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Jeszcze dwie drogi  
do przebudowy  
w roku bieżącym
Zakończyły się procedury 
przetargowe związane 
z wyborem wykonawców na dwie 
kolejne inwestycje drogowe 
w gminie Nowe Skalmierzyce 
– przebudowę 310-metrowego 
odcinka w Kurowie oraz dalszych 
370 metrów ulicy Spacerowej 
w Śliwnikach. 

Pierwsze z zadań obejmuje zastąpienie 
dotychczasowej nawierzchni nową, asfal-
tową na odcinku od skrzyżowania z dro-
gą powiatową Skalmierzyce-Droszew do 
ostatnich zabudowań. Szerokość jezdni na 
pierwszych 120 metrach wyniesie 5,5 me-
tra, natomiast na pozostałych o metr mniej. 
Po prawej stronie drogi na 200 metrach 
będzie przebiegał ściek. To przedsięwzię-
cie będzie kosztowało prawie 270 tysię-
cy złotych.

Z kolei ulica Spacerowa w Śliwnikach 
to kontynuacja prac przeprowadzonych 
w roku 2016, kiedy to położono 600 me-
trów chodnika oraz asfalt na długości 930 
metrów. Planowany koszt prac to ponad 
200 tysięcy złotych.

Zadania rozpoczęły się w październi-
ku, a ich zakończenie przewidywane jest 
na grudzień.

Dariusz Smułka

Otwarcie świetlicy  
w Głóskach

19 października odbyło się otwarcie 
świetlicy w Głóskach. Na zaproszenie 
sołtysa Zdzisława Ciesiółki na uroczy-
stość przybyli Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, jej 
zastępca Paweł Błaszczyk, przewodni-
czący Rady Gminy i Miasta Kazimierz 
Sipka, sekretarz Gminy i Miasta Zdzi-
sław Mielczarek, skarbnik Gminy i Mia-
sta Bolesław Borkowski, radny Jan Ko-
rzeniewski, ksiądz kanonik dr Jarosław 
Materliński, dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kotowiecku Teresa 
Stachowiak oraz mieszkańcy.

Po przecięciu wstęgi przez bur-
mistrz, przewodniczącego Rady, sołtysa 
oraz dwóch mieszkańców: Janinę Łaskę 
oraz Michała Makowieckiego, ksiądz 
poświęcił salę. Uroczystość zakończo-
no poczęstunkiem.

Wzniesiona w ubiegłym roku świetli-
ca to parterowy budynek o powierzchni 
całkowitej niespełna 100 m2. Znajdują 
się w nim sala zebrań, korytarz, aneks 
kuchenny, toalety oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Dojazdy do świetlicy oraz 
parking wykonane są z kostki betonowej. 

Dariusz Smułka
Świetlica została otwarta 19 października

Ul. Spacerowa w Śliwnikach

Droga w Kurowie
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Kolejna świetlica otwarta
Nieco ponad tydzień później,  
27 października oficjalnie 
otwarto drugą z budowanych 
w ubiegłym roku świetlic 
wiejskich – w Kurowie.

Mimo siąpiącego deszczu frekwencja 
dopisała – poza mieszkańcami w uroczysto-
ści udział wzięli: Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, prze-
wodniczący Rady Gminy i Miasta Kazimierz 
Sipka, zastępca burmistrza Gminy i Miasta 

Paweł Błaszczyk, sekretarz Gminy i Miasta 
Zdzisław Mielczarek, ksiądz kanonik dr Ja-
rosław Materliński oraz sołtysi: Natalia Maj-
-Tabaka, Karol Bukowski i Józef Napadłek.

Burmistrz, przewodniczący Rady, sołtys 
Kurowa Zofia Misiak oraz dwoje mieszkań-
ców – Adrian Kowalski oraz długoletnia 
przewodnicząca tutejszego Koła Gospodyń 
Wiejskich Władysława Bednarczyk prze-
cięli wstęgę, a ksiądz dokonał poświęcenia 
obiektu. Na zakończenie sołtys zaprosiła ze-
branych na poczęstunek.

Obydwie świetlice (w Kurowie oraz 
Głóskach) były budowane równolegle 
i praktycznie są to takie same budynki. 
Znajdują się w nich: sala zebrań, korytarz, 
aneks kuchenny, toalety oraz pomieszczenie 
gospodarcze. Inwestycje były finansowane 
w całości z gminnego budżetu i wyniosły 
ponad 300 tysięcy złotych każda.

 
Dariusz Smułka

Szymon 
Hołownia 
w Nowych 
Skalmierzycach
Dziennikarz, prezenter 
i publicysta, dwukrotny laureat 
nagrody Grand Press, Szymon 
Hołownia gościł 22 października 
ze swoim programem autorskim 
w Starym Kinie w Nowych 
Skalmierzycach. 

Tematem przewodnim były kwe-
stie związane z wolontariatem – aby 
być wolontariuszem nie musimy od 
razu wyjeżdżać do Afryki. Możemy już 
teraz zacząć swoją przygodę np. po-
magając ludziom z naszej okolicy. Wo-
lontariat wiąże się również z poświę-
ceniem, na które nie zawsze łatwo 
się zdobyć. Dziennikarz opowiadał 
o działalności na rzecz potrzebują-
cych, były też słowa o książkach, od-
bytych podróżach oraz wierze. 

Organizatorami spotkania byli 
burmistrz Bożena Budzik oraz Dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Noblistów Teresa Kiełbik. Na 
zakończenie zebrani mogli zrobić 
sobie z gościem pamiątkowe zdję-
cie i dostać autograf w zakupio-
nej książce.

 
Aleksander Liebert

Uroczyste przecięcie wstęgi 

Po spotkaniu widzowie mieli okazję 
otrzymać autograf gościa
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Dzień Jana Pawła II
16 października br. przypadła 39. rocznica wyboru Karola Wojty-

ły na Papieża. W 2005 roku Sejm RP ustanowił ten dzień dniem Jana 
Pawła II.

W obchody tegoż święta włączyły się również władze Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce w osobach: burmistrz Bożeny Budzik, sekre-
tarza Zdzisława Mielczarka oraz skarbnika Bolesława Borkowskiego 
składając pod pomnikiem Jana Pawła II wiązankę kwiatów oraz zapa-
lając znicz. 

 
Dariusz Smułka

Czwarta edycja  
stypendiów Burmistrza Gminy  
i Miasta Nowe Skalmierzyce
Z roku na rok liczba zdolnych uczniów, którzy zostają wyróżnieni 
przyznawanymi przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
stypendiami za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe czy 
artystyczne, systematycznie wzrasta – aż 132 uczniom zostały one 
przyznane podczas uroczystej, czwartej już gali, która odbyła się 
6 października br. w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach.

Na uroczystości poza uczniami, ich rodzi-
cami pojawili się także: władze samorządo-
we w osobach burmistrz Bożeny Budzik, jej 
zastępcy Pawła Błaszczyka, przewodniczą-
cego Rady Kazimierza Sipki, sekretarza Gmi-
ny i Miasta Zdzisława Mielczarka, skarbnika 
Gminy i Miasta Bolesława Borkowskiego, 
członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Polityki Społecznej, kierownik Re-
feratu Oświaty Daniel Mituła oraz dyrekto-
rzy szkół.

Stypendia za rok szkolny 2016/2017 za-
mknęły się kwotą 59.600 zł. Zgodnie z przy-

jętym regulaminem ich przyznawania pod-
opieczni gimnazjów otrzymali po 500 zł, 
natomiast szkół podstawowych po 400 zł. 
Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie 
byłego Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
- wyróżniono ich aż 48, ze Szkoły Podstawo-
wej im. Powstańców Wielkopolskich uho-
norowano 29 uczniów, z byłego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Ociążu - 20, ze Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skal-
mierzycach - 15, ze Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Droszewie - 6, ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu - 5, 

ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jana Nepo-
mucena Chrzana w Gostyczynie - 3, ze Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych - 2, ze Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Kotowiecku - 2 oraz dwie 
mieszkanki gminy Nowe Skalmierzyce uczące 
się w Kaliszu.

Dariusz Smułka

Nagrodzeni uczniowie oraz podziękowania  
dla burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

4



20 nowych  
lokali socjalnych  
w Gminie i Mieście  
Nowe Skalmierzyce
Pierwszy w Gminie i Mieście Nowe 
Skalmierzyce budynek wielorodzinny 
z mieszkaniami socjalnymi, który 
został wybudowany na terenie 
pomiędzy Stadionem Miejsko-Gminnym 
a ogródkami działkowymi „Kolejarz”, 
został oficjalnie oddany do użytku przez 
władze samorządowe oraz inwestora, 
czyli Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach. 

