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Spotkanie z sołtysami
Z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik 
w dniu 13 lutego br. odbyło się spotkanie z sołtysami. 

Poruszono na nim temat dot. inwestycji 
planowanych na 2017 rok oraz organiza-
cji dożynek diecezjalno-gminnych, które 
odbędą się 3 września w Skalmierzycach. 
Zaproszony na spotkanie kustosz Sank-

tuarium Matki Bożej w Skalmierzycach 
ksiądz Sławomir Nowak podkreślił rangę 
imprezy, sołtysów poinformowano o sta-
nie przygotowań.

Poruszono również kwestię dotyczącą 

rewitalizacji określonych obszarów gminy. 
Najcenniejszym historycznie zabytkiem 
jest graniczny dworzec kolejowy w No-
wych Skalmierzycach. Zajmująca się opra-
cowaniem Programu Rewitalizacji oraz 
pozyskaniem środków na odnowę dworca 
Ewelina Stachowicz-Zych poprosiła sołty-
sów o zaangażowanie w wypełnienie an-
kiety niezbędnej do stworzenia wskazane-
go wyżej programu

Po omówieniu spraw organizacyjnych 
związanych z życiem kulturalnym Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce zastępca 
burmistrza Paweł Błaszczyk przedsta-
wił zaplanowane na 2017 rok inwestycje. 
Poruszył kwestie związane z remontem 
dróg, budową kanalizacji dla wsi Biskupice 
i Trkusów a także placów zabaw w czte-
rech sołectwach tj. Strzegowie, Fabiano-
wie, Osieku oraz Miedzianowie. Do najważ-
niejszych inwestycji należy m.in. budowa 
sali sportowej przy szkole podstawowej 
w Nowych Skalmierzycach, moderniza-
cja Stadionu Miejsko-Gminnego  a także 
przebudowa pomieszczeń w przedszkolu 
„Jarzębinka”. 

 
Natalia Stempin 

Nowe Skalmierzyce  
mają swój znaczek turystyczny
Nowe Skalmierzyce, a konkretnie zlokalizowany tuż przy wjeździe 
od strony Kalisza Skwer Historyczny Granica doczekał się znaczka 
turystycznego. 

Sołtysi na spotkaniu z burmistrz

Znaczek można nabyć w recepcji hotelu „Lazur”

Oznaczony numerem 344 drewniany 
krążek o średnicy 60 mm zarówno na swo-
im awersie jak i rewersie ozdobiony jest 
wypaloną grafiką przedstawiającą jedno 
z najbardziej w ostatnim czasie odwiedza-
nych miejsc w Nowych Skalmierzycach – 
dawną granicę prusko-rosyjską, którą dwa 
lata temu samorząd poddał rewitalizacji, 
nadając jej funkcje nie tylko edukacyjne, 
ale również turystyczno-wypoczynkowe. 
Znajdujące się tu stylizowane na wiek XIX 
budki wartownicze ze strażnikami pruskim 
i rosyjskim oraz ustawiony pomiędzy nimi 
słup graniczny znalazły odzwierciedlenie 
we wspomnianym znaczku, który stanowi 
wyjątkową propozycję zarówno dla jego 
miłośników, jak i wszystkich zbierających 
pamiątki z podróży.

Znaczek turystyczny to ogólnoeuropej-
ska akcja kolekcjonerska funkcjonująca 
w kilkunastu krajach starego kontynentu. 
Przedstawia on najciekawsze miejsca po-
szczególnych miast czy regionów: histo-
ryczne krainy, obiekty, pomniki przyrody, 
zabytki itp. Wszyscy turyści i goście prze-

bywający w Gminie i Mieście Nowe Skal-
mierzyce a także mieszkańcy, którzy chcie-
liby mieć taką pamiątkę w swoich zasobach 
mogą ją nabyć w cenie 7 złotych w recepcji 
hotelu „Lazur” w Nowych Skalmierzycach 
przy ul. Kaliskiej 44. Zapraszamy.

Magdalena Kąpielska
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Nowa sieć szkół
Rozpoczynająca się od roku 
szkolnego 2017/2018 reforma 
oświaty zakłada m.in. likwidację 
gimnazjów oraz powrót do 
8-letnich szkół podstawowych.
Samorządy do końca marca 
br. muszą podjąć uchwały 
dotyczące dostosowania sieci 
placówek do nowego ustroju 
szkolnego. 

Projekt nowej sieci szkół przyjęto już 
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce, 
gdzie uchwałę intencyjną w tej sprawie 
radni przyjęli jednogłośnie na sesji w dniu 
24 lutego br. Uchwała ta zakłada docelowo 
utworzenie na bazie istniejących placówek 
oświatowych ośmiu ośmioklasowych szkół 
podstawowych, przy czym przy przekształ-
caniu miejskiego gimnazjum w szkołę pod-
stawową zadecydowano, by charakter tych 
zmian odbywał się w sposób ewolucyjny, 
tak by funkcjonujące tu jeszcze przez dwa 
lata gimnazjum nie spotkało się z proble-
mem zbyt wielkiej ilości uczniów (w no-
wym roku szkolnym będzie to utworzenie 
klas I, IV i VII szkoły podstawowej, w na-
stępnym dojdą do tego klasy II, V i VIII, a w 
roku szkolnym 2019/2020 będą to pozo-
stałe klasy III i VI). Zapewnioną kontynu-
ację nauki będą mieli również gimnazjaliści 
z Ociąża, których budynek funkcjonujący 
w dotychczasowym zespole szkół zostanie 
włączony w struktury podstawówki.

W przypadku dwóch szkół podstawo-
wych w Nowych Skalmierzycach zadecy-
dowano o wyodrębnieniu nowych granic 
obwodów związanych z miejscem zamiesz-
kania dziecka. Na ul. Okólną do Szkoły Pod-
stawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
będą uczęszczać mieszkańcy Śliwnik, Mącz-
nik, Węgier, Skalmierzyc (tylko ul. Podkoc-
ka) a także Nowych Skalmierzyc z ulic 25 
Stycznia, 3 Maja, Narutowicza, Kamiennej, 

Kolejowej, Kościuszki, Krótkiej, Kwiatowej, 
Lipowej, Mertki, Mickiewicza, Mostowej, 
Okólnej, Podkockiej, Polnej oraz Szkolnej, 
w przekształconej z gimnazjum Szkoły Pod-
stawowej im. Polskich Noblistów znajdzie 
się zaś miejsce dla zamieszkałych na po-
zostałym terenie miasta, czyli ulicach Kali-
skiej, Boczkowskiej, 1 Maja, Nowej, Hallera, 
Krasickiego, Sikorskiego, 29 Grudnia, Placu 
Wolności, Wyszyńskiego, Tartakowej i Do-
jazdowej oraz mieszkańców wsi Gniazdów, 
Biskupice, Boczków i Skalmierzyce (tylko 
ul. Boczkowska i Kaliska).

W uchwale określono również sieć pu-
blicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych. Dwa miejskie przedszkola 
- PP „Jarzębinka” oraz PP „Pod Kasztanami” 
- zostaną wzbogacone o oddział przedszkol-
ny, który już z dniem 1 września br. zacznie 
funkcjonować w szkole przy ul. Kaliskiej 
(docelowo będzie tu mogło uczęszczać 50 
maluchów). Jego utworzenie umożliwi przy-
jęcie dzieci z pobliskiego oddziału w szkole 
w Skalmierzycach, który z racji konieczno-

ści zapewnienia dodatkowych sal lekcyj-
nych rocznikom klas siódmych i ósmych 
planuje się zlikwidować. Możliwość realiza-
cji wychowania przedszkolnego dzieci będą 
miały również w innych przedszkolach czy 
oddziałach przedszkolnych, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina i Miasto 
Nowe Skalmierzyce. Przedszkola, oprócz 
wspomnianych już dwóch miejskich, funk-
cjonować będą również w Ociążu i Koto-
wiecku, a oddziały przedszkolne w szkołach 
w Biskupiach Ołobocznych, Droszewie i Go-
styczynie, zaś szkoła przy ul. Okólnej nadal 
będzie prowadzić oddziały integracyjne.

