł 
Błaszczyk, Zdzisław Mielczarek oraz Tomasz 
Ławniczak. Dzielenie się opłatkiem oraz wie-
czerza wigilijna zakończyły spotkanie skal-
mierzyckich muzyków.

Magdalena Kąpielska

Ekologiczna ścieżka przy 
Przedszkolu Jarzębinka
Plac przedszkolny Publicznego Przedszkola 
„Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach wzbogacił 
się o nowe przyrządy edukacyjne. 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół 
Jarzębinki w Nowych Skalmierzycach po-
wstała ekologiczna ścieżka. Jest to efekt 
złożonego przez organizację wniosku 
do ogłoszonego w roku 2016 przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu konkursu. 
„Ekologiczna ścieżka i konkursy w Nowych 
Skalmierzycach” – na ten właśnie cel stowa-
rzyszenie otrzymało 15.000, 00 zł dotacji, 
pozostałą kwotę stanowiły środki z nagro-
dy otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego 
w roku 2016 za działania ekologiczne. 

Ścieżka składa 
się z sześciu elemen-
tów – w tym trzech 
przenośnych skrzyń 
wiedzy, które można 
w okresie zimowym 
wykorzystać pod-
czas zajęć w przed-
szkolu. Pozostałe trzy elementy to tablica 
edukacyjna „Leśne przyśpiewki – leśne 
sygnały dnia”, gra „tropy” polegająca na do-
pasowaniu sylwetek zwierząt do ich tropów 
oraz dwustronna układanka ze zwierzętami. 

Powstała ścieżka pozwoli prowadzić zajęcia 
przyrodnicze w ciekawy sposób. Liczymy, że 
zachęci najmłodszych do nauk przyrodni-
czych, które są jednymi z kluczowych kom-
petencji w edukacji. 

Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta wystąpiła 
w Skalmierzyckim Sanktuarium Maryjnym 

z repertuarem kolęd
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Uroczystości św. Ambrożego
„Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma 
pierwszeństwo pośród słodyczy” – ta oto starotestamentowa myśl 
przyświecała uroczystości św. Ambrożego zorganizowanej 9 grudnia 
ub. r. przez Zarząd Koła Pszczelarzy w Skalmierzycach. 

Rozpoczęła ją msza św. w kościele w Bi-
skupicach Ołobocznych sprawowana przez 
ks. Damiana Marynowskiego oraz ks. kan. 
Sławomira Nowaka, który w kazaniu nawią-
zał do działalności patrona - św. Ambroży 
pyta się nas o wiarę. Pyta się, czy Ty dobrze 
wykonujesz swoje powołanie, codzienną pra-
cę, tak jak wykonują codzienną pracę pszczoły. 

Dalsza część uroczystości odbyła się 
w Skalmierzycach. Był to czas na podsu-
mowanie działalności stowarzyszenia, 
wręczenie legitymacji oraz podziękowań. 
Szczególne wyrazy uznania skierowano dla 
zasłużonego pszczelarza oraz wieloletniego 

prezesa Józefa Pietraszka. Specjalny dyplom 
wręczył mu obecny prezes Jerzy Kowalski, 
który nie szczędził dla poprzednika słów 
uznania. Ważnym elementem obchodów 
były także składane życzenia. Jestem nie-
zmiernie rad, że mogę uczestniczyć w święcie 
patrona pszczelarzy – św. Ambrożego i być 
w gronie ludzi pełnych pasji, zaangażowania 
i miłości w hodowli tych małych stworzonek, 
które mozolnie pracując czynią tyle dobra 
dla środowiska naturalnego. Gratuluję Wam, 
szanowni Państwo pszczelarze, sukcesów 
w rozwoju swoich pasiek oraz odwagi, wszak 
kontakt z pszczołami takiej często wymaga – 
powiedział Zdzisław Mielczarek, Sekretarz 

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, który 
w imieniu burmistrz Bożeny Budzik oraz 
radnych Andrzeja Bugaja i Grzegorza Woj-
ciechowskiego złożył życzenia świąteczno-
noworoczne. Spośród zaproszonych gości 
głos zabrał także Poseł na Sejm RP Tomasz 
Ławniczak, który podkreślił jak ważną rolę 
pszczelarstwo odgrywało w jego rodzinie – 
Trzymam kciuki za środowisko pszczelarzy, 
bo zdaję sobie sprawę, jakie znaczenie ma 
miód dla zdrowia i przyrody. Życzę, aby jak 
najwięcej młodych ludzi z pasją podchodziło 
do pszczelarstwa, choć wiem, ile w tym pędzą-
cym świecie potrzeba czasu i pasji na to, aby 
fascynować się pszczołami. 

Na zakończenie wykonano wspólną foto-
grafię, obejrzano prezentację multimedialną 
o działalności koła, a goście mogli skoszto-
wać miodnych smakowitości.

Aleksander Liebert

Mikołajkowe atrakcje
„6 grudnia, jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie”. Odwiedził także Publiczne Przedszkole 
nr 2 „Pod Kasztanami”, z czego najbardziej ucieszyły się dzieci. Pod choinką zostawił worek pełen 
prezentów: zabawek, gier, klocków, puzzli i książek, czyli wszystkiego tego, co milusińskim sprawia 
najwięcej radości. 