Na uroczystości przekazania kluczy do 
lokali pojawili się: burmistrz Bożena Budzik, 
jej zastępca Paweł Błaszczyk, przewodniczą-
cy Rady Kazimierz Sipka wraz z radnymi, se-
kretarz Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek, 
Prezes WPK Jan Magdziak, dyrektor tej spół-
ki Ryszard Leczykiewicz, ks. kan. Zbigniew 
Króczyński, projektant, wykonawca inwe-
stycji i jej inspektor nadzoru, kierownik Wy-
działu Przyłączeń spółki Energa Operator 
oraz nowi najemcy.

Ulica Polna 17 będzie odtąd adresem 
zamieszkania 20 rodzin, które dzięki in-
westycji powstającej w okresie od wrze-
śnia 2016 do lipca br. zyskały nowe lokum 
i tym samym komfortowe warunki życia. 
Mieszkania o powierzchni od 22 m2 do 

46 m2 są bowiem samodzielnymi lokala-
mi z osobnym wejściem, na powierzchnię 
których składa się pokój dzienny z anek-
sem kuchennym, wiatrołap oraz łazienka 
(dwa największe lokale są dwupokojowe). 
Są wyposażone w biały montaż (łazienka) 
a także kuchnie elektryczne i zlewozmywaki 
(aneks). Ponadto na każde z dwóch miesz-
kań przypada niewielkie pomieszczenie 
gospodarcze zlokalizowane tuż obok bloku. 
Koszt budowy całości, wynoszący 1,7 mln 
zł w całości został pokryty ze środków wła-
snych inwestora.

Burmistrz Bożena Budzik podziękowała 
wszystkim zaangażowanym w powstanie 
budynku, a przekazując szczęśliwym wy-
brańcom klucze do mieszkań życzyła im 

godnego, spokojnego życia i dobrosąsiedz-
kich stosunków. Słów wdzięczności nie 
szczędził przy tym dokonujący poświęce-
nia budynku ks. kan. Zbigniew Króczyński, 
który z uznaniem odniósł się do działań 
samorządu dbającego nie tylko o rozwój go-
spodarczo-przemysłowy, ale i realizującego 
politykę socjalną.

Po odebraniu kluczy do wymarzonego lo-
kum nowi „właściciele” z dumą prezentowa-
li przybyłym na uroczystość swój nowy kąt, 
planując już powoli jego zagospodarowanie 
i umeblowanie.

Magdalena Kąpielska 

Podczas uroczystego otwarcia,  
przekazano klucze pierwszym mieszkańcom

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Kazimierza Gabisia
- Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta dwóch kadencji,
Kawalera Medalu „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”,

budowniczego podwalin naszej samorządowej wspólnoty,
człowieka głęboko i szczerze zaangażowanego w sprawy 

lokalnej społeczności.
Łączymy się w smutku i bólu z Rodziną zmarłego

a także ze wszystkimi, których ta ogromna strata dotknęła.
Składamy Państwu z serca płynące kondolencje oraz wyrazy współczucia.

oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Kazimierz Sipka

Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Bożena Budzik
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Listopadowe wspomnienia
Listopad corocznie skłania wielu z nas nie tylko do pogłębionej 
refleksji nad przemijaniem, ale także pozwala we wspomnieniach 
rodzinnych powrócić do czasu, gdy wolność była rzeczą niezwykle 
cenną, za którą często trzeba było oddać życie. Właśnie w tych latach 
odchodzą ostatni spośród nas, którzy niejednokrotnie doświadczyli 
w swym życiu cierpień II wojny światowej, tułaczki, walki o wolność 
czy wręcz niejednokrotnie zwykłej wojennej rzeczywistości 
zgotowanej pokoleniu naszych ojców i dziadków przez dwa 
zbrodnicze totalitaryzmy. W dniu 11 listopada z czcią chylimy czoła 
przed tymi, którzy w epoce zaborów z bronią w ręku walczyli „za 
wolność naszą i waszą”. 

Także nasza skalmierzycka ziemia skro-
piona była wielokrotnie krwią bohaterskich 
żołnierzy i powstańców, którzy na frontach 
powstań narodowych, czy w okopach I i II 
wojny światowej walczyli o to, by przyszłe 
pokolenia mogły żyć w wolnej Ojczyźnie. 
Dziś pozostały nam tylko karty wspomnień 
i miejsca, w których szczególnie wspomina-
my pamięć naszych lokalnych bohaterów, a są 
wśród nich: Pomnik Powstańców Wielkopol-
skich, Pomnik Lotników, tablice pamiątkowe 
z nazwiskami ofiar obozów koncentracyjnych 
przed szkołą podstawową przy ul. Kaliskiej, 
tablica 100-lecia miasta przy ul. 3-Maja. Jest 
jeszcze jedno szczególne miejsce przy tej uli-
cy uświęcone krwią niewinnych ofiar terroru 
hitlerowskiego – tablica czterech ofiar roz-
strzelanych 7 listopada 1939 roku. 

Prawie na samym początku II wojny świa-
towej, gdy jeszcze nie rozwinęła się na dobre 
machina niemieckiego ludobójstwa, doszło 
w naszej miejscowości do bezprecedenso-
wego wydarzenia, jakim było rozstrzelanie 
pod murem ówczesnej lodowni w Przetwórni 
Mięsnej czterech mężczyzn: Józefa Wojtczaka 
z Kotowiecka, Józefa Łyszczaka z miejscowo-

ści Korek/ koło Kamienia a także jego dwóch 
synów: 18-letniego Józefa i 16-letniego Stani-
sława. Wszyscy oni spoczywają do dzisiaj na 
naszym cmentarzu parafialnym we wspól-
nej mogile pieczołowicie zadbanej przez 
potomnych. 

Jakie były przyczyny i kulisy tej niesły-
chanej zbrodni? Warto nieco przybliżyć te 
fakty. Już 1 września 1939 roku hitlerowska 
nawałnica rozpoczęła działania wojenne nie 
szczędząc przy tym ofiar cywilnych. W dniu 
7 listopada 1939 roku około godz. 14.30 na 
teren ówczesnych Zakładów Mięsnych Ba-
con Export Gniezno (przez Niemców nazwa-
nych później NAWAG) przyjechali żołnierze 
Wehrmachtu w zielonych mundurach w celu 
przygotowania miejsca egzekucji. Wszystkim 
pracownikom polecono wejść do hali głównej 
i zabroniono im z niej wychodzić. Około godz. 
15.00 do zakładu przywieziono czterech ska-
zańców. Świadek całego zdarzenia Ignacy 
Furmanek zauważył, że mężczyźni żegnali 
się ze sobą, po czym z podniesionymi rękoma 
zostali przyprowadzeni pod mur ziemian-
ki- lodowni. Ustawieni obok siebie patrzyli 
prosto w oczy swoim oprawcom. Rozległa 

się salwa z karabinów, a ciała w konwulsjach 
legły obok siebie. Po egzekucji pluton odje-
chał samochodem z terenu zakładu. Z zeznań 
świadków, czyli mieszkańców kamienic przy 
ulicy 3 Maja wynikało, że oprócz salwy plu-
tonu egzekucyjnego do ofiar wykazujących 
oznaki życia strzelał także z broni krótkiej 
komendant miejscowego posterunku policji 
niemieckiej Bruno Hoffer. Po odjeździe pluto-
nu miejscowi policjanci polecili trudniącemu 
się usługowo transportem Janowi Chlaście 
(seniorowi) przewieźć ciała na miejscowy 
cmentarz, gdzie zostali pochowani w gro-
bie wykopanym przez mieszkającego obok 
cmentarza grobowego tutejszej parafii – Mie-
chowiaka. Według jego relacji zostali oni po-
chowani bez trumien, okryci jedynie kożusz-
kami, jakie posiadali na sobie. Ciała na wozie 
układali Antoni Doliński oraz Józef Kubicki. 
Oni to zapewne także przenosili rozstrzela-
nych z wozu do grobu. 