Przyjętą uchwałę w sprawie projektu 
dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
wprowadzoną ustawą Prawo oświatowe 
będą teraz opiniowali Kurator oświaty, ZNP 
oraz związkowa „Solidarność”. Wiążąca 
jest opinia kuratorium, która - jeśli będzie 
pozytywna - umożliwi podjęcie uchwa-
ły ostatecznej.

Magdalena Kąpielska

Trwa rozbudowa „Jarzębinki”
Trwają prace związane z rozbudową miejskiego przedszkola nr 1 
„Jarzębinka”. Postawiono już mury na wysokości parteru, a do końca 
marca powinny zakończyć się wszystkie roboty konstrukcyjne. 

Na finalizację inwestycji przedsiębior-
stwo z Ostrowa Wielkopolskiego ma czas do 
31 lipca br.

Nowa część „Jarzębinki” będzie miała 
340 m2 powierzchni użytkowej – znajdą 
się w niej sale zabaw, szatnie oraz pomiesz-
czenia socjalne. Placówka wzbogaci się 

o dwa oddziały przedszkolne, w których 
będzie można sprawować opiekę nad 50 
dziećmi. Poprzez rozbudowę zwiększy się 
możliwość przyjęcia do przyległego żłob-
ka gminnego z trzydziestu do czterdziestu 
dwóch maluszków.

Dariusz Smułka

Gimnazjum im. Polskich Noblistów zostanie przekształcone w szkołę podstawową
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Dzień Kobiet w rytmie największych 
przebojów Czerwonych Gitar 
Tegoroczne Święto Kobiet zorganizowane dla pań z terenu gminy 
i miasta Nowe Skalmierzyce odbyło się w piątkowy wieczór 10 
marca. Uroczystość tę na stałe już przeniesiono z miejskiej sali 
widowiskowej do hali sportowej Stadionu Miejsko-Gminnego 
w Nowych Skalmierzycach, dzięki czemu z zaproszenia mogło 
skorzystać kilkaset pań. 

Oprócz gospodarza imprezy – bur-
mistrz Bożeny Budzik – towarzyszył im 
również sekretarz Gminy i Miasta Zdzi-
sław Mielczarek. 

Tradycją tego bardzo popularnego 
w gminie corocznego spotkania w gronie 
kobiet są przekazywane na ich ręce życze-
nia. Słowo do pań skierowała burmistrz: 
Każdej z Pań życzę poczucia szczęścia, 

spełnienia oraz miłości. Byście nie tylko raz 
w roku czuły się mądre, atrakcyjne i do-
cenione, ale by takie małe Święto Kobiet 
gościło w Waszych domach na co dzień, 
a mężczyźni Waszego otoczenia obdaro-
wywali Was gestami czułości, wdzięczności 
oraz szacunku przy każdej nadarzającej się 
okazji. Życzę Wam również, byście umiały 
znaleźć równowagę między pracą zawodo-

wą czy obowiązkami codzienności a czasem 
poświęconym wyłącznie sobie, bo mimo, iż 
potraficie to wszystko godzić, to wiem, że 
często odbywa się to kosztem Waszego cza-
su wolnego. A dziś świętujmy razem Naszą 
kobiecość! Życzę Wam wszystkiego dobrego 
nie tylko na ten, ale i na kolejne marcowe 
dni, bo tegoroczny kalendarz sprzyja cele-
browaniu Święta Kobiet przez jeszcze kilka 
najbliższych dni.

Oprócz nierozerwalnie związanych 
z tym świętem tulipanów, które męż-
czyźni wręczali kobietom przy wejściu 
na uroczystość, wszystkie z nich zostały 
również obdarowane pięknym prezen-
tem muzycznym – koncertem Czerwonych 
Gitar. Muzycy tego legendarnego polskie-
go zespołu bigbitowego zaprezentowali 
największe szlagiery ze swojego ponad 
pięćdziesięcioletniego dorobku, a że jest 
z czego wybierać, wiele utworów połą-
czono we wiązanki. Rozpoczęto „Historią 

Po koncercie zespół rozdawał autografy i pozował do wspólnych zdjęćKoncert Czerwonych Gitar
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Trwa drugi etap modernizacji 
miejskiego stadionu
Trwa drugi etap jednego z większych zadań realizowanych przez 
samorząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w roku bieżącym – 
modernizacja miejskiego stadionu. 

Po oddaniu do użytku w październiku 
ub. r. boiska treningowego wraz z drogą 
dojazdową, które powstały na terenach 
pokolejowych, warszawski przedsiębior-
ca przeniósł się na „starą” część stadionu, 
gdzie obecnie trwają prace nad budową 
trybun zapewniających 790 miejsc siedzą-
cych. Wraz z nimi powstaje przyległy budy-
nek toalet, który będzie stanowił zaplecze 
sanitarne. Znajdą się tam toalety przy-
stosowane do osób niepełnosprawnych, 
pomieszczenia techniczne oraz socjalne, 
a na piętrze stanowisko przeznaczone dla 
komentatorów. Nad centralną częścią try-
bun powstanie zadaszenie, a teren przed 
budynkiem zostanie wyłożony kostką bru-
kową. Obecnie widoczne są już mury na 
wysokości parteru.

Nakłady finansowe przeznaczone 
w tym roku na dokończenie inwestycji to 
2.000.000,00 zł, a całe przedsięwzięcie to 
koszt około 6.000.000,00 zł.

Dariusz Smułka

pewnej znajomości” na cześć zmarłego 
w styczniu br. współzałożyciela grupy – 
Jerzego Kosseli (autora jej tekstu). Póź-
niej były równie znane i lubiane „Takie 
ładne oczy”, „No bo Ty się boisz myszy”, 
szereg kompozycji Krzysztofa Klenczo-
na, aż po piosenki z ostatniego okresu 
działalności grupy jak „Zawsze z tyłu…” 
czy „Czerwona Gitara”. W zależności od 
nastroju utworów publiczność klaskała, 
kołysała się w rytm walczyka („Podajmy 
sobie ręce”), bądź też śpiewała wspólnie 
z zespołem. Zachwycone panie w podzię-
kowaniu za przeżyte wzruszenia nagro-
dziły muzyków owacją na stojąco oraz 
gremialnie odśpiewanym „Sto lat”, co 
było również ich formą życzeń z racji 
przypadającego w dniu 10 marca Dnia 
Mężczyzny. Po koncercie nie zabrakło au-
tografów oraz wspólnych zdjęć z idolami.  

Magdalena Kąpielska 

Życzenia od burmistrz Bożeny Budzik
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110-lecie budowy dworca  
w Nowych Skalmierzycach
Otto Hammann, 
Niemiecko-rosyjski dworzec graniczny w Skalmierzycach, 
część VI, ostatnia - Dzielnica kolejowa

Na dworcu zatrudnionych lub najętych do 
pracy jest: 21 urzędników wyższego szcze-
bla, 51 urzędników niższego szczebla (wśród 
nich 6 urzędników pociągu „Lokomotivbeam-
te”, 2 kierowników pociągu i 2 konduktorów) 
oraz 89 robotników. 

Dla tak licznego personelu trzeba było 
wybudować mieszkania, których w Skalmie-
rzycach nie było. Po stronie północno-za-
chodniej dworca wybudowano dwupiętrowe 
domy z czterema mieszkaniami dla urzęd-
ników niższego szczebla. Każde z mieszkań 
ma 45 metrów kwadratowych powierzchni 
użytkowej, jak i ogrzewane i nadające się 
do zamieszkania pomieszczenie na strychu. 
Do tego do dyspozycji jest budynek gospo-
darczy. Dalej, na tak zwanej ziemi kościelnej 
/ proboszcza, na południowo-zachodniej 
stronie dworca, wybudowano 7 jednopiętro-
wych domów z dwoma mieszkaniami po 45 
metrów kwadratowych każde. Do każdego 
mieszkania należy ogrzewany i nadający się 
do zamieszkania strych o powierzchni 15,30 
m kwadratowych oraz budynek gospodarczy 

(do chowu zwierząt) z ustępem. Znajduje się 
tutaj również powierzchnia do wydzierża-
wienia. Domki sprawiają przyjazne wrażenie 
małych willi. Powinno się jednakże wziąć pod 
uwagę zasiedlenie Marchii Austriackiej (Ost-
mark), a istniejące wysokie zapotrzebowa-
nie na powierzchnię użytkową rzędu 45 m 
kwadratowych powinno być uwzględnione 
przy budowie następnych domów, żeby było 
możliwe przyciągnięcie dużej liczby rodzin 
z dziećmi. Dla urzędników wyższego szcze-
bla również na terenie kościelnym zbudo-
wano trzypiętrowy dom dla sześciu rodzin. 
Do każdego domu należy również gotowy do 
zamieszkania strych, budynek gospodarczy 

i przylegający ogródek. Ustępy umiejscowio-
ne są tak jak w poprzednio wspomnianych 
domach czterorodzinnych wewnątrz budyn-
ku. Planowana jest dalsza budowa domów 
dla części stałych pracowników, którzy mu-
szą mieć miejsce zamieszkania. Konieczne 
jest stworzenie 50 mieszkań dla urzędników 
niższego szczebla i robotników, jak i 11 dla 
urzędników wyższego szczebla. 