Ale to nie koniec niespodzianek. Rada Ro-
dziców zadbała, aby tegoroczne Mikołajki 
długo pozostały w pamięci przedszkolaków. 
9 grudnia zaprosiła dzieci wraz z rodzicami 
do sali OSP Skalmierzyce, gdzie na wszyst-
kich czekało wiele atrakcji. Był Święty Miko-
łaj, Elfy i Śnieżynki, wspólne tańce i zabawy. 
Nie zabrakło też wspólnego śpiewu piosenek 
i mnóstwa prezentów, które wręczył sam 
Święty Mikołaj. 

Dyrekcja przedszkola i grono pedagogicz-
ne serdecznie dziękują Radzie Rodziców oraz 
wszystkim osobom, które zaangażowały się 
w organizację imprezy. Dziękujemy również 
za wspólną, jakże miłą zabawę.

Uczestnicy spotkania
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Nagroda dla Gostyczyny 
w ogólnopolskim konkursie 
„Z niemieckim w drogę”
Uczniowie z klasy VII ze Szkoły Podstawowej im. 
błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie 
wzięli udział w konkursie „Erlebnisreise mit Deutsch / 
Z niemieckim w drogę”. 

Jest to konkurs realizowany przez 
Goethe-Institut we współpracy z wy-
dawnictwem LektorKlett, którego celem 
jest promocja nauki języka niemieckie-
go w szkole podstawowej w jej nowym, 
8-letnim, kształcie. 

Szkołę reprezentowała drużyna 
w składzie: Paweł Andrzejewski, Igor 
Grzęda, Adam Skowroński i Kacper 
Wojciechowski. Chłopcy przygotowali 
kartkę pocztową z wakacji, która oprócz 

pomysłowego zdjęcia zawierała pozdro-
wienia dla bliskich. Uczniowie zostali 
laureatami konkursu w kategorii „Szko-
ły nagrodzone” (Preisträger). Dzięki ich 
wysiłkowi nasza placówka wzbogaciła 
się o atrakcyjne pomoce do nauki języ-
ka niemieckiego. Gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów w nauce języka 
niemieckiego! 

 
Dominika Walczak

Podarowali najbardziej cenny z prezentów
73. akcję poboru krwi a przy tym również kolejną rejestrację dawców 
szpiku kostnego Klub HDK PCK w Nowych Skalmierzycach zorganizował na 
hali Stadionu Miejsko-Gminnego w dniu 16 grudnia. Była to piąta i ostatnia 
ubiegłoroczna zbiórka podsumowująca działalność klubu w roku 2017.

Na apel organizatorów sygnowany hasłem 
„Podziel się kroplą krwi. Zostań bohaterem!” 
jak zwykle odpowiedzieli stali bywalcy po-
borów, jak również ci, którzy swą przygodę 
z krwiodawstwem dopiero co rozpoczęli. 
Z zarejestrowanych 57 osób krew oddały 
53 (w tym 14 kobiet i 2 osoby po raz pierw-
szy), dzięki czemu udało się zebrać 23,850 
życiodajnego leku. Roczny wynik klubu to 
natomiast 257,64 l krwi – 148,04 l uzyskanej 
podczas otwartych poborów oraz 109,60 l 
oddanej przez skalmierzyckich krwiodaw-

ców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Zwyczajowo już 
każdego z oddających krew częstowano gorą-
cym posiłkiem oraz obdarowywano słodkim 
zestawem regeneracyjnym i drobnym upo-
minkiem rozlosowywanym podczas loterii. 

Wśród krwiodawców po raz kolejny nie 
zabrakło Wiceburmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Pawła Błaszczyka, który 
wespół m.in. z członkiem zarządu Powiatu 
Ostrowskiego Jerzym Łukaszem Walczakiem, 
radną Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Gra-

żyną Jaś oraz prezesami ościennych klubów 
HDK gościł również na zorganizowanym tuż 
po akcji spotkaniu opłatkowym, podczas któ-
rego przekazał w imieniu burmistrz Bożeny 
Budzik życzenia bożonarodzeniowe wszyst-
kim członkom klubu. Jeden z nich – Bernard 
Błaszczyk – dostąpił tego dnia szczególnego 
zaszczytu, albowiem Przewodniczący Rejo-
nowej Rady HDK w Ostrowie Wielkopolskim 
Lucjan Ziemiański oraz Prezes Klubu HDK 
PCK w Nowych Skalmierzycach Henryk Olej-
nik wręczyli mu Odznakę Zasłużonego Hono-
rowego Dawcy Krwi II stopnia przyznawaną 
za oddanie 12 litrów krwi.

Dalsza część spotkania upłynęła na łama-
niu się opłatkiem, życzeniach oraz wigilij-
nym poczęstunku.

Magdalena Kąpielska 
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Bożonarodzeniowy koncert charytatywny
Tuż przed świętami w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku odbył się 
bożonarodzeniowy koncert charytatywny. Nasza niewielka społeczność szkolna pokazała, że potrafi 
dzielić się tym, co najcenniejsze – sercem okazanym drugiemu człowiekowi. 