Jaka była przyczyna tak okrutnej zbrodni, 
w której śmierć ponieśli razem z ojcem Jó-
zefem Łyszczakiem także jego dwaj synowie 
Józef i Stanisław? Według relacji rodzin roz-
strzelanych około 3 listopada 1939 roku do 
miejscowości Kotowiecko przyjechała grupa 
Niemców z funkcjonariuszami posterunku 
policji w Skalmierzycach Nowych o nazwi-
skach Trzeciak i Kempa. Udali się oni do go-
spodarstwa Józefa Wojtczaka, gdzie wypyty-
wali o posiadaną przez niego broń. Według 
późniejszej relacji syna Józefa Wojtczaka 
– Stefana – już przed wojną ojciec posiadał 
broń krótką będącą pamiątką z czasów służby 
wojskowej podczas I wojny światowej. Zgod-
nie z wymogami prawa międzywojennego 
posiadanie broni musiało być zarejestrowane 
na miejscowym posterunku policji państwo-
wej, dlatego też dane te były w dokumentach 
zajętego przez Niemców posterunku w Skal-
mierzycach Nowych. Już w dniu 12 września 
1939 roku naczelny dowódca wojsk niemiec-
kich von Brauchitsch wydał na terenach oku-

Józef Łyszczak senior - Korek 1939 Józef Łyszczak junior - Korek 1939 Stanisław Łyszczak - Korek 1939
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powanych rozporządzenie o obowiązkowym 
zdawaniu w ciągu 24 godzin jakiejkolwiek po-
siadanej broni do najbliższej jednostki policji. 
W przypadku niezastosowania się do rozka-
zu, winni będą karani śmiercią. Rozporządze-
nie to miało być w dniu wydania publikowa-
ne przez stacje radiowe oraz wywieszone na 
plakatach. Jaka więc była przyczyna, że oskar-
żony Józef Wojtczak z Kotowiecka nie zdał 
podobno posiadanej broni? Tutaj musimy od-
wołać się do zeznań żyjących po wojnie człon-
ków jego rodziny. Według relacji syna Stefana 
podczas wrześniowej ucieczki całej rodziny, 
jaka była udziałem większości Polaków, jadą-
cy z dobytkiem z Kotowiecka Józef Wojtczak 
mając przy sobie wspomniany pistolet pozo-
stawił go po drodze u znajomej rodziny Łysz-
czaków w miejscowości Korek koło Kamienia 
za Kaliszem. Broń przeleżała w stogu pierw-
sze miesiące wojny aż do początku listopada, 
kiedy to przesłuchiwany przez skalmierzyc-
kich policjantów powiedział, gdzie broń się 
znajduje. Niemieccy policjanci natychmiast 
udali się do miejscowości Korek, gdzie Józef 
Łyszczak wskazał pozostawioną przez znajo-
mego Józefa Wojtczaka broń. W związku z jej 
znalezieniem policjanci aresztowali wszyst-
kich męskich członków rodziny Łyszczaków, 
a więc oprócz ojca także synów Józefa i Sta-
nisława. Już w dniu 5 listopada zostali oni 
poddani przesłuchaniu na posterunku policji 
w Skalmierzycach, po czym prawdopodobnie 
bez wyroku sądu skazani na śmierć. 

Po wojnie na prośbę rodziny skaza-
nych wszczęto prokuratorskie dochodzenie 
w sprawie wykrycia sprawców oraz okolicz-
ności mordu, jednak śledztwo prowadzone 
przez Instytut Pamięci Narodowej i Komisję 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu w Łodzi nie doprowadziło do ustale-
nia winnych. Nie udało się również odnaleźć 
niemieckich policjantów Kempy i Trzeciaka 
czy nawet jakichkolwiek innych funkcjona-
riuszy ówczesnej policji w Skalmierzycach. 
Potwierdzono jedynie, że komendant poste-
runku Bruno Hoffer zmarł (prawdopodobnie 
zastrzelony) jeszcze w czasie działań wo-
jennych w 1944 roku. Niemożliwe okazało 
się także stwierdzenie, czy skazani stanęli 
przed jakimkolwiek sądem. Po wojnie załoga 
Przetwórni Mięsnej ufundowała w miejscu 
zbrodni tablicę pamiątkową, która staraniem 
Urzędu Gminy i Miasta została powtórnie od-
nowiona i poświęcona w roku 2010 przez ks. 
prałata Edwarda Wawrzyniaka przy licznym 
udziale społeczeństwa oraz władz samorzą-
dowych. Na te uroczystości przybyła także 
z dalekiego Gdańska żyjąca córka zamordo-
wanego, emerytowana Przełożona General-
na Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od 
Maryi Niepokalanej - Matka Emilia Łyszczak. 
Epizod w Skalmierzycach to tylko jeden z wie-
lu faktów, jakie były udziałem wielu miesz-
kańców naszego regionu w okresie II wojny 
światowej. 

Jerzy Wojtczak 

Laur Kultury  
dla Edmunda Marczaka
27 października na wniosek burmistrz Bożeny Budzik Laur Kultury 
2017 roku z rąk starosty ostrowskiego Pawła Rajskiego otrzymał 
za niewiarygodne 85 lat pracy artystycznej mieszkaniec Nowych 
Skalmierzyc – Edmund Marczak.

 Przygodę z muzyką rozpoczął jako 
14-letni chłopiec w orkiestrze wojsko-
wej 60 Pułku Piechoty. W 1937 roku, po 
ukończeniu Konserwatorium Muzyczne-
go w Katowicach, wcielony został do Or-
kiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskie-
go. Tej pasji oddał się także po wojnie. Ma 
w swoim życiorysie członkostwo w licz-
nych orkiestrach dętych: z Nowych Skal-
mierzyc, Orkiestrze Węzła Kolejowego 
w Ostrowie Wielkopolskim, przy ostrow-
skiej Fabryce Wagon, przy kaliskim Runo-
texie oraz orkiestrach z Sulmierzyc, Gra-
bowa nad Prosną i Stawiszyna.  Od 2008 

roku mocno ograniczył swoją działalność 
ze względu na wiek, ale pozostał perku-
sistą w Miejsko-Gminnej Orkiestrze Dętej 
przy OSP Skalmierzyce i do dziś z pasją 
uderza w bęben, biorąc udział w każdym 
możliwym wyjeździe i koncercie.

Niezwykle miłym a zarazem wzrusza-
jącym akcentem była obecność w tym 
dniu skalmierzyckiej orkiestry, z którą 
nagrodzony wspólnie wykonał jeden 
utwór. Do życzeń przyłączył się także 
obecny na uroczystości zastępca burmi-
strza Paweł Błaszczyk. 

Aleksander Liebert

Występ Edmunda Marczaka z Miejsko-Gminną Orkiestrą Dętą
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Gala będąca połączeniem dwóch ważnych dla społeczności  
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wydarzeń, czyli Dnia Edukacji 
Narodowej oraz inauguracji nowego sezonu kulturalnego  
odbyła się 20 października 2017 roku. 

Miejska sala widowiskowa Stare Kino, 
w której zorganizowano uroczystość, po 
brzegi wypełniła się zaproszonymi przez 
burmistrz Bożenę Budzik przedstawicielami 
gminnych placówek oświatowych oraz spo-
łecznikami działającymi w ponad dwudzie-
stu organizacjach społecznych, kulturalnych 
i sportowych. Najbardziej wyróżniający się 
spośród nich w minionym sezonie zostali 
uhonorowani za odwagę, by jak to określiła 
burmistrz: żyć pięknie, twórczo, z pomysłem 
i pasją. Na to ważne wydarzenie przybyli rów-
nież: Przewodniczący Rady Gminy i Miasta 
Kazimierz Sipka wraz z radnymi, zastępca 
burmistrza Gminy i Miasta Paweł Błaszczyk, 
sekretarz Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek, 
skarbnik Gminy i Miasta Bolesław Borkowski 
i jego zastępca Agnieszka Sipka oraz radni 

powiatu ostrowskiego: Jerzy Łukasz Walczak, 
Władysław Jaśkiewicz i Mirosław Nowacki.

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszyst-
kich pracowników szkolnictwa: dyrektorów, 
nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pra-
cowników oświaty. Dziękujemy wówczas za 
codzienną pracę i serce włożone w nauczanie 
i wychowywanie młodych pokoleń mieszkań-
ców naszej Gminy – zaznaczyła prowadząca 
uroczystość Justyna Krawczyk, która jako 
pierwsze do wyróżnienia wywołała dyrek-
torki gminnych szkół i przedszkoli: Lucynę 
Lisiak-Kycię, Teresę Kiełbik, Bożenę Walczak, 
Lidię Bielę, Jolantę Siwak, Teresę Stacho-
wiak, Katarzynę Kaźmierczak, Małgorzatę 
Sulewską, Annę Walczak, Olgę Gruszczyńską 
i Annę Matuszczak, a następnie nauczycielki 
aktywnie uczestniczące w życiu społeczności 

szkolnych: Elwirę Mielcarek, Marię Nowacką, 
Urszulę Adrian, Katarzynę Jasińską, Justynę 
Kierzek-Gawrońską, Grażynę Kucharską, Jo-
lantę Poprawską, Jolantę Łęcką, Beatę Arshad, 
Annę Kwiasowską oraz Justynę Stasiuk. Dy-
plomy, kwiaty oraz drobne upominki wręczyli 
im burmistrz Bożena Budzik oraz kierownik 
Referatu Oświaty i Wychowania Daniel Mi-
tuła. W rewanżu i oni otrzymali kwiaty oraz 
podziękowania za stwarzanie wszystkim pla-
cówkom oświatowym i ich pracownikom do-
godnych warunków do pracy oraz rozwoju.