Koszty budowy dworca wraz z domami 
mieszkalnymi wyniosły równe 2 000 000 ma-
rek. Czas budowy od rozpoczęcia końcowych 
robót do wykończenia wszystkich budynków 
wyniósł półtora roku. Projekty wszystkich 
budowli łącznie z budynkiem dworca i po-
zostałymi budowlami zostały opracowane 
przez radcę rządowego do spraw budownic-
twa Blunca przy Dyrekcji Kolei Królewskich 
w Poznaniu. W jego rękach spoczywało też 
naczelne kierownictwo budowy, podczas gdy 
miejscowe kierowanie budową przejęła in-
spekcja eksploatacyjna z Ostrowa.

Śladami Powstania Wielkopolskiego – quest po Skalmierzycach
W związku z obchodami Dnia Patrona Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach zorganizowano szereg działań, które 
poszerzą wychowankom wiedzę o Patronie. 

25 stycznia liczna grupa uczniów, przed-
stawicieli wszystkich klas, uczestniczyła 
w queście pt. „Śladami Powstania po Skal-
mierzycach”, podczas którego szukano sym-
boli i miejsc świadczących o zwycięskim 
czynie niepodległościowym Wielkopolan. 
Celem końcowym było odszyfrowanie ha-
sła, na które składały się rozwiązania rebu-

sów i zadań w trakcie wędrówki.
Zadaniowy charakter questu jest do-

skonałym sposobem aktywnego spędzania 
czasu, poznawania walorów turystycznych 
i historycznych regionu, a przede wszystkim 
doskonałą formą nauki.

S. Rogowicz,  
M. Szwałek, M. Mąka
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X edycja Konkursu Poezji Pisanej i Recytowanej  
o Pióro Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
„Razem ku wartościom” 
27 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej  
im. błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana 
w Gostyczynie odbył się X Gminny Konkurs Poezji 
Pisanej i Recytowanej o Pióro Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Z racji tego, iż była to jubileuszowa, dzie-
siąta edycja konkursu, zwróciliśmy się do 
szerszego grona odbiorców i po raz pierwszy 
rozgrywki miały zasięg powiatowy. Swoje pra-
ce zgłosiło 8 szkół podstawowych z terenu po-
wiatu ostrowskiego oraz gminy i miasta Nowe 
Skalmierzyce: SP w Cieszynie, SP im. Marii 
Konopnickiej w Droszewie, SP im. J. Korczaka 
w Kotowiecku, SP z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach, Zespół Szkół w Lewkowie, SP 
w Rososzycy, SP im. Józefa Lipskiego w Szczu-
rach i gospodarz konkursu – Gostyczyna. 

Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzica-
mi przybyli do naszej szkoły, aby poznać zwy-
cięzcę. Warunkiem uczestnictwa było napisa-
nie wiersza związanego tematycznie z nazwą 
konkursu, a jego cele to: wskazywanie przez 
dzieci najważniejszych wartości życiowych; 
rozwijanie i utrwalanie potrzeb i nawyków 
czytelniczych; rozwijanie pasji i uzdolnień 
literackich uczniów; zachęcanie miłośników 
pisania do prezentowania własnych umiejęt-
ności oraz kształcenie umiejętności pięknego 
czytania i rozumienia tekstu.

Jednym z najważniejszych zadań każdej 
szkoły jest wychowanie, dlatego w placów-

kach tworzone są oparte 
na wartościach programy 
wychowawcze. Budo-
wa takiego programu to 
przedsięwzięcie ważne, 
trudne i odpowiedzialne. 
Ważne, ponieważ „takie 
będą Rzeczypospolite, 
jakie ich młodzieży cho-
wanie”. To uczniowie będą 
budować przyszłość, a jaka ona będzie, zależy 
w dużym stopniu od programu wychowaw-
czego i zaangażowania podmiotów szkoły 
w jego twórczą realizację. Warto zachęcać 
młodych ludzi do przemyśleń na temat war-
tości zawartych w szkolnych programach, 
dlatego tegoroczny konkurs poświęcony był 
powyższej tematyce.

Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi 
utworami przyznało pierwszą nagrodę w po-
staci Złotego Pióra Burmistrza Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce, jedno drugie miejsce 
w postaci Srebrnego Pióra Dyrektora Szkoły 
oraz miejsce trzecie w postaci Pióra Brązo-
wego. Komisja konkursowa oceniała przede 
wszystkim wartość merytoryczną wiersza, 
wartości artystyczne i oryginalność oraz zwią-

zek z tematem konkursowym.
Po prezentacji napisanych wierszy ucznio-

wie poznali wyniki obrad jury. III miejsce 
i Brązowe Pióro zdobyła Hanna Gonera z kla-
sy VI ze SP w Cieszynie. II miejsce i Srebrne 
Pióro Dyrektora szkoły w Gostyczynie zdo-
była Karolina Jaśkiewicz – uczennica klasy V 
ze SP w Droszewie. Najwyżej oceniony został 
wiersz napisany przez Natalię Maciejewską, 
uczennicę klasy Vb ze szkoły w Nowych Skal-
mierzycach i to ona w tym roku zdobyła głów-
ną nagrodę konkursu – Złote Pióro Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do 
udziału w kolejnej edycji naszego konkursu 
w przyszłym roku.

Organizatorki konkursu

Dzień Seniora w Strzegowie
Choć w kalendarzu święta dedykowane oso-

bom starszym znajdują się pod dwiema data-
mi: 1 października, który Zgromadzenie Ogól-
ne ONZ ustanowiło Międzynarodowym Dniem 
Osób Starszych oraz 14 listopada, w którym 
obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora, 
we wsi Strzegowa uroczystość poświęcona 
najstarszemu pokoleniu mieszkańców odbywa 
się corocznie w styczniu bądź lutym. 

11 lutego br. z tutejszymi seniorami spo-
tkali się Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Paweł Błaszczyk, Poseł na 
Sejm RP Tomasz Ławniczak, Starosta Ostrow-
ski Paweł Rajski, radny Powiatu Ostrowskie-
go Mirosław Nowacki, radny Gminy i Miasta 
Krzysztof Stępniak, sołtysi z terenu gminy 
a także organizatorzy przedsięwzięcia, czyli 
sołtys wsi Renata Nogaj wraz z radą sołecką. 

Dla zaproszonych przy-
gotowano nie tylko poczę-
stunek, ale zadbano również 
o sferę kulturalną i dobrą 
rozrywkę. Najmłodsi strze-
gowianie deklamowali 
okolicznościowe wiersze, 
a zespół Dziewuchy wcią-
gnął zebranych w liczne 
zabawy oraz konkursy. Nie 

zabrakło także życzeń, które przekazali go-
ście, w tym reprezentujący burmistrz Bożenę 
Budzik Paweł Błaszczyk. Z okazji Waszego 
Święta składam w imieniu własnym a tak-
że młodszych pokoleń lokalnej społeczności 
najserdeczniejsze życzenia. Życzę Państwu, 
by nie tylko ten jeden dzień w roku był wy-
pełniony chwilą radości oraz rozrywki, ale 
by wszystkie przynosiły ze sobą szczęście, 
pogodę ducha oraz poczucie spełnienia. 
Chciałabym, […] byście umieli doceniać prze-
szłość i czerpać ze swoich doświadczeń, ale 
jednocześnie nie zapominali o tym, że świat 
ma wciąż wiele do zaoferowania i tylko od 
Was zależy, czy niezrealizowane dotąd plany 
i zamierzenia się ziszczą. O ile zatem zdrowie 
Wam dopisuje, bądźcie aktywni i czerpcie 
z życia pełnymi garściami – życzyła burmistrz 
w odczytanym przez jej zastępcę liście gratu-
lacyjnym. Uroczystość zakończyła się tańca-
mi, które trwały do późnych godzin nocnych.