Talenty muzyczne zaprezentował chór 
szkolny pod kierunkiem Patrycji Kliber 
i przy akompaniamencie Jakuba Tomalaka - 
kompozytora, aranżera, wykładowcy akade-
mickiego i taty dwójki naszych uczniów. Nie 
zabrakło także głosów nauczycieli. Kolędy, 

pastorałki i piosenki świąteczne w przepięk-
nych aranżacjach wraz z poprzedzającymi 
scenkami pantomimicznymi i poetyckim ko-
mentarzem stały się niebanalną opowieścią 
o Bożym Narodzeniu. Wybranym utworom 
muzycznym towarzyszył taniec przygoto-

wany przez Piotra Sieraszewskiego prowa-
dzącego w Kaliszu szkołę tańca oraz Annę 
Hausmann. Nad scenografią i nagłośnieniem 
czuwała Anna Jarantowska. Stroje i scenki 
pantomimiczne przygotowały Magdalena 
Kusińska i Urszula Adrian, jednocześnie re-
żyser i inicjatorka koncertu. 

Wydarzeniu muzycznemu towarzyszył 
konkurs plastyczny „Anioły przyleciały do 
szkoły” autorstwa Magdaleny Kusińskiej. 
Podczas koncertu można było nabyć anioła 
na własność, a środki uzyskane ze sprzedaży 
skrzydlatych posłańców zostały przekazane 
dla podopiecznych kaliskiej fundacji „Serce 
Dla Serca”. Zaproszeni goście: sołtys wsi Ko-
towiecko Jan Korzeniewski, sołtys wsi Głóski 
Zdzisław Ciesiółka, Dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Kotowiecku Teresa 
Stachowiak, grono pedagogiczne, rodzice 
i uczniowie udowodnili, że pomaganie nie 
jest im obce, a żaden z aniołów nie pozostał 
bez nowego właściciela. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim, 
którzy włączyli się w akcję charytatywną, 
bo: Dobry człowiek jest jak małe światełko. 
Wędruje poprzez mroki naszego świata i na 
swojej drodze zapala zgaszone gwiazdy. 

Uczeń z Kotowiecka najlepszy  
z Wielkopolski w XXXIII Ogólnopolskim 
Konkursie Krasomówczym
W Legnicy w dniach od 23-26 XI 2017 roku odbył się finał XXXIII 
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, w którym wzięło 
udział 32 najlepszych uczniów szkół podstawowych w Polsce 
z poszczególnych województw. 

Wielkopolskę reprezentowało trzech 
przedstawicieli. Tymoteusz Matuszczak z kla-
sy VII Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka 
w Kotowiecku zajął 6. miejsce w klasyfikacji 
generalnej i uzyskał najwyższą punktację 
z województwa wielkopolskiego. Dziesią-
te punktu dzieliły Tymka od ścisłego finału. 
Nasz uczeń wygłosił tekst o rodzinnej historii 

przydrożnego krzyża w Czechlu. Swoją prze-
mową zwrócił uwagę nie tylko jury, ale także 
miejscowej redaktor, która skierowała do na-
szego krasomówcy osobiste słowa uznania.

Cieszymy się, że uczeń naszej szkoły i gmi-
ny piękną polszczyzną rozsławia nasz region 
na całą Polskę.

Urszula Adrian 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami 

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./ 

Burmistrz  
Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce
podaje do publicznej wiadomości,  

że w dniach 05.01.2018 r. – 25.01.2018 r. 
na tablicy ogłoszeń  

Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z siedzibą w Skalmierzycach  

przy ul. Ostrowskiej 8, 
wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej 

przeznaczonej do oddania w dzierżawę, 
w drodze bezprzetargowej na rzecz  

dotychczasowego dzierżawcy, 
położonej w miejscowości  

Nowe Skalmierzyce 
/cz. dz. nr 401/8-6, 8, 11, o pow. 0,3900 ha 
oraz cz. dz. nr 403/2-16, o pow. 0,1063 ha/. 
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Jak napisać konkursową bajkę?
Na to pytanie najlepiej zna odpowiedź uczennica ze Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku – Zofia Tomalak, 
która zajęła III miejsce w kategorii klas IV-VI w Powiatowym 
Konkursie Literackim „Opowiedz mi bajkę”. 

Organizatorem konkursu jest Bi-
blioteka Główna im. S. Rowińskiego 
w Ostrowie Wielkopolskim, która po 
raz szósty była gospodarzem literackie-
go spotkania. Spośród 44 nadesłanych 
prac opowieść Zosi, jak zgodnie stwier-
dzili jurorzy, wyróżniała się ciekawą 
kompozycją, ponieważ po raz pierwszy 

w historii konkursu bohaterami opo-
wiadania stały się uosobione instru-
menty. Można powiedzieć, że temat baj-
ki został z życia wzięty, gdyż Zosia na co 
dzień uczęszcza do szkoły muzycznej 
i po prostu opisała najbliższy jej świat. 
Opowieść naszej uczennicy to nie tylko 
bajka dla dzieci, to wzruszająca historia 

o relacjach międzyludz-
kich, z której mogą uczyć 
się także dorośli. Należy 
dodać, że Zosia własno-
ręcznie zilustrowała 
swoją pracę, a opowia-
danie wraz z rysunkiem 
wydane w przepięknej 
oprawie przez organi-
zatora konkursu będzie 
jedną z najcenniejszych 
książek w domowej 
i szkolnej bibliotece. 