Jak co roku uhonorowano również osoby, 
które w bezinteresowny sposób przyczyniają 
się do rozwoju gminnej kultury, troszczą się 
o dobrą kondycję tutejszego sportu czy też an-
gażują w działalność pozostałych organizacji 
społecznych. Dziękując wszystkim Państwu za 
kolejny dobry rok pracy i zarazem współpracy 
z samorządem lokalnym, proszę przyjąć przy-
znane przez panią burmistrz wyróżnienia – 
tymi słowami Justyna Krawczyk zaprosiła ko-
lejne osoby po odbiór listów gratulacyjnych, 
które tym razem wręczali burmistrz Bożena 
Budzik, jej zastępca Paweł Błaszczyk oraz kie-
rownik Referatu Kultury Aleksander Liebert. 

Nagrodzono członkinie Miejsko-Gminnej 
Orkiestry Dętej przy OSP Skalmierzyce: Mar-
tę Matyśkiewicz oraz Martę Lewandowską, 
zaangażowanych w działalność Chóru pw. 
św. Grzegorza z Nowych Skalmierzyc: Hannę 
Pawlak i Dariusza Ignora, chórzystów Chó-
ru Kościelnego pw. św. Cecylii ze Skalmie-
rzyc: Stefanię Olejnik i Edmunda Dębickiego, 
członków Stowarzyszenia Kulturalnego Te-
atr Misterium Biskupice Ołoboczne: Mar-
ka Nowackiego i Agatę Pawlicką, działające 
w Stowarzyszeniu Przyjaciół „Jarzębinki”: 
Agnieszkę Kalitę i Katarzynę Świrtę, har-
cerzy nowoskalmierzyckiego Szczepu ZHP 
GRANICA im. Powstańców Wielkopolskich: 
Aleksandrę Kołodziejek i Łukasza Kostec-
kiego, działających na rzecz integracji osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem: Marię 

Mieć odwagę,  
by żyć z pomysłem i pasją

Uroczystość uświetnił występ  
Zenona Laskowika z Zespołem Towarzyszącym
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Rosołek i Sylwestra Piaskowskiego, działaczki 
Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK: Wie-
sławę Szymańską i Sylwię Wojdę, członkinie 
Koła Terenowego Nr 3 Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów: Stanisławę 
Kaszubę i Kingę Tomaszewską, działających 
w Stowarzyszeniu Działkowców „Kolejarz” 
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym: Jerze-
go Czempińskiego i Juliana Michalaka, pre-
zesa Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. 
Tadeusza Kościuszki Edmunda Nowaka oraz 
działaczy Koła Pszczelarzy w Skalmierzycach: 
Jerzego Kowalskiego i Kazimierza Strzelczyka. 

Za zasługi na rzecz rozwoju kultury fizycz-
nej i sportu wyróżniono natomiast działaczy 
Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Spor-
towego: Izabelę Garcarek-Dulebę, Marzenę 
Wrzosek, Kingę Jasińską i Łukasza Krzyśkę, 
działaczy Klubu Sportowego „Pogoń”: Huber-
ta Koteckiego, Grzegorza Wojciechowskiego, 
Mirosława Nowackiego, Remigiusza Wasie-
lewskiego, Michała Kasprzaka i Marka Galew-
skiego, działaczy Parafialnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Sokoły” Droszew: Stani-
sława Spaleniaka i Andrzeja Banasiaka, dzia-
łających w Towarzystwie Rowerowym „So-
kół”: Magdalenę Pussak-Szewczyk, Radosława 
Szewczyka i Karolinę Mencel, członka Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego Nowe Skal-
mierzyce Mariana Gruszczyńskiego, członka 
Koła Polskiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych Rafała Mielcarka oraz instruktora 

i trenera Taekwon-do Stanisława Szala.
Na co dzień to Wy, Drodzy Państwo, po-

przez swoją działalność ubogacacie dziedzic-
two naszej gminnej wspólnoty, zostawiając 
tu trwały ślad i dobre imię. Pracując na rzecz 
oświaty, kultury, sportu czy też podejmując 
działania o szerokim charakterze prospołecz-
nym ożywiacie najbliższą okolicę, współdzia-
łając w tym zakresie z naszym samorządem. 
A dzisiaj to właśnie my – samorząd – chcemy 
podziękować Państwu za tę cenną aktywność 
przynoszącą naszej Małej Ojczyźnie prestiż, 
dumę oraz pożytek – podsumowała pracę na-
grodzonych osób burmistrz Bożena Budzik, 
która wyraziła nadzieję na niezaprzestanie 
tej cennej działalności: […]stawiamy dziś 
Państwa na piedestale, podsumowując Waszą 
całoroczną działalność, dziękując za jej owoce 
oraz wyrażając nadzieję na kontynuację tej 
pracy i dalsze projekty z Państwa udziałem. 
Siła, która w Was drzemie niech będzie zaląż-
kiem kolejnych wspaniałych przedsięwzięć ku 
Państwa satysfakcji osobistej, ale i pożytkowi 
ogółu naszych mieszkańców. 

Uroczystość uświetnił Zenon Laskowik, 
który wspólnie z Zespołem Towarzyszącym, 
czyli Jackiem Fedorowiczem, Grzegorzem 
Tomczakiem i Michałem Rukszą wystąpi-
li z programem kabaretowym pt. „Spotka-
nie kolesiów”.

tekst: Magdalena Kąpielska 
foto: Kamil Różański 

V Turniej Klubów 
Europejskich 
I miejsce  
Klubu Europejskiego 
„ADERIMUS”  
Gimnazjum w Ociążu
25 października 2017 roku 
w Szkole Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Wysocku 
Małym odbył się turniej zorga-
nizowany przez Punkt Informa-
cji Europejskiej Europe Direct 
w Ostrowie Wielkopolskim 
funkcjonujący przy Eurocentrum 
Innowacji i Przedsiębiorczości 
pod Patronatem Honorowym 
Poseł do Parlamentu Europej-
skiego Krystyny Łybackiej. 

Uczestniczyli w nim członkowie Klubów 
Europejskich ze szkół gimnazjalnych woje-
wództwa wielkopolskiego. 

Turniej składał się z dwóch etapów. 
Pierwszy polegał na przygotowaniu pracy 
plastycznej – plakatu pod hasłem „Europa 
w kolorowych barwach” prezentującego je-
den z wybranych krajów Unii Europejskiej. 
Etap drugi to prezentacja wybranego kraju 
w oparciu o plakat oraz test wiedzy o Unii 
Europejskiej. 

W turnieju braliśmy udział po raz drugi. 
W tym roku zaprezentowaliśmy Austrię, 
jej charakterystyczne elementy: kulturę, 
potrawy, język, słynne postaci, atrakcje 
turystyczne, wydarzenia historyczne, re-
gionalne stroje i tańce. Nasza prezentacja, 
barwnie przedstawiony kraj, zatańczony 
walc czy charakterystyczne jodłowanie 
a także duża wiedza o Unii Europejskiej 
złożyły się na zwycięstwo, czyli I miejsce. 
Opiekunem klubu jest Elżbieta Nowak, 
a w skład zwycięskiego zespołu wchodziły 
Marta Szulc, Klaudia Szymczak, Paulina No-
wostawska, Martyna Kowalczyk i Zuzanna 
Szablewska. Wszyscy otrzymali cenne na-
grody rzeczowe.

Elżbieta Nowak

Gimnazjalistki z Ociąża zaprezentowały Austrię
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Zbiórka, do której zgłosiło się 59 osób 
(faktycznie krew oddało o 10 osób mniej, od-
rzuconych przez lekarza ze względów zdro-
wotnych), zaowocowała wynikiem 20,050 
l krwi. Wśród oddających życiodajny lek nie 
zabrakło kobiet jak również debiutantów. 
Wszyscy z nich otrzymali słodkie paczki 
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Kaliszu, którego pra-
cownicy dokonywali rejestracji, badań 
oraz poboru. Ponadto krwiodawcy mogli 
liczyć na nagrody, spośród których najbar-
dziej cenną okazał się rower. Losowanie 
tym razem przyniosło szczęście jednemu 
z członków klubu HDK z Gołuchowa. 