Magdalena Kąpielska 

Laureaci konkursu z nagrodami

Uczestnicy spotkania wraz 
z zespołem „Dziewuchy”
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Aktywne ferie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce 
Ferie to czternaście dni wolnych od zajęć szkolnych, nauki oraz obowiązków codzienności.  
Czas związany z wyjazdami, pobytem na zimowisku czy innym zorganizowanym wypoczynku. 

Ciekawe atrakcje czekały jednak nie tylko 
tych, którzy szusowali po górskich stokach, 
ale i tych, co pozostali w domach, albowiem 
samorząd przygotował dla nich wiele rów-
nie ciekawych propozycji. W Gminie i Mie-
ście Nowe Skalmierzyce w organizację cza-
su wolnego podczas ferii włączyły się m.in. 
placówki oświatowe, Biblioteka Publiczna 
Gminy i Miasta, Stowarzyszenie Przyjaciół 
Jarzębinki oraz działający w skalmierzyckim 
magistracie Referat Kultury, Sportu i Promo-
cji Gminy i Miasta.

Sześć z ośmiu działających na terenie 
gminy szkół (zespół szkół w Ociążu, Gim-
nazjum im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach oraz szkoły podstawowe 
w Droszewie, Biskupicach Ołobocznych, 
Gostyczynie i Kotowiecku) zaproponowało 
swoim wychowankom atrakcyjne zajęcia 
głównie o charakterze sportowym, w tym 
m.in. rozgrywki w tenisa stołowego, piłkę 
nożną, ręczną, siatkową, koszykówkę oraz 
aerobik a także zajęcia ogólnorozwojowe, 
artystyczne oraz tematyczne. Były też m.in. 

„ferie z Lego WeDo”, warsztaty w pracowni 
garncarza oraz wyjazdy do okolicznych kin, 
w tym również na bezpłatne, otwarte seanse 
przygotowane przez samorząd Gminy, który 
w sali widowiskowej „Stare Kino” dwa razy 
w tygodniu uruchamiał projekcje bestselle-
rowych animacji ostatnich sezonów. 

Nie próżnowała miejska biblioteka, któ-
ra włączyła się w akcję „Cała Polska Czyta 
Dzieciom” oraz zorganizowała zajęcia ręko-
dzielnicze szycia z filcu oraz wykonywania 
walentynkowych upominków. 

Już  siódmy raz dzieci z SP w Nowych Skalmierzycach ferie spędziły w górach jeżdżąc na nartach i łyżwach, 
a wieczorami spotykając się przy ognisku. Na trasie ich zwiedzania pojawił się też Kraków.

Ferie w zespole szkół w Ociążu przebiegały pod znakiem aktywności fizycznejZajęcia zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki

W szkole w Droszewie zorganizowano  
zajęcia artystyczne i sportowe

Aktorzy szopki noworocznej zorganizowanej w ramach 
działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Jarzębinki
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„W karnawale, w karnawale jest zabawa na sto dwa, 
w karnawale na parkiecie…”
Po raz kolejny z okazji Dnia Kobiet Koło Gospodyń Wiejskich 
w Biskupicach Ołobocznych zorganizowało wieczorek taneczny. 

Bal karnawałowy 
w Biskupicach 
Ołobocznych

5 lutego br. sołtys Biskupic Ołobocznych 
wraz tamtejszą radą sołecką oraz Stowa-
rzyszeniem Kulturalnym Teatr Misterium 
zaprosili najmłodszych mieszkańców wsi na 
bal karnawałowy. Oprócz zabawy przy mu-
zyce dzieciom zorganizowano również wy-
stęp kabaretu BZIK oraz słodki poczęstunek.

Magdalena Kąpielska

W karnawale czas na bale …
… na bale zarówno dla dzieci młodszych, starszych, jak i osób 
dorosłych, gdyż tradycją w Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmie-
rzycach są organizowane pod koniec karnawału takie właśnie bale. 

I tak 20 lutego 2017 roku swoją dysko-
tekę mieli uczniowie klas IV-VI, a w kolej-
nych dniach: 22 i 23 lutego, odbyły się ba-
liki karnawałowe dla uczniów z klas I-III. 
Zwieńczeniem był bal dla rodziców zorga-
nizowany przez Radę Rodziców. 

Uczniowie uczestniczyli we wspólnej 
dyskotece oraz zabawie w sali gimnastycz-
nej. Dzieci młodsze wystąpiły w pomysło-
wych i zabawnych strojach. Na parkiecie 
pojawiły się księżniczki, wróżki, piraci, 
sportowcy, zwierzątka. W przerwach za-
bawę umilał słodki poczęstunek. Rodzice 
przygotowali też napoje, bo wszyscy po 
wielu szybkich tańcach, korowodach i śpie-
wie, okazali się bardzo spragnieni.

Dyskoteki i baliki karnawałowe są 
w naszej szkole atrakcyjną i bardzo lubia-

ną przez uczniów formą rozrywki. Wspól-
na zabawa przy muzyce pozwala bardziej 
zintegrować środowisko uczniowskie. 

M. N. 

W urozmaicenie czasu wolnego zaan-
gażowało się również działające przy no-
woskalmierzyckim przedszkolu nr 1 Sto-
warzyszenie Przyjaciół Jarzębinki, które 
w pierwszy tydzień ferii zaprosiło dzieci do 
uczestnictwa w zajęciach z kultury i sztuki 
(warsztaty plastyczne oraz teatralne za-
kończone wernisażem prac oraz szopką no-
woroczną), a drugi przeznaczyło głównie 
na gry logiczne i zabawy sportowe rozgry-
wane w hali Stadionu Miejsko-Gminnego. 
Ponadto w czasie całych ferii działała pro-
wadzona przez to stowarzyszenie świetlica 
przy ul. 3 Maja. 

Magdalena Kąpielska

Miejscowa sala wiejska zapełniła się 
po brzegi – ponad sto rozbawionych pań 
uczestniczyło w hucznej zabawie. W imie-
niu burmistrz Bożeny Budzik jej zastępca 
Paweł Błaszczyk złożył najserdeczniejsze 
życzenia wspaniałych dni, uśmiechu i za-
dowolenia w życiu. Życzenia oraz kwiaty 
przyjęła przewodnicząca KGW Henryka 
Szymczak. Do życzeń dołączyli się sołtys 
Biskupic Ołobocznych Mirosław Nowacki 
oraz radny Rady Gminy i Miasta Grzegorz 
Wojciechowski. 

Przy bogato zastawionych stołach 
i rytmach karnawałowej muzyki zabawa 
trwała do późnych godziny nocnych. Na 
szczególne słowa uznania zasługują panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich: Pelagia, Jadwi-
ga i Zdzisława, które poświęciły swój czas 

w przygotowanie uroczystości od stro-
ny kulinarnej. Należy wspomnieć także 
o trzech wspaniałych mężczyznach: Wojt-
ku, Mateuszu i Dawidzie, którzy przez cały 
wieczorek dzielnie pomagali i czuwali nad 
sprawnym przebiegiem uroczystości.

Zajęcia rękodzielnicze szycia z filcu zorganizowane 
przez Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta

Wernisaż prac przygotowanych przez uczestników 
zajęć z kultury i sztuki

Projekcje filmowe w Starym Kinie
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Udany  
początek roku
Na próżno szukać w annałach 
Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych tak udanego 
i obfitującego w sukcesy 
uczniów początku roku  
jak rok 2017. 