Urszula Adrian

Świąteczne pozdrowienia  
z Radia Rodzina
4 grudnia uczniowie klas I-III ze szkoły podstawowej w Kotowiecku 
oraz najstarsze przedszkolaki zostali zaproszeni do Radia Rodzina 
w Kaliszu, by zobaczyć jak wygląda studio radiowe oraz wziąć 
udział w nagraniu. Spotkanie było możliwe dzięki zaproszeniu Kingi 
Tomalak - jednej z mam uczniów, która pracuje w radiu.

Wszelkich informacji na 
temat wyposażenia i pracy 
dziennikarza radiowego udzie-
lił dyrektor Radia Rodzina ks. 
Łukasz Skoracki, który potrafił 
tak zainteresować dzieci pracą 
w radiu, że niektórzy już snują 
plany co do swojej zawodowej 
przyszłości. Niepowtarzalną 
okazją była możliwość wzię-
cia udziału w nagraniu życzeń 
i pozdrowień bożonarodze-
niowych. Uczniowie klasy II 
i III kilka dni przygotowywali 
się do występu w radiu, czytając życzenia 
i wiersze świąteczne kilkakrotnie, by god-
nie się zaprezentować przed słuchaczami. 
Podczas nagrania panowała zupełna cisza, 
co jeszcze bardziej potęgowało powagę 
sytuacji. Na szczęście nagrania przebiegły 
pomyślnie i zostały wyemitowane podczas 
Świąt Bożego Narodzenia. 

(A. H.)

Laureaci Powiatowego Konkursu Literackiego w ostrowskiej bibliotece

Szlachetna Paczka  
w Skalmierzycach
Już po raz drugi Szkoła Podsta-
wowa im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach wzięła udział 
w ogólnopolskiej akcji Szlachet-
na Paczka. Współorganizatorem 
przedsięwzięcia był Centralny 
Ośrodek Szkolenia Służby 
Więziennej w Kaliszu. 

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskie-
go wybrali sześcioosobową rodzinę. Pani 
Aneta i pan Marek wychowują wspólnie 
czworo dzieci. Wszyscy uczniowie poznali 
krótką charakterystykę tej rodziny oraz jej 
potrzeby. Każdy zastanawiał się, co może dać 
od siebie, tak ze szczerego serca. 

Dzięki pomocy wielu dobrych ludzi – pod-
opiecznych szkoły wraz z rodzicami, prywat-
nych darczyńców, Rady Rodziców, Rad Klaso-
wych, pracowników Urzędu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, radnych Gminy, pracow-
ników Vossloh Skamo, a przede wszystkim 
partnerów szkoły, czyli COSSW w Kaliszu 
udało się zgromadzić wiele potrzebnych pro-
duktów, które z trudem zmieściły się w 19 
paczkach. Uczniowie wspólnie z opiekunami 
posegregowali towary, zapakowali, a następ-
nie osobiście dostarczyli do rodziny. Wśród 
prezentów były między innymi ubrania, ar-
tykuły spożywcze, pościele, gry i zabawki, 
artykuły papiernicze, sprzęt sportowy, 3 tony 
miału, a nawet świeżo upieczony domowej 
receptury chleb. 

Bardzo miłym gestem było przygotowa-
nie przez uczniów kartek świątecznych. Pani 
Aneta i pan Marek zaskoczeni ogromem po-
mocy serdecznie dziękowali każdej otwartej 
dłoni, ponieważ doskonale wiedzieli, ile do-
brych, bezinteresownych osób przyczyniło 
się do realizacji przedsięwzięcia.

Dziękujemy za każdy szlachetny gest. Po 
raz kolejny udowodniliśmy, że razem może-
my więcej.

Aneta Powąska

Uczniowie zaangażowali się w akcję po raz drugi
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7 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów po 
raz pierwszy obchodzono Dzień Patrona. Tym razem – bowiem kon-
tynuujemy tradycje gimnazjum – było to spotkanie ze zwyczajami, 
obrzędowością i realiami XIX-wiecznej wsi polskiej, gdyż uroczystość 
poświęcona była pamięci Władysława Stanisława Reymonta. 

Społeczność szkolną zaszczycili swą obec-
nością goście specjalni: Bożena Budzik – Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ks. 
kanonik Zbigniew Króczyński, Daniel Mituła 
– kierownik Referatu Oświaty i Wychowania, 
Stanisław Pawlak – przewodniczący Komisji 
Oświaty, Anita Grzegorek – przewodnicząca 
Rady Rodziców z pozostałymi członkami Rady 
oraz przedstawiciele OSP i ZHP, którzy wraz 
z policją wspierają działania szkoły podczas 
Spaceru Patrona i za okazaną pomoc otrzymali 
specjalne podziękowania. 