Tradycyjnie już po październikowej 
zbiórce odbyło się spotkanie podsumowujące 
ostatni rok pracy. Poza członkami nowoskal-
mierzyckiego klubu gościli na nim Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena 

Budzik, jej zastępca Paweł Błaszczyk, Prze-
wodniczący Rejonowej Rady HDK w Ostro-
wie Wielkopolskim Lucjan Ziemiański oraz 
prezesi ościennych klubów HDK: Henryk 
Sotkiewicz, Wiesław Perz, Wiesław Czekalski, 

Stanisław Szkudlarz i Stanisław Staroojciec. 
Burmistrz Bożenie Budzik wręczono kwiaty 
oraz list gratulacyjny będące podziękowa-
niem za wspieranie idei czerwonokrzyskich, 

natomiast zastępcę burmistrza Pawła Błasz-
czyka uhonorowano ponadto przyznaną 
przez Zarząd Okręgowy PCK Odznaką Za-
służonego Honorowego Dawcy Krwi, którą 
otrzymuje się po oddaniu 6 litrów krwi. Nie 

zabrakło też dobrych wieści dla klubu ob-
chodzącego w tym roku 46-lecie istnienia. 
Przewodniczący Rejonowej Rady HDK 
w Ostrowie Wielkopolskim Lucjan Zie-
miański wręczył prezesowi Henrykowi 
Olejnikowi dyplom i statuetkę za zajęcie 
I miejsca w rozgrywanym pomiędzy klu-
bami z terenu powiatu ostrowskiego kon-
kursie „Góra złota” oraz poinformował 
o największej ilości zebranej przez Klub 
HDK PCK z Nowych Skalmierzyc krwi 

w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2017 roku 
(306 litrów). Kolejna akcja krwiodawstwa 16 
grudnia br.

Magdalena Kąpielska 

Biesiada Wielkopolska
Przedszkole „Jarzębinka” 
w Nowych Skalmierzycach 
realizuje projekt „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”.

 Jednym z działań przedsięwzięcia było 
zorganizowanie „Biesiady Wielkopolskiej” 
mającej na celu kultywowanie tak ważnej 
w naszej kulturze pięknej tradycji ludowej.

Współgospodarzami imprezy byli rodzi-
ce naszych przedszkolaków, którzy przygo-
towali do degustacji różne regionalne po-

trawy: szneki z glancem, skibki ze smalcem, 
ogórki kiszone, pyry z gzikiem, szagówki 
z parzybrodą, rogale, ciasto drożdżowe oraz 
wiele innych potraw.

Wszyscy uczestnicy imprezy bawili się 
przy folklorystycznych zabawach. Było we-
soło i biesiadnie, a o to przecież chodziło. 
Najbardziej zachwycone były dzieci, które 
mogły pobawić się ze swoimi rodzicami. 
Tradycja ważna rzecz, należy jej uczyć już 
od przedszkolaka.

Maria Różańska 

Sukces ucznia z Kotowiecka
Tymoteusz Matuszczak ze Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Kotowiecku zajął II miejsce w wojewódzkim etapie 
ogólnopolskiego konkursu krasomówczego organizowanego przez 
PTTK w Poznaniu. 

Nasz uczeń prezentował dwa teksty na 
temat walorów przyrodniczych i historycz-
nych własnego regionu: jeden związany 
z rodzinną legendą, drugi o wyciecze rowe-
rowej do Gołuchowa. Tymoteusz ma już za 

sobą etap powiatowy i wojewódzki, tym sa-
mym nasz krasomówca w listopadzie będzie 
walczył o miejsce w etapie ogólnopolskim 
w Legnicy. Życzymy Tymkowi powodzenia!

Urszula Adrian

72. akcja  
poboru krwi
21 października dawcy krwi skupieni  
w Klubie HDK Nowe Skalmierzyce bądź innych 
klubach, ale również osoby niezrzeszone 
wzięli udział w 72. akcji poboru, która odbyła 
się w hali Stadionu Miejsko-Gminnego 
w Nowych Skalmierzycach.
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Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po czasie jej 
trwania – słynny aforyzm Roberta Pauleta można odnieść do par 
z długoletnim pożyciem małżeńskim, zwłaszcza zaś takich, których 
wspólna życiowa wędrówka obejmuje półwiecze, a nawet 60 lat. 

Te właśnie małżeństwa zostały zapro-
szone przez Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożenę Budzik na od wielu 
już lat organizowaną uroczystość Złotych 
i Diamentowych Godów. W tym roku były to 
więc pary, które swoje małżeństwa zawarły 
w 1967 (14 małżeństw) oraz w 1957 roku 
(4 małżeństwa).

Wyjątkowe święto wymagało eleganckiej 
oprawy i dostojnych gości, dlatego też wśród 
zgromadzonych w skalmierzyckiej restaura-
cji „Nastrojowa” znaleźli się burmistrz Boże-
na Budzik, wiceburmistrz Paweł Błaszczyk, 
przewodniczący Rady Gminy i Miasta Kazi-
mierz Sipka, kierownik USC Jerzy Łukasz Wal-
czak, jego zastępca Michał Ciupka oraz boha-
terowie tego dnia, czyli jubilaci i ich rodziny.

Wszystkie przybyłe pary złożyły sobie po-
dziękowania za wzajemną zgodę, wierność 
oraz trwałość związku, a następnie burmistrz 
w asyście przewodniczącego Rady dokonali 
niezwykle wzruszającego aktu dekoracji Me-
dalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Odznaczenia te, przyznane przez Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, 
otrzymali złoci jubilaci, którym ponadto prze-
wodniczący Rady wręczył okolicznościowe 
dyplomy i kwiaty. Kwiaty oraz listy gratula-
cyjne gościom honorowym uroczystości, czyli 
jubilatom diamentowym wręczyli natomiast 
burmistrz oraz jej zastępca.

Szanowni Państwo, jubilaci obchodzący 
w tym roku Diamentowe oraz Złote Gody. Tak, 
jak rzadko można znaleźć wspomniany przed 
chwilą minerał, jakim jest diament oraz kru-
szec, jakim jest złoto, równie wyjątkowo trafia-
ją się takie małżeństwa jak Wasze. Małżeństwa 
pokazujące nam, młodszym pokoleniom, że 
pomimo trudów codzienności, pojawiających 

się po drodze chorób, przeciwności losu a także 
pomimo różnicy zdań, charakterów czy upodo-
bań można tworzyć z drugim człowiekiem 
udany związek przez całe życie. Dokonaliście 
dobrych życiowych wyborów i teraz to procen-

tuje. Zbieracie owoce sianego przez kilkadzie-
siąt spędzonych wspólnie lat ziarna, ciesząc się 
wspólnym życiowym dorobkiem, szczęściem 
swoich dzieci, wnuków a nawet prawnuków. 
Dziś wszyscy oni przyszli Wam podziękować za 
dom pełen ciepła, czułości, troski. Dom bogaty 
prawdziwą wspólnotą, wzajemnym szacun-
kiem oraz miłością – podsumowała oficjalną 
część uroczystości burmistrz Bożena Budzik. 

W części mniej formalnej wzniesiono toast 
za pomyślność wszystkich par obchodzących 
jubileusze i odśpiewano im „Sto lat”, po czym 
przy ciastku i kawie oddano się wspomnie-
niom ze wspólnie przeżytych kilkudziesięciu 
lat. Nie obyło się również bez życzeń, kwia-
tów i upominków, które jubilatom przynieśli 
ich najbliżsi. Wspólna fotografia z władzami 

Gminy zakończyła gminne biesiadowanie, na-
tomiast wiele par zaprosiło swoich gości na 
świętowanie w węższym gronie rodzinnym.

Nie wszystkie pary obchodzące jubile-
usze, ze względu na stan zdrowia, mogły 
wziąć udział w spotkaniu, dlatego medale 
oraz okolicznościowe gratulacje zostaną im 
wręczone przez kierownika USC w termi-
nie późniejszym.

 
Magdalena Kąpielska 

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
03.11.2017 r. – 23.11.2017 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 403/2-13, o pow. 0,2300 ha oraz cz. 
dz. nr 268, o pow. 0,0076 ha/. 

Razem przez całe życie
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Podarunek od jabłoni 
W Publicznym Przedszkolu w Kotowiecku od 25 września 
realizowany był projekt edukacyjny „Podarunek od 
jabłoni”. Jesień to pora roku, która urzeka bogactwem 
kolorów i obfitością plonów. To okres, w którym warzyw 
i owoców jest pod dostatkiem. Jabłko gości najczęściej 
na polskich stołach i dlatego to właśnie ono stało się 
bohaterem wspomnianego projektu.