16 lutego uczeń klasy VI Jakub Zęb-
ski pomyślnie przeszedł eliminacje 
rejonowe i awansował do Wojewódz-
kiego Konkursu Przyrodniczego orga-
nizowanego przez Kuratorium Oświa-
ty w Poznaniu. Sukces to tym większy, 
że tylko raz w historii szkoły naszemu 
uczniowi udało się pomyślnie przejść 
eliminacje szkolne i rywalizować 
w rozgrywkach rejonowych. 6 marca 
dotarła do nas następna dobra wiado-
mość, której bohaterem znów okazał 
się Jakub Zębski. Po udanym starcie 
w eliminacjach powiatowych uczeń 
awansował do etapu rejonowego XXI 
Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce Wiel-
kopolska, moja Mała Ojczyzna. Sukcesy 
te bardzo nas cieszą, ale nie dziwią. 
Wszyscy w szkole przecież wiemy, że 
przyroda i matematyka to największe 
pasje ambitnego szóstoklasisty. Teraz 
Jakuba czekają dni wytężonej i żmud-
nej pracy. Kolejne zmagania konkurso-
we czekają go 24 i 28 marca. Już dziś 
trzymamy kciuki, a póki co gratuluje-
my dotychczasowych osiągnięć. Gratu-
lujemy również nauczycielkom Bognie 
Szymanek i Beacie Wągrowskiej, które 
przygotowywały Jakuba do konkur-
sów. Słowa uznania kierujemy także do 
naszej drużyny siatkarskiej, która pod 
kierunkiem Elwiry Mielcarek zajęła 
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
Ostrowskiego w piłce siatkowej chłop-
ców. I jak tu nie wierzyć w szczęśliwą 
siódemkę. 

Bożena Walczak

XV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny  
„Każdy potrafi być Mistrzem Ortografii”
Już po raz piętnasty Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ko-
towiecku była organizatorem gminnego konkursu ortograficznego, 
któremu tym razem towarzyszyło hasło „Ortografia w podróży”. 

Jak co roku dopisali uczniowie ze wszyst-
kich siedmiu szkół z terenu gminy i miasta 
Nowe Skalmierzyce, by w praktyce zastoso-
wać zasady ortograficzne i interpunkcyjne 
w „geograficznych” zadaniach. 

Rozgrywki konkursowe odbywały się na 
dwóch poziomach – klasy II-III oraz IV-VI. 
Laureaci odebrali dyplomy i statuetki z rąk 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Bożeny Budzik, a nagrody wręczyli 
dyrektor placówki Teresa Stachowiak oraz 
przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Le-
wicka. Mistrzem ortografii roku 2017 w ka-
tegorii klas II-III została drużyna ze Szkoły 
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Drosze-
wie, natomiast w kategorii klas IV-VI Szkoła 
Podstawowa im. J. Korczaka w Kotowiecku. 
II miejsce w kategorii klas II-III wywalczyła 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach, w kategorii klas 
IV-VI Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewi-
cza w Skalmierzycach, natomiast III miejsce 
zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Ociążu - klasy II-III oraz Szkoła Podsta-
wowa im. błogosławionego ks. J. N. Chrzana 
w Gostyczynie - klasy IV-VI. 

W konkursie plastycznym towarzyszącym 
ortograficznym konkurencjom pn. „Kartka 
z podróży” najlepsi okazali się uczniowie 
ze szkoły w Ociążu oraz drużyna ze szkoły 
w Kotowiecku. Na zakończenie gospodarze 
zaprezentowali spektakl pt. „Wizyta w biurze 
podróży”. Gratulujemy laureatom i zaprasza-
my do udziału w kolejnym konkursie za rok! 

Urszula Adrian

SPONSORZy lOTeRII FaNTOWeJ Na BalU W GOSTyCZyNIe  
ZORGaNIZOWaNyM PRZeZ OSP 25.02.2017 ROKU

Firma ALPODACH Marek i Aldona Stasiakowie; Spółdzielnia Mleczarska LAZUR w Nowych Skalmierzycach; Restauracja Dwór Stary 
Chotów; Hurtownia Artykułów Przemysłowych i Dywanów KLAUDIA Zofia Karczyk; Firma Handlowa Bartczak Sylwia Bartczak; 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Chotowie Agata Olczak; Cx-80 Spółka Jawna Agata i Dariusz Naderowie z Chotowa; Rolnik S.C 
Pawilon Handlowy Dolata i Kwuka; ,,BMK” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marian Brzeziński; Stolarstwo budowlane Teofil 
Osiewała z Gostyczyny; Salon Fryzjerski ,,URSZULA” Urszula Osiewała; Gospodarstwo Ogrodnicze Magda i Krzysztof Chojnaccy 
z Gostyczyny; Firma Handlowa Marek Brdęk z Gostyczyny; Apteka VADEMECUM p. Piekarczyka; Księgarnia Nowe Skalmierzyce Maria 
Gierz; Hurtownia i Salon Sprzedaży PROMODO Maria Cicha; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mateusz Ulanowski; Mechanika 
Pojazdowa JARMAN Jarosław Klamka i Łukasz Armanowski; Krzyś-Mar Stara Kakawa; Moskit Marek Strzyż; Zakład przetwórstwa 
mięsnego Sławomir Kopras; Akme-Serwis Arkadiusz Wdowczyk; Sołtys wsi Gostyczyna Karol Pietrzak; Paweł Wojtaszak; Jacek Przybył. 

W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy
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„Poetycko 
o miłości”
Kolejny triumf młodych poetów 
z Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmie-
rzycach w powiatowym konkur-
sie literackim „Walentynkowy 
wiersz miłosny” organizowa-
nym przez Bibliotekę Publiczną 
im. S. Rowińskiego w Ostrowie 
Wielkopolskim. 

W kategorii gimnazjalistów nasi 
uczniowie okazali się bezkonkurencyj-
ni: I miejsce zajęła Amelia Skowroń-
ska z klasy II a, II miejsce przypadło 
w udziale Agacie Florczak z klasy III 
d, na III miejscu znalazł się uczeń kla-
sy I c – Jean Jędrzejewski. Konkurs zo-
stał zorganizowany po raz czternasty 
i z roku na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem.

Podczas uroczystego wręczenia na-
gród, które miało miejsce w walentynki, 
nagrodzone wiersze zostały odczytane, 
a jury w składzie: Maria Libera - prze-
wodnicząca, Aneta Kołodziejczyk-Tra-
wińska i Lidia Tomala - członkinie, 
przedstawiło uzasadniające werdykt 
recenzje nagrodzonych tekstów. Kon-
kurs odbywał się w czterech kate-
goriach wiekowych, a w tegorocznej 
edycji udział wzięło 75 uczestników. 
Młodym poetom życzymy dalszych suk-
cesów! Uczniowie swój talent rozwija-
ją pod kierunkiem polonistek: Doroty 
Bukowskiej, Anety Mikołajczyk i Agaty 
Pawlaczyk-Wieczorek.

A. Pawlaczyk-Wieczorek
Fot. B. Matuszczak

Spotkanie z żużlowcami
16 lutego br. w murach Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach gościliśmy zawodników z TŻ Ostrovia wraz 
z trenerem Mariuszem Staszewskim. 

Przybyli do nas: Łukasz Sówka, Jędrzej 
Zając, Dawid Kostecki, Mateusz Gorzelań-
czyk (żużlowiec amator) a także mechanik 
Sama Mastersa – Maciej Stangret, dyrektor 
ds. marketingu – Jagoda Mróz oraz pracow-
nik klubu – Sławomir Niełacny. Żużlowcy 
i trener odpowiadali na pytania młodzieży 
oraz przedstawili kulisy przygotowań do 
nowego sezonu żużlowego. Dowiedzieliśmy 

się, że każdy sport czy pasja wymagają wielu 
wyrzeczeń. Jednak jeśli się kocha to, co się 
robi, odczuwa się wiele satysfakcji i zadowo-
lenia. Spotkanie zakończyło się tym, co dla 
kibiców najważniejsze – możliwością indy-
widualnej rozmowy z zawodnikami i trene-
rem, zrobieniem pamiątkowego zdjęcia oraz 
zdobyciem autografów.

M. Śrama

Maraton czytania
21 lutego obchodziliśmy Dzień Języka Polskiego. Z tej okazji w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku odbył się maraton 
czytania, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

Przedsięwzięcie zainaugurowała 
dyrektor zespołu Teresa Stachowiak. 
Każdy prezentował specjalnie wy-
brany na tę okazję tekst. Mogliśmy 
usłyszeć szereg bajek, baśni, wierszy, 
fragmentów powieści, tych bardziej 
i mniej poważnych, mniej i bardziej 
znanych. W sumie na baśniowym 
krześle podczas maratonu czytania 
trwającego 3 godziny i 18 minut za-
siadło 49 osób. Wszyscy jednogło-
śnie możemy orzec, że bawiliśmy 
się świetnie, bo jak powiadała jedna 
z najwybitniejszych polskich poetek 
Wisława Szymborska „Czytanie ksią-
żek to najpiękniejsza zabawa, jaką so-
bie ludzkość wymyśliła”.