W swoich wystąpieniach zarówno bur-
mistrz Bożena Budzik jak i ks. kanonik Zbi-
gniew Króczyński podkreślili wyjątkowość 
naszej szkoły i jej uczniów, jednocześnie życząc 
dalszych sukcesów na nowej, niedawno za-
początkowanej edukacyjnej drodze. Dyrektor 
Teresa Kiełbik zwróciła uwagę, że patronat 
Polskich Noblistów zobowiązuje i jako społecz-

ność szkolna będziemy się starać sprostać po-
kładanym w nas oczekiwaniom. 

Podczas uroczystej akademii tradycyjnie na-
grodzono laureatów Szkolnej Sesji Naukowej 
inspirowanej twórczością Polskich Noblistów. 
Zwycięska prezentacja miała tytuł „Fascynu-
jące konstrukcje świata”, a przygotowały ją 
uczennice klasy III a: Klaudia Cieślak, Klaudia 
Kubisiak i Dagmara Grzyb.

Tradycją naszej szkoły związaną z obchoda-

Wojaże kulturalne
Okres jesienno-zimowy w Szkole 
Podstawowej im. Polskich Nobli-
stów obfitował w bliskie spotka-
nia młodzieży z kulturą i sztuką. 

Rozpoczęli uczniowie klasy II gimnazjum 
wyjazdem do Muzeum Adama Mickiewicza 
w Śmiełowie, by tam uczestniczyć w lekcji mu-
zealnej poświęconej życiu i twórczości poety, 
a następnie w plenerze rysunkowym ilustrują-
cym jego postać. 

Kolejną przygodą, tym razem dla uczniów 
klas IV okazał się listopadowy wyjazd do Wro-
cławia na widowisko w wykonaniu Moskiew-
skiej Rewii na Lodzie oparte na motywach 

baśni Andersena pt. „Królowa Śniegu”. Do-
skonała oprawa muzyczna, choreografia, 
wspaniałe kostiumy, dekoracje i gra świa-
tła wywarły na czwartoklasistach ogrom-
ne wrażenie. Następnie przyszedł czas, by 
15.12. 2017 roku zmierzyć się w Teatrze 
Wielkim w Poznaniu z jednym z najpopu-
larniejszych i najbardziej cenionych spekta-
kli baletowych pt. „Dziadek do orzechów”. 
Niezwykłą historię o przyjaźni, poświę-
ceniu i wielkiej odwadze mogli obejrzeć 
gimnazjaliści i absolwentki szkoły. Piękna 
muzyka Piotra Czajkowskiego oraz taniec roz-
grzały serca uczestników i na długo pozostaną 
w pamięci. Młodzi odbiorcy sztuki zakończyli 
wojaże w Muzeum Narodowym w Poznaniu, 
uczestnicząc w lekcjach muzealnych, w trakcie 
których rozwijali swoje pasje twórcze.

„Czas, w którym nasz umysł pochłonięty 
jest zachwycaniem się pięknem, to wyjątkowe 
chwile, w których czujemy, że żyjemy.” (au-
tor nieznany)

Aneta Mikołajczyk
Magdalena Zielezińska-Wypiorczyk

Dzień Patrona  
z Polskimi Noblistami

mi Dnia Patrona stał się plebiscyt „Osobowość 
Roku” i „Społecznik Roku”. Idea tego przedsię-
wzięcia zakłada, że wybieramy wzory osobo-
we, jednostki, które swoim zaangażowaniem, 
osobowością i postawą wykraczają ponad prze-
ciętną. To wyjątkowi młodzi ludzie, stanowiący 
wzór do naśladowania dla rówieśników. Tym 
razem wyróżnienia przypadły w udziale Klau-
dii Chwiłkowskiej z klasy III c w kategorii „Spo-
łecznik 2017”, a Stanisławowi Jaskólskiemu 
z klasy II c w kategorii „Osobowość 2017”. Do-
dać należy, że ze względu na swe zasługi Klau-
dia została publicznie zwolniona przez swego 
proboszcza z egzaminu do bierzmowania. 

Ponieważ Dzień Patrona obchodzony jest 
w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie, 
przedstawicielka SU Zofia Jaźwiec złożyła ze-
branym świąteczne życzenia, przytaczając sło-
wa naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II, 
który pisał: W swej prostocie betlejemskie Dzie-
cię uczy nas odkrywać na nowo prawdziwy sens 
życia. 

Święto szkoły było niezwykłe także ze 
względu na część artystyczną, bowiem wędro-
waliśmy Reymontowskim szlakiem z Boryną, 
Jagną i społecznością Lipiec, ale pojawili się 
także niespodziewani goście z Wielkopolski. 
Tańca, piosenki, zabawy i stylizacji gwarowej 
nie zabrakło, a wszystko po to, by pokazać 
piękne polskie tradycje. Pokaz ubogaciły ludo-
we stroje łowickie wypożyczone z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Ten niezwy-
kle żywiołowy i barwny spektakl wyreżysero-
wała Dorota Bukowska przy współpracy Iwony 
Malchrzyckiej, dekorację przygotowała Magda-
lena Zielezińska-Wypiorczyk, oprawę muzycz-
ną Justyna Kierzek-Gawrońska i Paweł Sobań-
ski, działania koordynował Marcin Śrama. 