W sali maluszków został zorganizowany 
kącik jabłkowy. Dzieci odbyły wycieczki do 
przydomowych ogródków w celu poszuki-
wania jabłoni. Odwiedziły ulicę Jabłonkową, 
by sprawdzić, czy rosną tam jabłonie. Uczest-
niczyły w zabawach i zajęciach prowadzo-
nych przez ekspertów. Podczas warsztatów 
przygotowanych przez dietetyka maluszki 
wcieliły się w rolę witamin, poznały wartości 
odżywcze jabłka, jego znaczenie dla zdrowia 
i urody, degustowały przekąski jabłkowe 
i naturalny sok z jabłek a także otrzymały 
broszurki dla rodziców z ciekawostkami na 
temat tego owocu i przykładowymi prze-
pisami kulinarnymi. Zajęcia prowadzone 

przez nauczyciela przyrody pozwoliły ma-
luszkom poznać budowę jabłka, jego cykl 
rozwoju, w tym rolę pszczół w powstawaniu 
owocu. Dzieci z ciekawością obserwowały 
skórkę jabłka pod mikroskopem. Ekspertem 
od domowej spiżarni i przetworów z jabłek 
była babcia jednej z dziewczynek. Pod jej 
okiem przedszkolaki przygotowały kompot 
i mus jabłkowy. Przez cały ten czas groma-
dziły nowe doświadczenia w zabawach ba-
dawczych, rozpoznawały jabłka po zapachu, 
smaku, dotyku, oglądały je pod lupą, ważyły, 
liczyły. Tworzyły również prace plastyczne, 
tańczyły przy „jabłuszkowych” piosenkach, 
recytowały wiersz „Entliczek pentliczek”  

J. Brzechwy, słuchały opowiadań, rozwiązy-
wały zagadki. 

Małe dzieci odkrywały świat poprzez 
doświadczenia i zabawę. Zajęcia wyzwalały 
w nich wiele emocji, wywoływały ożywie-
nie, pasje badawcze, zaspokajały ciekawość. 
Wszystkie działania wpłynęły na rozwój za-
interesowań przyrodniczych, kształtowanie 
się postaw prozdrowotnych i proekologicz-
nych przedszkolaków. 

 
Bogumiła Stodolna

Ślubowanie w Gostyczynie
Ślubowanie klasy pierwszej to niezwykłe wydarzenie, które wpisało 
się na stałe w kalendarz uroczystości Szkoły Podstawowej im. 
błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie. 

Ta niezwykła ceremonia odbyła się 
20 października 2017 roku. Uroczystość 
uświetnili goście: Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, kierow-
nik Referatu Oświaty i Wychowania Daniel 
Mituła, dyrektor szkoły Jolanta Siwak, ks. ka-
nonik Michał Pacholczyk, nauczyciele, rodzi-
ce i pracownicy obsługi. Nie zabrakło przed-
szkolaków, dzieci z oddziału przedszkolnego 
i delegacji z klas II-VII. 

W tym dniu 14 pierwszoklasistów złożyło 
ślubowanie na sztandar szkoły i zostało ofi-

cjalnie przyjętych do grona uczniów naszej 
szkoły. Pierwszaki rozpoczęły polonezem. 
Z uśmiechem na twarzy, bez tremy zaprezen-
towały swoje zdolności recytatorskie, wo-
kalne i taneczne. Po części artystycznej nad-
szedł czas na „otrzęsiny”. Dzieci pomyślnie 
przeszły „próbę uśmiechu”, a zjedzenie pla-
sterka cytryny nie było dla nich problemem. 

Po złożeniu obietnicy pierwszaki zosta-
ły pasowane na uczniów. Aktu pasowania 
„ołówkiem - olbrzymkiem” dokonali Bur-
mistrz Gminy i Miasta Bożena Budzik, kie-

rownik Referatu Oświaty i Wychowania 
Daniel Mituła oraz dyrektor szkoły Jolanta 
Siwak. Po ceremonii każdy uczeń otrzymał 
pamiątkowy dyplom, akt pasowania i legity-
mację szkolną. 

Ciepłe słowa skierowała do rodziców 
i uczniów burmistrz Bożena Budzik oraz 
dyrektor Jolanta Siwak. Miłym akcentem 
uroczystości były upominki, które dzieci 
otrzymały od zaproszonych gości, rodziców, 
koleżanek i kolegów z klas II-VII oraz przed-
szkolaków. Na pamiątkę tego wydarzenia 
uczniowie klasy pierwszej wręczyli zebra-
nym słodkie podziękowania. Uroczystość za-
kończył wspólny poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

T. Kowalska

Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się 
wszystkiego o jabłkach

Aktu pasowania na pierwszaków dokonała 
burmistrz Gminy i Miasta
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Nasz szósty rajd 
„Od Sasa do Lasa”
Po raz XII odbył się rajd „Od 
Sasa do Lasa”, w którym 
Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Kotowiecku brała 
udział po raz VI. 

Tradycyjnie organizatorami rajdu pie-
szego byli kaliski oddział PTTK, Koło Prze-
wodników PTTK w Kaliszu, Urząd Gminy 
w Gołuchowie, Straż Miejska w Kaliszu 
oraz Zespół Szkół w Kościelnej Wsi. Nasi 
uczniowie wraz z opiekunami p. Violetą 
Matuszczak i p. Urszulą Adrian pokonali 
trasę 10 km (Kotowiecko - Kościelna Wieś 
- Kotowiecko). Rajd „Od Sasa do Lasa” jest 
upamiętnieniem bitwy pod Kościelną Wsią, 
która toczyła się w obrębie III wojny pół-
nocnej i jest częścią lokalnej historii. To 
tu pomiędzy Kościelną Wsią, Warszówką, 
a Dobrzecem rozegrała się bitwa, w której 
udział wzięli Polacy stając do walki na-
przeciwko siebie, jedni po stronie Augusta 
II Mocnego, drudzy z ramienia Stanisła-
wa Leszczyńskiego. Rajd jest także okazją 
do zwiedzenia zabytków Kościelnej Wsi. 
Spacerowi po okolicy towarzyszą zada-
nia, których podsumowanie ma znaczenie 
w klasyfikacji generalnej grup biorących 
udział w rajdzie. Częścią rajdu są także mię-
dzypowiatowe konkursy – przyrodniczy 
i historyczny. Uczeń naszej szkoły Tomasz 
Filipiak, kl. VII zajął II miejsce w konkur-
sie historycznym. Należy dodać, że Tomek 
zmagał się ze swoimi kolegami na poziomie 
gimnazjalnym. Możemy być dumni z na-
szych uczestników, ponieważ odebraliśmy 
puchar z rąk komandora rajdu p. Barbary 
Wiktorowicz uzyskawszy 5. miejsce w kla-
syfikacji generalnej. W tym roku na uczest-
ników rajdu czekała niespodzianka – pokaz 
układów tanecznych, w które każdy z nas 
mógł się włączyć osobiście. 

 
Urszula Adrian

Pasowanie pierwszoklasistów  
na uczniów Szkoły Podstawowej 
 im. Marii Konopnickiej  
w Droszewie
Dzień 19 października 2017 roku zapisze się 
w historii Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Droszewie jako święto pierwszoklasistów  
i całej społeczności uczniowskiej. 

Podczas uroczystości, na którą przy-
byli: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik, kierow-
nik Referatu Oświaty i Wychowania Da-
niel Mituła, dyrektor szkoły Lidia Biela, 
przewodnicząca Rady Rodziców Beata 
Olejnik oraz rodzice, nauczyciele, kole-
dzy i koleżanki z „O” i klas II-III, dzie-
więcioro dzieci złożyło przysięgę na 
sztandar i zostało pasowanych na peł-
noprawnych uczniów naszej szkoły. 

Nad przebiegiem uroczystości czuwa-
ła Weronika Banaszak z klasy V (przed-
stawiciel Samorządu Uczniowskiego), 
która życząc pierwszakom sukcesów 
obiecała, że zawsze mogą liczyć na po-
moc oraz wsparcie starszych uczniów. 
Dzieci usłyszały ciepłe słowa również 
od burmistrz Bożeny Budzik, która ży-
czyła powodzenia, wytrwałości oraz 
samych radosnych dni w ciągu nauki 
w droszewskiej szkole. Z kolei dyrektor 
podkreśliła jak ważną rolę w edukacji 
i wychowaniu odgrywają rodzice. Ży-
czyła wszystkim wiele cierpliwości oraz 
radości w poznawaniu i odkrywaniu 
świata. Po dokonanym przez burmistrz 
pasowaniu, każdy otrzymał z rąk kie-

rownika Daniela Mituły i dyrektor szko-
ły Akt Pasowania na Ucznia, pierwszą 
w życiu legitymację szkolną oraz wiele 
prezentów od gości i kolegów.

Wielkie brawa i pochwała nale-
żą się wszystkim pierwszakom za ich 
pierwszy występ przed publicznością. 
Odważnie przedstawili klasę pierw-
szą i udowodnili, że mają talent recy-
tatorski, wokalny oraz taneczny. Na 
scenie pomagały im krasnale z klasy 

IV – Karolina, Marysia, Wiktoria, Karo-
lina i Jakub, którzy zapewnili, że zawsze 
znajdą sposób na zmartwienia, służą 
radą i trzymają kciuki za każdego. Mali 
artyści pamiętali w tym dniu również 
o swoich rodzicach, posyłając im ze 
sceny buziaki i podziękowania za to, że 
mogą być uczniami. Wielkie brawa, ra-
dość i występ na bis świadczą, że nowi 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ma-
rii Konopnickiej w Droszewie znakomi-
cie sprawdzili się w roli aktorów.