Urszula Adrian

Młodzież z Gimnazjum im. Polskich Noblistów na spotkaniu z żużlowcami
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Bal karnawałowy 
w Fabianowie
Karnawał to idealny czas dla 
zabaw, pląsów i przebieranek. 
Taki właśnie bal przebierańców 
dla dzieci zorganizowano 
29 stycznia 2017 roku w sali 
wiejskiej w Fabianowie, którą 
w tym dniu odwiedziło ponad 
dziewięćdziesięcioro dzieci wraz 
z rodzicami oraz wychowankowie 
kaliskiego Domu Dziecka.

Aby wprowadzić wszystkich w świat 
fantazji, obejrzeliśmy bajkę pt. „Kopciu-
szek” w wykonaniu dzieci z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Ociążu. Ogromnymi 
brawami zostali nagrodzeni zarówno 
młodzi aktorzy, jak i ich opiekunowie. 
Po pięknym przedstawieniu Kopciuszek, 
księżniczki, książęta i inne bajkowe po-
stacie zaprosili widzów do wspólnego 
tańca, a następnie rozpoczęły się zabawy, 
gry i konkursy prowadzone przez anima-
torów. Jak na prawdziwy bal przystało 
wyłoniono króla i królową balu, którzy 
otrzymali nie tylko korony, ale i upominki. 
Nie lada frajdą było również wspólne 
zdjęcie z bajkowymi postaciami. Na balu 
można było zobaczyć dzieci przebrane za 
bohaterów znanych bajek, były więc kró-
lewny, Elzy, Anny, wróżki, motylki, rycerze 
a także znani sportowcy, policjanci i stra-
żacy. Rodzice obserwując swoje pociechy 
korzystali z przygotowanej kawiarenki 
z kawą i słodką przekąską. Także dzieci 
zajadały się słodyczami, a na koniec każdy 
młody uczestnik obdarowany został balo-
nem przedstawiającym postać ze znanej 
i lubianej bajki. 

Dziękuję dzieciom i rodzicom za za-
angażowanie w przygotowanie przepięk-
nych strojów, a sołtysom i radzie sołeckiej 
za pomoc w przygotowaniu balu.

Grażyna Jaś 

Młodzież Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
z kulturą za pan brat
26 stycznia pięćdziesięcioosobową grupą gimnazjalistów 
z Nowych Skalmierzyc udaliśmy się do Poznania. Przygodę 
rozpoczęliśmy spacerem po Starym Rynku, podziwialiśmy tu 
ratusz i renesansową zabudowę. 

W Muzeum Narodowym czekała na 
nas prawdziwa niespodzianka – uczestni-
czyliśmy w lekcji „Fałszerze dzieł sztuki”. 
Podziwialiśmy Salę Moneta, w której znaj-
duje się najcenniejszy w całej kolekcji ob-
raz tego francuskiego impresjonisty „Plaża 
w Pourville”. Jednak największych emocji 

dostarczył spektakl baletowy w Teatrze 
Wielkim im. Stanisława Moniuszki zatytuło-
wany „Romeo i Julia” Sergiusza Prokofiewa 
- niezwykłe przedstawienie w oryginalnej 
oprawie. Wyjazd był dla nas bezpośrednim 
spotkaniem z prawdziwą sztuką. 

Aneta Mikołajczyk

Warsztaty rękodzielnicze w Miedzianowie
W Miedzianowie odbył się cykl warsztatów rękodzielniczych. Pod czujnym okiem 

plastyka z kartek kolorowych czasopism wyplatano misy, koszyki i wazony. Tworzenie 
z papierowej wikliny okazało się ciekawą alternatywą dla komputera czy TV. Z propozycji 
chętnie skorzystały dzieci i ich dorośli opiekunowie.

Natalia Maj-Tabaka

Uczniowie z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Muzeum Narodowym w Poznaniu
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Zebranie 
sprawozdawcze 
w Gostyczynie
11 stycznie br. w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gostyczynie odbyło się zebranie 
sprawozdawcze tutejszej jednost-
ki. Uczestniczyli w nim Prezes 
Zarządu Oddziału M-G Zdzisław 
Mielczarek, komendant gminny 
Jerzy Kwiasowski, mł. bryg. Piotr 
Sobczak oraz sekretarz OSP 
Skalmierzyce Jakub Byzia. 

Podczas zebrania udzielono obecnemu 
zarządowi jednogłośnie absolutorium oraz 
przyjęto do realizacji plan na rok bieżą-
cy. Jednostka liczy obecnie pięćdziesięciu 
dwóch członków, w tym cztery kobiety. 
W 2016 roku uczestniczyła w dziewiętnastu 
zdarzeniach ratowniczych, w tym jednym 
poza terenem gminy. W sumie wyjeżdża-
no do dziewięciu pożarów oraz dziewięciu 

miejscowych zagrożeń. W akcjach brało 
udział 105 druhów na łączny czas 30 godzin 
i 35 min. W okresie sprawozdawczym odby-
ło się pięć szkoleń na sprzęcie i z zagadnień 
BHP. Oprócz uczestnictwa w akcjach jed-
nostka zabezpieczała festyny w Lezionie 
i Gostyczynie, Dni Nowych Skalmierzyc 
oraz wyścigi kolarskie w mieście oraz Dro-
szewie. Podczas spotkania przypomniano 

także o otrzymanym na początku ub. roku 
ciężkim samochodzie gaśniczym marki 
MAN. W planie finansowym przewidzia-
no m.in. monitoring strażnicy, utrzymanie 
kontaktów z zaprzyjaźnionymi strażakami 
z Linz i Steyr w Austrii oraz zakup wózka 
pod sikawkę ręczną. 

Aleksander Liebert

Spotkanie z policjantem
1 lutego PP „Jarzębinka” odwiedził policjant, który  przybliżył 
dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po 
drogach oraz przypomniał numery alarmowe. 

Dzieci otrzymały wskazówki, jak zacho-
wać się w sytuacji spotkania osoby obcej oraz 
ataku groźnego psa, a następnie ćwiczyły po-
zycję „żółwika”, która chroni przed atakiem 
zwierzęcia. Największym  zainteresowa-
niem cieszyła się prezentacja wyposażenia 
niezbędnego podczas wykonywania pracy 

policjanta. Dzieci  dzieliły  się także swoimi 
doświadczeniami, pokazały,  że są odpowie-
dzialne i wiedzą, jak należy się zachowywać 
na drodze i w najbliższym otoczeniu.

Dziękujemy policjantowi Łukaszowi Jusz-
czakowi za wspaniałe przeżycia.

A. Szewczyk,  B . Arshad

PODZIęKOWaNIa
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach składa serdeczne podziękowania wszystkim 
rodzicom za zaangażowanie i pomoc a także sponsorom za ufundowanie nagród, które stanowiły fanty na loterii organizowanej podczas 
zabawy karnawałowej w dniu 11 lutego 2017 roku w sali OSP w Skalmierzycach. Dzięki Państwa hojności możliwy jest zakup materiałów 
i pomocy edukacyjnych dla dzieci uczących się w naszej szkole.