Ostatnim punktem programu był wernisaż 
prac malarskich pt. „Od realizmu do fowizmu” 
prezentujący dzieła w technice akrylowej, two-
rzone w plenerze i pracowni przez uczniów 
i absolwentów naszej szkoły. Wystawa prezen-
towana w „Galerii na Strychu” powstała z ini-
cjatywy Magdaleny Zielezińskiej-Wypiorczyk.

Agata Pawlaczyk-Wieczorek
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Wśród najlepszych
8 grudnia ub. r. uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
uczestniczyli w V Ogólnopolskim Konkursie 
Krasomówczym ,,Nie tylko Poznańskie Koziołki’’, 
który odbył się w Poznaniu. 

W rywalizacji udział wzięli najlepsi kra-
somówcy reprezentujący województwa: 
pomorskie, zachodniopomorskie, kujaw-
sko-pomorskie i wielkopolskie. I tym razem 
nasi uczniowie nie zawiedli. Tytuł laureatów 
I etapu konkursu otrzymali: w kategorii SP 
Wiktoria Jarosik z klasy VIIb, natomiast 
w kategorii klas gimnazjalnych: Marcelina 
Wdowczyk i Michał Wasielewski. Ucznio-
wie podczas 7-minutowych wystąpień pre-
zentowali teksty dotyczące walorów krajo-
znawczych własnego regionu, jego historii 
i wybitnych postaci. Natomiast w wystąpie-

niu finałowym opo-
wiadać będą o stolicy 
Wielkopolski. 

Nasi uczniowie sta-
nęli również na najwyższym podium podczas 
uroczystej gali IV edycji Przeglądu Młodzie-
żowej Twórczości Poetyckiej im. Wojciecha 
Bąka zorganizowanego w I LO w Ostrowie 
Wielkopolskim. W kategorii ,,Piękno zapi-
sane w wierszu’’ I miejsce zdobyła Amelia 
Skowrońska, natomiast wyróżnienia otrzy-
mały: Marta Matyśkiewicz, Daria Praczyńska 
oraz Agata Florczak - absolwentka szkoły. 

Również I miejsce w kategorii wiersz inspi-
rowany życiem i muzyką Krzysztofa Komedy 
zajęła Magdalena Nowak z klasy IIIa.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. Uczniów do konkursu przy-
gotowywały: Dorota Bukowska, Agata Paw-
laczyk-Wieczorek i Aneta Mikołajczyk.

Dorota Bukowska

Imieniny Adama Mickiewicza
22 grudnia 2017 roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach świętowała Dzień Patrona Szkoły. 

Już od rana uczniowie spotkali się na ape-
lu podsumowującym mickiewiczowski pro-
jekt „Słowem i rękodziełem pielęgnujemy 
tradycje”, podczas  którego nagrodzono grupę 
56 uczniów, uczestników i laureatów trzech 
konkursów związanych z Patronem Szkoły. 
Następnie w asyście pocztu sztandarowego 
uczniowie udali się na mszę św. sprawowa-
ną w intencji całej szkolnej społeczności. Ko-
lejnym punktem obchodów były uroczyste 
Imieniny Patrona, które swoją obecnością za-
szczycili: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Bożena Budzik, Kierownik Referatu 
Oświaty i Wychowania Daniel Mituła, dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach Małgorzata Sulewska, pro-
boszcz parafii ks. kanonik Sławomir Nowak, 
wikariusz ks. Marcin Nowicki, przedstawiciele 

Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy ob-
sługi i administracji oraz rodzice. Wyjątkowy-
mi gośćmi byli również uczniowie i uczennice 
szkoły. 

Uroczystość rozpoczęła się  od wspomnie-
nia kraju lat dziecinnych Adama Mickiewicza, 
pochylenia się nad kołyską małego Adama, 
przypomnienia lat szkolnych, wczesnej młodo-
ści i licznych podróży poety. Było refleksyjnie 
i poetycko dzięki przepięknej recytacji oraz ży-
wiołowo za sprawą tanecznych pokazów. Za-
proszeni goście podziwiali kunszt recytatorski, 
wokalne występy oraz taneczne interpretacje 
poezji wieszcza. Dopełnieniem były elementy 
scenografii i dekoracje nawiązujące do domu 
rodzinnego poety oraz hasła roku - wybranego 
na rok szkolny 2017/2018: „Każdy nowy dzień 
jest kwiatem, który zakwita w naszych rękach.”

Świąteczno-noworoczne życzenia złożyła 
burmistrz Bożena Budzik, która jednocześnie 
podkreśliła ważną rolę patrona w życiu szkol-
nej społeczności. Jak na imieniny przystało 
były również prezenty. Młodzież obdarowała 
gości i pracowników szkoły gwiazdami be-
tlejemskimi, goście - Burmistrz i kierownik 
Oświaty - złożyli na ręce dyrektor szkoły świą-
teczną kompozycję.