Na zakończenie uroczystości czeka-
ła na wszystkich słodka niespodzianka 
w klasie - Planeta Odkrywców klasy 
I zamieniła się w pachnącą, kolorową 
i smaczną kawiarenkę. 
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Dzień Edukacji Narodowej  
w Szkole Podstawowej im.  
Powstańców Wielkopolskich  
w Nowych Skalmierzycach
Tegorocznym obchodom Dnia Edukacji Narodowej w Szkole 
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach towarzyszyło hasło  
„Nauczycielom – za trud, za uśmiech, za serce.”

Uczniowie poznawali m.in. zasady bezpiecznego poruszania się na drogach

Bezpiecznie w szkole i poza nią

Podczas uroczystości, która odbyła się 
12 października uczniowie zaprezentowali 
program, w którym wyrazili wdzięczność za 
poświęcenie . 

Na spotkanie przybyli, jak co roku, emery-
towani nauczyciele oraz grono pedagogiczne 
i pracownicy obsługi. Uroczystość uświet-
nili również swoją obecnością Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena 
Budzik, kierownik Referatu Oświaty i Wy-
chowania Daniel Mituła oraz przewodniczą-
cy Rady Rodziców Marcin Michalak. Na ręce 
dyrektor Lucyny Lisiak-Kyci wręczyli wią-
zanki kwiatów i złożyli życzenia wszystkim 
nauczycielom. 

Dzień Edukacji Narodowej był okazją, 
aby wyróżnić i nagrodzić nauczycieli za ich 
szczególne osiągnięcia. Przy tej okazji dyrek-
tor szkoły podziękowała za wysiłek włożony 
w kształcenie i wychowanie oraz skierowała 
w kierunku wszystkich pedagogów ciepłe słowa. 

Po oficjalnej części miał miejsce program 
artystyczny. Zaproszonych gości uczniowie 
uczcili wierszem, piosenką, tańcem, słowa-
mi życzeń i kwiatkiem - niespodzianką. Naj-
więcej uśmiechu i radości dostarczył pokaz 
mody dla nauczycieli. Konferansjerzy wy-
razili nadzieję, że te niepowtarzalne stroje 
zostaną rozpowszechnione w szkole. Swój 
występ wszystkim uczestnikom akademii 
dedykowali uczniowie klas IIIb i Vc oraz chór 
szkolny i zespół taneczny z klasy VII. Mło-
dych artystów przygotowały panie Magdale-
na Bogucka, Izabela Garcarek-Duleba, Justy-
na Kierzek-Gawrońska i Danuta Woźniak. 

Zwieńczeniem spotkania był poczęstunek 
przy kawie. 

D. Woźniak

Trzeci tydzień pobytu uczniów 
klas I-III w Szkole Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach 
upłynął pod hasłem „Bezpiecznie 
w szkole i poza nią”. 

W tym celu zaprosiliśmy na zajęcia 
przedstawiciela Policji z komisariatu w No-
wych Skalmierzycach. Omówiliśmy zasady 
bezpiecznego poruszania się po drogach, 
przechodzenia przez jezdnię, właściwe-
go postępowania w niebezpiecznych sy-
tuacjach w domu i w szkole. Wspólnie 
przypomnieliśmy poznane numery tele-
fonów alarmowych. W prezencie otrzy-
maliśmy poglądowe broszurki „Czas do 
szkoły. Bądź bezpieczny. Życie czeka.” Bar-
dzo dziękujemy!

Poznane zasady poruszania się w ruchu 
drogowym utrwaliliśmy podczas wycie-
czek i w toku zabaw ruchowych.

Wychowawcy klas I -III
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Nowoskalmierzyccy 
krasomówcy znów 
 na podium w Wielkopolsce
21 października w Poznaniu odbył się Wojewódzki 
Konkurs Krasomówczy, na którym wspaniale 
zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach. 

Laureaci eliminacji powiatowych mieli 
okazję do prezentacji obu tekstów (pięcio-
minutowego i siedmiominutowego), gdyż 
wszyscy awansowali do ścisłego finału za-
równo w kategorii klas gimnazjalnych jak 
i szkół podstawowych. Zgodnie z regula-
minem prezentacje musiały dotyczyć tury-
styczno-krajoznawczych walorów okolicy, 
ciekawych wydarzeń, ważnych postaci czy 
też innych tematów związanych z regionem. 
Poziom był niezwykle wyrównany, a rywa-
lizacja naprawdę ostra, zwłaszcza w gru-
pie młodszej. W kategorii gimnazjalistów 

II miejsce zajęła Zofia Jaźwiec z klasy II c, 
a III miejsce Nikodem Pawlak z klasy III c. 
III miejsce w swojej kategorii zajęła również 
siódmoklasistka Wiktoria Jarosik. Marcelina 
Wdowczyk z III b i Mikołaj Budzik z II c uzy-
skali tytuł finalisty.

Nasi uczniowie nie mieli sobie równych 
także na eliminacjach powiatowych w Ostro-
wie Wielkopolskim, które w tym roku były 
wyjątkowo emocjonujące ze względu na 
wysoki poziom i liczbę uczestników. Tutaj 
rozkład miejsc był zupełnie inny. W katego-
rii gimnazjów zwyciężczynią została Marce-

lina Wdowczyk, Nikodem Pawlak i Mikołaj 
Budzik zajęli ex aequo III miejsce, a Zosia 
Jaźwiec była czwarta. Wśród uczniów szkół 
podstawowych triumfowała Wikto-
ria Jarosik.

Młodych krasomówców przygotowywały 
polonistki: Dorota Bukowska i Agata Paw-
laczyk-Wieczorek. Teraz z niecierpliwością 
czekamy na wieści z Legnicy, gdzie pod ko-
niec listopada odbędzie się etap ogólnopol-
ski. Trzymamy kciuki za reprezentantów 
naszej szkoły a także lokalnej Ojczyzny.

Agata Pawlaczyk- Wieczorek

Ślubowanie uczniów klas 
I w Szkole Podstawowej  
im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach
„…Uwaga wszyscy, wchodzą pierwszaki…” 
– tymi słowami starsza koleżanka zaprosiła 
pierwszoklasistów naszej szkoły na uroczyste 
ślubowanie. Uczniowie, przy dźwiękach „Marsza 
Radetzkiego” Johanna Straussa i entuzjastycznych 
brawach, śmiało wkroczyli do sali gimnastycznej 
jako główni bohaterowie uroczystości.

Dyrektor Lucyna Lisiak-Kycia serdecznie 
powitała gości: Sekretarza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Zdzisława Mielczar-
ka, Przewodniczącego Rady Gminy i Mia-
sta Kazimierza Sipkę, Kierownika Refera-
tu Oświaty i Wychowania Daniela Mitułę, 
Przewodniczącego Rady Rodziców Marcina 
Michalaka, księdza Łukasza Rau, rodziców 
i przede wszystkim pierwszoklasistów. Ży-
cząc dzieciom sukcesów w nauce, słowa-
mi dziecięcej rymowanki zaprosiła ich do 
wspólnej nauki i pracy.

Część artystyczną razem z pierwszaka-
mi przedstawiły koleżanki z klasy IIIa. Ale 
dzieci, by stać się pełnoprawnymi uczniami, 
najpierw zostały zaproszone do kilku krain, 
w których czekały na nie różnorodne za-
dania. Zaprezentowana piosenka i wiersze 

spowodowały, że goście i zgromadzona pu-
bliczność z ochotą zaliczali dzieciom kolejne 
próby, a dziewczynki wręczały symbole wie-
dzy, muzyki, bezpieczeństwa i miłości. 

Kolejnym punktem uroczystości było ślu-
bowanie na sztandar szkoły, dokonanie aktu 
mianowania, wręczenie legitymacji szkol-
nych oraz pasowanie na uczniów dużymi 
ołówkami. 

Po części oficjalnej życzenia i wspaniałe 
upominki przekazali uczniom zaproszeni 
goście - Daniel Mituła, Marcin Michalak oraz 
Zdzisław Mielczarek. Sekretarz zwracając się 
do dzieci w imieniu burmistrz Bożeny Bu-
dzik powiedział: Drodzy pierwszoklasiści! 
Zapewniam Was, że wychowawcy zabiorą 
Was w piękną podróż pełną przygód, pod-
czas której to zdobywać będzie co rusz to 

nowe umiejętności. Ufam, że nie zawiedzie-
cie zarówno siebie, jak i swoich wychowaw-
ców, a rodzicom sprawiać będziecie wielką 
radość. Życząc pasowanym pierwszakom 
sukcesów w nauce zapewnił zarazem rodzi-
ców, że oddają swoje pociechy w ręce wyso-
ko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

 Przedstawiciele Samorządu Uczniow-
skiego w imieniu koleżanek i kolegów 
z klas IV-VII wręczyli pierwszakom ołówki 
z laurkami. 