Z wyrazami szacunku i uznania 
Rada Rodziców

Lista sponsorów: PPHU DOREX-BIS Adam Pęcherz, Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach, MULTINET Grzegorek, Cuprych, Nowe 
Skalmierzyce, ksiądz wikariusz Piotr Marciniszyn, Marcin Lesień FIRMA „MAR-MAG”, Michał Passia PPHU Teletoner, Komendant Centralnego 
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, PH „EMILIA” Emilia Mielicka, PPH „TM” Tomasz Mielicki, Spółdzielnia Mleczarska Lazur 
Nowe Skalmierzyce, Monika i Marek Woźniakowie OLMAR, Arkadiusz Wdowczyk AKME-SERWIS, FARMER Sp.J. w Fabianowie, Sylwia 
Boczula Autoryzowany Dystrybutor Tupperware, „Baśniowy Ogród” Kwiaciarnia Barbara Maciak, Andrzej Józef Walczak - Piekarstwo 
Sklep Spożywczo Przemysłowy, Com.40 Limited Sp. z o.o., Apteka OPTIMA, Agnieszka Szymczak GABINET KOSMETYCZNY ESENCJA 
URODY, Maria Gierz - Księgarnia i art. papiernicze, Maria Rogowicz STUDIO URODY VIP, Beata Nadarzewska Salon Fryzjerski, Studio 
Urody VANILIA, Jan Chlasta DOLFOS, Sebastian Zakrocki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „EKO-FARB”, Barbara i Włodzimierz 
Kobyłkowie, Robert Wawrzyniak Mechanika pojazdowa, MDM PROFESSIONAL MAGDALENA MITUŁA, „BMK” Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe Maria i Marian Brzezińscy, Pawilon Handlowy „ROLNIK” S.C. Dolata Jan, Kwuka Małgorzta, Dolata Aneta, PUPIL FOODS Sp. 
z o.o. , „ZETOR Polska” Sp. Z o.o., Apteka Vademecum Maria Piekarczyk, Małgorzata Stasiak Apteka Skalm-Farm, Przemysław Walaszczyk. 

Podczas spotkania w OSP w Gostyczynie podsumowano działalność jednostki w 2016 roku
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,,Jarzębinka dba  
o aktywność fizyczną dzieci”

13 lutego br. w ramach projektu ,,Ja-
rzębinka dba o aktywność fizyczną dzieci” 
skierowanego do czterolatków przedszko-
le gościło Michała Wichłacza - lekkoatletę 
specjalizującego się w biegach długodystan-
sowych począwszy od biegu na dystansie 5 
km, na maratonie skończywszy. Swoją karie-
rę sportowiec rozpoczął 10 lat temu, od tej 
pory regularnie startując w zawodach w ca-
łej Polsce i odnosząc sukcesy. 

Pan Michał opowiedział o początkach 
przygody ze sportem oraz istotnych spra-
wach związanych z uprawianą przez niego 

dyscypliną, między 
innymi jak ważne są 
odpowiednie buty, po-
stawa ciała i trening. 
Zaznaczył jak istotny 
wpływ na organizm 
człowieka ma podej-
mowana przez niego 
aktywność fizyczna, za-
chęcając w ten sposób dzieci do oderwania 
się od telewizorów, komputerów i tabletów, 
wyjścia poza mury mieszkań i podjęcia ja-
kiejkolwiek aktywności. Lekkoatleta poka-

zał swoje medale, które każde dziecko mogło 
wziąć do rąk i dokładnie obejrzeć. Dziękuje-
my Panu Michałowi za spotkanie i życzymy 
jak najwięcej sportowych sukcesów. 

Mistrzostwa gminy szkół podstawowych 
w piłce ręcznej chłopców
14 lutego 2017 roku w hali sportowej Stadionu Miejsko-Gminnego 
w Nowych Skalmierzycach odbyły się Zawody gminne szkół 
podstawowych w piłce ręcznej chłopców. 

Rozegrano 6 pojedynków pomiędzy dru-
żynami: SP Nowe Skalmierzyce, SP Skalmie-
rzyce, SP Ociąż i SP Droszew. 

Klasyfikacja końcowa: I miejsce - SP Nowe 
Skalmierzyce, II miejsce - SP Skalmierzy-
ce, III miejsce - SP Droszew, IV miejsce - SP 
Ociąż. Awans do rozgrywek powiatowych 
otrzymała drużyna z SP Nowe Skalmierzyce.

Po skończonych rozgrywkach wyłoniono 
najlepszych zawodników drużyn, którymi 
zostali: Filip Rybarczyk - SP Nowe Skalmie-
rzyce, Konrad Czerwiński - SP Skalmierzyce, 
Piotr Molka - SP Droszew, Karol Sudolski - SP 
Ociąż. Najlepszym zawodnikiem całego tur-

nieju został Aleksander Bodylski ze Szkoły 
Podstawowej w Nowych Skalmierzycach.

Po zakończonych zawodach dekoracji do-
konała Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Bożena Budzik.

Rozgrywki powiatowe odbyły się 15 lute-
go br. w Ostrowie Wlkp. Drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Nowych Skalmierzycach po 
zaciętej walce zdobyła III miejsce.

Skład drużyny: Kamil Adamczewski, Filip 
Rybarczyk, Aleksander Bodylski, Wiktor Mar-
czak, Mateusz Ludwikowski, Marek Adam-
ski, Patryk Bartoś, Kacper Kowalczyk, Marek 
Stawicki, Kacper Kempa, Stanisław Raniś, 
Damian Babiński, Mateusz Czarnojańczyk.

Organizator sportu dzieci i młodzieży 
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce - Izabela 

Garcarek-Duleba

Burmistrz Bożena Budzik wręczyła nagrody 
zwycięzcom zawodów
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Mistrzostwa powiatu szkół 
podstawowych w piłce ręcznej dziewcząt
26 stycznia 2017 roku w hali sportowej Stadionu Miejsko-Gminnego 
w Nowych Skalmierzycach odbyły się Mistrzostwa powiatu szkół pod-
stawowych w piłce ręcznej dziewcząt. 

Rozegrano trzy pojedynki pomiędzy: 
SP Nowe Skalmierzyce, SP Skalmierzyce 
i SP Odolanów.

Klasyfikacja końcowa: I miejsce - SP Odo-
lanów, II miejsce - SP Nowe Skalmierzyce, III 
miejsce - SP Skalmierzyce.

Po skończonych rozgrywkach 
wyłoniono najlepsze zawod-
niczki drużyn, którymi zostały: 
Kinga Walczak - SP N. Skalmie-
rzyce, Katarzyna Bodylska - SP 
Skalmierzyce oraz Roksana Ge-
bel - SP Odolanów. Najlepszą 
zawodniczką całego turnieju zo-
stała Zuzanna Małecka ze Szkoły 
Podstawowej w Odolanowie.

Po zakończonych zawodach drużyny 
otrzymały pamiątkowe dyplomy, medale 
i puchary ufundowane przez OSZS.

Organizator sportu dzieci i młodzieży 
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce 

Izabela Garcarek-Duleba

REDAKCJA: Magdalena KĄPIELSKA, Dariusz SMUłKA
REDAKTOR NACZELNY: Aleksander LIEBERT
ADRES: 63-460 Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 
tel. 62 762 97 25, fax 62 762 97 49, kultura@noweskalmierzyce.pl

WYDAWCA: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
SKłAD i DRUK: DRUKARNIA ARTPEGAZ 
ul. Grabowska 69a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. 692 273 299, drukarnia@artpegaz.eu

Żużlowy turniej w Ociążu
Dużym zainteresowaniem ze strony kibiców cieszył się turniej żużla 
na lodzie, który odbył się 5 lutego na zamarzniętym stawie w Ociążu. 

Dwunastu zawodników rywalizowało 
o Puchar Sołtysa Wsi Ociąż – Józefa Marci-
niaka. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie 
grupy. W pierwszej rywalizowali zawodnicy 
ścigający się na motocyklach crossowych, 
w drugiej znaleźli się żużlowcy – amatorzy 
z Wielkopolski, w tym dwóch mieszkańców 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: Mate-
usz i Cezary Kozaneccy, którzy byli także 
współorganizatorami imprezy. Z inicjatywą 
przeprowadzenia zawodów wyszedł sołtys 
Józef Marciniak, natomiast sprawami orga-
nizacyjnymi zajęli się zawodnicy Amator-
skiego Klubu Żużlowego Speedway Ostrów. 

Zmagania obserwowało kilkuset kibi-
ców: okoliczni mieszkańcy jak i przyjezdni. 
Turniej zakończył się sukcesem Tomasza 

Kowalskiego i Jonasza Wojtkowiaka. Jeśli 
tylko pogoda na to pozwoli, w przyszłym 
roku odbędzie się druga edycja zawodów.

Wyniki – żużel: 1. Tomasz Kowalski 
(Gniezno), 2. Daniel Smoliński (Gniezno), 
3. Mateusz Kozanecki (Ociąż), 3. Błażej 
Skrzeszewski (Gniezno), 3. Adam Smoliński 
(Gniezno), 3.Przemysław Nowak (Gniezno), 
7. Paweł Ignaszak (Gostyń), 8. Cezary Koza-
necki (Ociąż), Jarosław Wawrzyniak (Lezio-
na) – nie wystartował.