Dzień Patrona uczniowie zakończyli spo-
tkaniami w klasach przy wigilijnych stołach. 
Było gościnnie, radośnie i świątecznie, jak 
w rodzinnym domu Adama Mickiewicza, na-
tomiast na gości czekał imieninowy tort od 
Adama. 

Dyrektor szkoły i cała jej społeczność 
serdecznie dziękują przybyłym gościom za 
wspólny czas świętowania, Radzie Rodziców 
za ufundowanie nagród w konkursach mickie-
wiczowskich, Zespołowi ds. Patrona za kolej-
ny rok z Patronem, kolejny niezwykle uczący 
i widowiskowy projekt poświęcony wieszczo-
wi oraz niezapomniane wrażenia podczas te-
gorocznych imienin. 

Laureaci konkursu krasomówczego w Poznaniu
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rych każda z drużyn rozegrała po cztery me-
cze, wyłoniły zwycięzców. Na najwyższym 
podium stanęła MDP Borowiec, drugie miej-
sce zajęła MDP Grudzielec, natomiast MDP 
Dębnica uplasowała się na pozycji trzeciej.

Jestem pod ogromnym wrażeniem Waszego 
zaangażowania, ambicji i woli walki podczas 
każdej konfrontacji z rywalami na boisku. Do-
ceniam również Wasze już bardzo duże, jak na 
swój wiek umiejętności piłkarskie. Życzę więc 
Wam, druhowie strażacy juniorzy, abyście 
dalej z taką pasją podchodzili do treningów, 
a być może niejeden z Was zostanie dostrze-
żony przez łowców talentów i w przyszłości 
będzie profesjonalnym piłkarzem. Wszak Ro-
bert Lewandowski zaczynał tak jak Wy, a dziś 

jest piłkarzem klasy światowej, czego z całego 
serca Wam życzę – powiedział Zdzisław Miel-
czarek, który w imieniu burmistrz Bożeny 
Budzik i całego zarządu złożył gratulacje 
zwycięzcom oraz podziękowania dla uczest-
ników turnieju i jego organizatorów.

Dariusz Smułka

Charytatywny turniej druhów
Była to już druga edycja turnieju piłki halowej zorganizowanej tuż 
przed świętami Bożego Narodzenia przez druhów z OSP Skalmierzyce. 

Cel, jak przystało na strażaków, był szczyt-
ny – jak podkreślają pomysłodawcy turnieju 
Adam Beń i Krzysztof Poczekaj: zbieramy na 
świąteczne paczki dla potrzebujących dzieci 
z terenu naszej gminy. Dzięki wszystkim za-
wodnikom uda się przygotować ok. 40 pre-
zentów, co bardzo nas cieszy. Liczymy, że uda 
się nam zorganizować podobne zawody także 
w przyszłości. Jak widać młodzi druhowie po-
magają nie tylko przy akcjach ratowniczych, 
ale także potrafią zjednoczyć się w słusznej 
sprawie. 

Chętnych do udziału w rozgrywkach nie 
brakowało. Oprócz organizatorów udział 
wzięli OSP Strzegowa, OSP Gostyczyna, OSP 

Kwiatków, OSP Wielowieś, OSP Łąkociny, 
OSP Radłów, OSP Sobótka, OSP Malanów, 
Kultywator Skalmierzyce, Garcarek Team 
oraz Zabezpieczenie Przeciwpożarowe For-
cetop Team. Najlepsza okazała się drużyna 
z Kwiatkowa, drugie miejsce zajął Garcarek 
Team, a trzecie – OSP Wielowieś. 

Patronat nad turniejem objęła Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena 
Budzik. Sponsorami akcji byli Auto Partner 
Garcarek – Jan Garcarek i Andrzej Garcarek – 
Mercedes Benz, Damian Banasiak, Jan Kukuł-
ka Drew-Lak, Andrzej Walczak oraz Jarosław 
Kulawinek. 

Aleksander Liebert

Zmagania  
młodych strażaków 
w piłce halowej
3 grudnia ub. r. na miejskim 
stadionie po raz kolejny odbył 
się organizowany przez Zarząd 
Miejsko-Gminny ZOSP RP 
w Nowych Skalmierzycach Turniej 
Halowej Piłki Nożnej Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych 
Powiatu Ostrowskiego.

Do rozgrywek zgłosiło się pięć drużyn: 
MDP Granowiec, MDP Borowiec, MDP Sośnie, 
MDP Dębnica oraz MDP Skalmierzyce. Poza 
opiekunami zespołów do walki zagrzewa-
li także goście, w tym m.in.: Prezes Zarządu 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP a zarazem Se-
kretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Zdzisław Mielczarek oraz Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowie 
Wielkopolskim Przemysław Kaźmierczak. 
Ponad trzygodzinne zmagania, podczas któ-

Celem turnieju było zebranie środków  
na świąteczne paczki dla potrzebujących dzieci
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Mistrzowie  
Rejonu Kalisz
Reprezentacja chłopców 
roczników 2002-2004 po 
bardzo emocjonującym turnieju 
rozgrywanym 23.11.2017 roku 
w Szkole Podstawowej nr 14 
w Ostrowie Wielkopolskim 
zdobyła mistrzostwo rejonu 
Kalisz w piłce nożnej halowej.

Po bardzo wyrównanych meczach grupo-
wych awansowaliśmy do półfinału, który za-
kończył się wynikiem 0:0, a po serii rzutów 
karnych zwyciężyliśmy gospodarzy 2:0. Na 
uwagę zasługuje świetna postawa w bram-
ce Maksa Andrzejaka, który w fantastyczny 
sposób obronił strzały przeciwników. Dla 
nas pewnie trafiali Bartek Mielcarek i Maciej 
Kowalski. 

W finale zagraliśmy z naszym grupowym 
rywalem - SP 2 Ostrzeszów. Mecz również 

zakończył się wynikiem 0:0, a więc i rzuta-
mi karnymi. Zaprawieni półfinałem z naszej 
strony karne pewnie wykonali Hubert Pa-
luszczak, Maciej Kowalski oraz Jakub Grzyb, 
po którego uderzeniu nastąpił wybuch rado-
ści i wielki okrzyk … Mamy to! Jest finał wo-
jewódzki! Serdeczne Gratulacje!

Skład drużyny: Maks Andrzejak, Bartek 
Mielcarek, Hubert Paluszczak-kapitan, Ma-
ciej Kowalski, Grzesiu Stasiak, Jakub Grzyb, 
Martin Kaźmierczak, Bartosz Matuszak, 
Karol Sudolski, Patryk Jaskuła. Trener: Ry-
szard Tomczak.

Brąz w finale
Finał wojewódzki w piłce nożnej halowej 

odbył się 08.12.2017 roku w Ostrzeszowie. 
Wystąpiło 7 drużyn: gospodarz - SP Ostrze-
szów oraz zwycięzcy poszczególnych rejo-
nów: SP Ociąż (Rejon Kalisz), SP Konin - górni-
czo-energetyczna (Rejon Konin), SP nr 3 Nowy 
Tomyśl (Rejon Poznań Teren Zachód), SP nr 
6 Września (Rejon Poznań Teren Wschód), 
SP Okonek (Rejon Piła) oraz SP Gostyń (Re-
jon Leszno).

W rozgrywkach grupowych zagraliśmy 
z SP Okonek i SP Września. Remis i minimal-
na porażka zapewniły nam wyjście z grupy. 
W meczu półfinałowym zagraliśmy z SP Konin 
i niestety na 20 sekund przed końcem meczu 
straciliśmy bramkę… Szybki reset opuszczo-

nych głów i ruszyliśmy do boju o brąz! Dru-
żyna SP Gostyń była wymagającym rywalem, 
jednak nasi chłopcy stanęli na wysokości 
zadania. Lepiej znieśli trudy turnieju i w zna-
komitym stylu wygrali 2:0. Najpierw piękna 
akcja dwójkowa Bartka Mielcarka z Grzesiem 
Stasiakiem otworzyła wynik na 1:0, a bramka 
zmieniająca wynik na 2:0 była prawdziwym 
majstersztykiem. Jakub Grzyb w sytuacji sam 
na sam minął bramkarza i bramkę zdobył 
pięknym strzałem piętą. 

Tradycyjnie na bardzo wysokim poziomie 
zagrali: Max Andrzejak w bramce, zaliczając 
wiele wspaniałych interwencji; kapitan - Hu-
bert Paluszczak i Bartek Mielcarek, którzy 
swoim doświadczeniem regulowali tempo gry 

oraz Maciej Kowalski, Grzesiu Stasiak i Jakub 
Grzyb, którzy byli „motorami napędowymi” 
wielu akcji ofensywnych. Pozostali zawodni-
cy to: Bartosz Matuszak, Martin Kaźmierczak, 
Karol Sudolski i Patryk Jaskuła, którzy również 
w całym etapie rozgrywek wspomagali zespół.

Wielka radość w naszej drużynie. Mamy 
brąz! Gratulacje dla całej drużyny również 
za postawę fair-play. We wszystkich eta-
pach gry nie otrzymaliśmy żadnej kary ani 
upomnienia za niesportowe zachowanie lub 
złośliwy faul. Życzymy naszym sportowcom 
kolejnych sukcesów. Trzeba pracować dalej, 
by podnosić umiejętności i pamiętać, że „mi-
strza cechuje skromność”.

Ryszard Tomczak
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Bartek Przegienda z kolejnymi medalami
16 grudnia 2017 roku 
w Grodkowie odbyły się 
Mistrzostwa Opolszczyzny. 

W zawodach brał udział Bartosz Prze-
gienda - mieszkaniec naszej gminy, uczeń 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach. Bartek zdobył brązowy 
medal w walkach semi contact oraz brązowy 
medal w układach formalnych. Organizato-

rem zawodów była Polska Federacja Ta-
ekwon-do, której prezesem jest Piotr Gą-
sior. Stanowiły one Cykl Pucharu Polskiej 
Federacji Taekwon-do. 

7 stycznia 2018 roku w Świebodzi-
cach odbyły się kolejne zawody z cyklu, 
na których Bartek reprezentował na-
szą gminę.

 
Stanisław Szal 
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