Wyniki – pitbike: 1. Jonasz Wojtkowiak 
(Ostrów), 2. Kamil Gaczyński (Ostrów), 3. 
Patryk Jankowski (Ostrów), 4. Karol Dolata 
(Ostrów).

Mateusz Kozanecki
fot. Jarosław Przybyłek

,,Jarzębinkowe” 
przedszkolaki 
ćwiczą w hali 
sportowej
W ramach realizacji projektu 
,,Jarzębinka dba o aktywność 
fizyczną dzieci” czterolatki 
z przedszkola wzięły udział 
w zajęciach sportowych 
przeprowadzonych przez 
nauczyciela wychowania 
fizycznego. 

Lekcję wf-u zorganizowano w hali 
sportowej Stadionu Miejsko-Gminnego 
w Nowych Skalmierzycach. Większość 
dzieci była w tym obiekcie po raz pierw-
szy. Zajęcia rozpoczęły się od ustalenia 
zasad wzajemnej współpracy oraz roz-
grzewki, następnie zaserwowano dzie-
ciom wiele zabaw oraz ćwiczeń.

Przedszkolaki bardzo aktywnie 
uczestniczyły w zaproponowanych for-
mach ruchu. Pogłębiały wiedzę oraz na-
bierały kolejnych umiejętności. Uczyły 
się współpracować w grupie, ale też ry-
walizować zgodnie z zasadami fair-play. 
Na zakończenie lekcji każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy order, a do grupy 
trafił dyplom.
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Xi Rajdo-Biwak „Szlakiem 
Powstańców Wielkopolskich”
W dniach 24-26 lutego w Nowych Skalmierzycach po raz 
jedenasty odbyła się wielka, klimatyczna i historyczna 
impreza harcerska – Rajdo-Biwak „Szlakiem 
Powstańców Wielkopolskich”. 

Wydarzenie od samego początku, czyli od 
2006 roku osiągnęło status imprezy ogólno-
polskiej, przyciągając liczne zastępy harcerzy. 
W tym roku udział w niej wzięło 120 skautów 
z województw: wielkopolskiego, opolskiego 
i dolnośląskiego. 

Uczestnicy już pierwszego dnia przenieśli 
się w czasie do roku 1918, gdzie po wejściu do 
hotelu zobaczyć mogli plakaty zawiadamiające 
o przyjeździe samego Ignacego Jana Paderew-
skiego oraz nawołujące do licznego przywita-
nia tego wielkiego polskiego patrioty na dwor-
cu w Neu Skalmiershütz. Każdy z przybyłych 
otrzymał bilet wstępu na jego koncert, który 
miał się odbyć w sali skalmierzyckiego domu 
katechetycznego. Tak rozpoczęła się powstań-
cza przygoda dla przybyłych rekrutów…

W piątkowy wieczór 24 lutego wszyscy 
w galowych, stylizowanych na stroje z epoki 
ubraniach udali się na dworzec, gdzie przybył 
witany gromkimi brawami sam wielki pianista. 
Nie obeszło się bez wiwatów na jego cześć, ale 
też bez problemów, które sprawiała obstawa 
Pruskiego Garnizonu Dworcowego. Paderew-
ski wygłosił przemowę do ludności Wielkopol-
ski, po czym we wspomnianym już domu kate-
chetycznym czekał na wszystkich poczęstunek 
oraz koncert i bal. Zabawa trwała do późnych 
godzin wieczornych i była tylko pretekstem do 
spotkania Paderewskiego z lokalnym dowódz-
twem Straży Ludowej i przygotowaniem planu 
do wyzwolenia Ziem Skalmierzyckich. 

Następnego dnia do pokoi hotelowych za-
pukały patrole niemieckie, wręczając wszyst-
kim wezwania na pruski komisariat, na któ-
rym okazało się, że nie można przebywać po 
tej stronie granicy bez ważnych dokumentów. 
Uzyskać je wcale nie było łatwo, na szczęście 
zakonspirowani powstańcy przekazywali in-
formację o utalentowanym kopiście perfekcyj-
nie fałszującym dokumenty. W trakcie podróży 

po miasteczku powstańcy 
dowiadywali się o zatrzyma-
nym łączniku a także o roz-
kazach i informacjach, które 
próbował przemycić przez granicę do dowód-
ców sił powstańczych. Ostatecznie trafili oni do 
obozu szkoleniowego, gdzie jako młodzi rekru-
ci przechodzili szkolenie i zdobyli cenne infor-
macje o dostawie należącej do garnizonu Armii 
Pruskiej broni, która była wyładowana i prze-
chowywana na dworcu kolejowym. Wspólnie 
z głównym dowództwem, po uprzednim po-
łączeniu się w plutony, opracowali plan ataku 
na budynek. Powstanie na terenie Skalmierzyc 
Nowych zakończyło się sukcesem. 

W sobotnie popołudnie harcerze zasiedli 
przy obrzędowym świecowisku, po którym 
udali się pod pomnik Powstańców Wielkopol-
skich, aby oddać im cześć. Po krótkim apelu 
oraz złożeniu zniczy odbył się uroczysty prze-
marsz do „Starego Kina” w Nowych Skalmie-
rzycach, w którym odbyła się uroczysta gala 
rozdania statuetek „Profil Paderewskiego”. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena 
Budzik, kierownik Referatu Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy Aleksander Liebert, komen-
dant Chorągwi Wielkopolskiej hm. Tomasz 
Kujaczyński oraz komendant Hufca Kalisz 
hm. Marian Maćkowiak. Wydarzenie zosta-
ło objęte patronatem medialnym magazynu 
internetowego „Na Tropie” oraz było współ-
finansowane przez Gminę i Miasto Nowe 
Skalmierzyce. Po krótkich wystąpieniach bur-
mistrz i komendanta chorągwi oraz obejrze-
niu filmu obrazującego wydarzenia z Powsta-
nia Wielkopolskiego wręczono historyczne, 
pierwsze statuetki w kategoriach: Najlepsze 
zadanie przedrajdowe; Mistrzowie współpra-
cy; Najchytrzejsi z chytrych; Najlepszy strój; 
Zwycięzcy XI edycji Rajdo-Biwaku. Galę pro-

wadzili: Marcelina Wdowczyk i Olgierd Nowak. 
Zwieńczeniem uroczystości była niespodzian-
ka: koncert zespołu „Śnię w ziołach”.

Imprezę zorganizowali harcerze Szczepu 
ZHP „Granica” im. Powstańców Wielkopol-
skich w Nowych Skalmierzycach. Z roku na rok 
przybywa uczestników chcących wziąć udział 
w tej żywej lekcji historii. Wydarzenia o takim 
charakterze mają na celu wychowanie kolej-
nych pokoleń w duchu patriotycznym dzięki 
ukazaniu historii Polski nie tylko poprzez na-
ukę, ale także namacalne doświadczenia. W ten 
sposób łatwiej uświadomić sobie poświęcenie 
narodowych bohaterów, a dodatkowo jest to 
świetna zabawa dla dzieci i młodzieży.

Komenda XI Rajdo-Biwaku dziękuje za po-
moc i współpracę Burmistrzowi Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce Bożenie Budzik, która 
objęła imprezę patronatem honorowym, Dy-
rektorowi Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach Teresie Kiełbik, 
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Powstańców Wielko-
polskich w Nowych Skalmierzycach Lucynie 
Lisiak-Kyci, Proboszczowi Parafii Rzymsko-
Katolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Skalmierzycach księdzu kanonikowi Sławo-
mirowi Nowakowi, Proboszczowi Parafii pw. 
Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach ks. ka-
nonikowi Zbigniewowi Króczyńskiemu, firmie 
Piano-Fiks, Dyrektorowi Naczelnemu i Kie-
rownikowi Artystycznemu Teatru na Widoku 
Włodzimierzowi Garsztce, Bibliotece Publicz-
nej Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach, 
policjantom Komisariatu Policji w Nowych 
Skalmierzycach oraz wszystkim harcerzom 
biorącym udział w imprezie. 

W imprezie wzięło udział 120 harcerzy z trzech województw
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