Uroczystość zakończył występ zespołu 
muzyczno-instrumentalnego „Dzwonki” i ta-
niec ze wstążkami w wykonaniu dziewczy-
nek z klasy IIIa. Jak zawsze nie zawiedli też 
rodzice, którzy po ślubowaniu przygotowali 
dla swoich pociech słodki poczęstunek. 

Małgorzata Nowak
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Światowy Dzień 
Zwierząt w Szkole 
Podstawowej 
im. Powstańców 
Wielkopolskich 
w Nowych 
Skalmierzycach
Światowy Dzień Zwierząt to 
święto, które obchodzimy 
corocznie 4 października. 
Cały październik jest 
Międzynarodowym Miesiącem 
Dobroci dla Zwierząt. Obchody 
mają na celu przypomnienie 
ludziom o prawach zwierząt, 
przede wszystkim do ich 
godnego życia, bezpieczeństwa 
i wolności.

Uroczyste 
ślubowanie 
pierwszoklasistów
13 października 2017 roku 
w Szkole Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach odbyły się 
uroczyste obchody Dnia Edukacji 
Narodowej połączone ze ślubowa-
niem uczniów klasy pierwszej.

Na galę, obok gospodarzy: Teresy Kiełbik – 
dyrektor szkoły oraz Piotra Stencla – zastępcy 
dyrektora, przybyli reprezentanci władz samo-
rządowych: Zdzisław Mielczarek – Sekretarz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz Daniel 
Mituła – kierownik Referatu Oświaty i Wycho-
wania, rodzice, uczniowie, nauczyciele a także 
pracownicy administracyjni szkoły.

Pasowanie na ucznia to jedno z najważ-
niejszych wydarzeń w życiu każdego dziecka, 
dlatego święto miało charakter podniosły, 
a zarazem radosny. Pierwszoklasiści przygoto-
wali z tej okazji program artystyczny złożony 
z piosenek oraz recytacji, po którym odbyło 
się uroczyste przyjęcie do grona społeczności 
szkolnej. Za pomocą symbolicznego ołówka 
obrzędu pasowania dokonali kolejno: Zdzisław 
Mielczarek, Daniel Mituła oraz Teresa Kieł-
bik. Zacni goście, w imieniu Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik, 
obdarowali pierwszoklasistów okolicznościo-

wymi prezentami oraz pozowali do wspólnej 
fotografii. 

Dzień Edukacji Narodowej to także święto 
nauczycieli, uczniów oraz pozostałych pracow-
ników szkoły. W swym przemówieniu dyrektor 
doceniła poświęcenie, trud oraz pasję nauczy-
cieli, z jakimi podejmują się realizacji zawo-
dowych obowiązków. Podczas uroczystości 
wyróżniającym się pedagogom oraz pracowni-
kom administracji zostały wręczone nagrody. 
Pieniężne wyróżnienia otrzymało w sumie 23 
pracowników. 

Ciepłe słowa pod adresem uczniów oraz 
nauczycieli skierował sekretarz Gminy i Miasta 
Zdzisław Mielczarek. W swoim wystąpieniu 
pogratulował pierwszoklasistom profesjonal-
nego występu artystycznego i życzył uśmiechu 
stwierdzając, że kiedy dziecko się śmieje, to cały 
świat się raduje. Zwracając się zaś do rodziców 
maluchów zapewnił ich, że oddają swoje pocie-
chy w ręce wybitnych pedagogów, którzy uczy-

nią wszystko, aby ich pociechy były bezpieczne 
i z radością chłonęły przekazywaną im wiedzę. 
W imieniu Pani Burmistrz na ręce wszystkich 
nauczycieli Zdzisław Mielczarek złożył podzię-
kowania i życzenia sukcesów w wykonywaniu 
tego trudnego zawodu. 

Głos zabrali również Anita Grzegorek – 
przewodnicząca Rady Rodziców, Stanisław 
Kubiak – skarbnik Rady Rodziców oraz repre-
zentanci Samorządu Uczniowskiego.

Uroczystości dopełniły występy młodych 
artystów z koła teatralnego w programie za-
tytułowanym „Nie wystarczą tylko słowa”, ze-
społu wokalno-instrumentalnego oraz szkol-
nego chóru. Nad przygotowaniem i sprawnym 
przebiegiem święta pracowali nauczyciele: 
Małgorzata Tomczak, Aneta Mikołajczyk, Ju-
styna Kierzek-Gawrońska, Magdalena Zieleziń-
ska-Wypiorczyk, Małgorzata Mąka oraz Paweł 
Sobański wraz z uczniami.

K. Malchrzycka

Aby przybliżyć problem niechcianych 
zwierząt przeprowadziliśmy w klasach I-III 
zbiórkę karmy na potrzeby schroniska PSIE-
ROCINIEC dla starszych i schorowanych 
psów ze Zbierska. Klasy III c i III d gościły na 
zajęciach przedstawicielki schroniska wraz 
z podopiecznymi. Panie zwróciły uwagę na 
krzywdzone zwierzaki, przypomniały o od-
powiedzialności za ich warunki życia oraz 
uświadomiły nam, z czym związana jest de-
cyzja o ich przyjęciu do domu. 

Spotkanie ze zwierzakami to dobra oka-
zja, żeby odwdzięczyć się swoim pupilom 
za dostarczanie radości i szczęścia. Potrafią 
nam dać wytchnienie, swoje przywiązanie 
i miłość.

Rodzicom, wychowawcom i dzieciom, 
którzy włączyli się do akcji na rzecz pomocy 
zwierzętom serdecznie dziękujemy. Całość 
,,zwierzakowego menu” została przekazana 
do schroniska. 

Zwierzęta czekają na Twoją pomoc!

W szkole gościły przedstawicielki schroniska dla zwierząt w Zbiersku wraz z pupilami 

16



Wypływamy w szkolny rejs
16 października br. w poczet uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu oficjalnie 
zostali przyjęci pierwszoklasiści. Uroczyste 
pasowanie ich symbolicznym ołówkiem było 
jednym z elementów akademii poświęconej 
wyjątkowemu świętu całej społeczności szkolnej, 
czyli Dniu Edukacji Narodowej. 

Osobą szczególnie tego dnia wyróżnioną 
okazał się Tomasz Kułton, który za ubiegło-
roczne wyniki w nauce (średnia ocen 6,0) 
otrzymał stypendium burmistrza. Jego wrę-
czenia dokonał zastępca burmistrza Paweł 
Błaszczyk, który ponadto z racji przypadają-
cej w tym dniu 39. rocznicy wyboru Karola 
Wojtyły na papieża złożył kwiaty przy tablicy 
pamiątkowej poświęconej patronowi szkoły.

W imieniu burmistrz Bożeny Budzik głos 
zabrał Kierownik Referatu Oświaty i Wycho-

wania Daniel Mitu-
ła. Składając życze-
nia uczniom klas I, 
rozpoczynającym 
długi rejs w dzie-
dzinie edukacji, wyraził nadzieję, że jednym 
z portów, do jakiego dopłyną będzie ukoń-
czenie ośmioletniej szkoły podstawowej. 
Ciepłe słowa popłynęły również w stronę 
nauczycieli: Dzięki Państwa pracy, odpowie-
dzialności i zaangażowaniu nasze placówki 

są miejscem przyjaznym uczniom i ich ro-
dzicom. Dlatego w imieniu Pani Burmistrz 
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia 
dużo zdrowia, szczęścia, sukcesów osobistych 
i zawodowych.

Magdalena Kąpielska

Ślubowanie 
klas pierwszych 
w SP im. Adama 
Mickiewicza 
w Skalmierzycach
Ślubowanie klas pierwszych to 
niezwykłe święto dla całej  
szkolnej społeczności. Jest ono  
nie tylko niezapomnianym 
„krokiem milowym” dla 
pierwszoklasistów, ale również 
doniosłym wydarzeniem dla ich 
starszych kolegów i koleżanek. 

27 października 2017 roku do naszej 
szkolnej braci zostało przyjętych 39 pierw-
szaków. Młodzi żacy na swą uroczystość 
zaprosili nie tylko rodziców, ale również 
władze samorządowe na czele z burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – Bo-
żeną Budzik, kierownika referatu oświaty 
–Daniela Mitułę, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Adama Mickiewicza w Skalmie-
rzycach – Małgorzatę Sulewską, księdza 
kanonika Sławomira Nowaka, przewodni-
czącą Rady Rodziców – Katarzynę Andrze-
jewską, grono pedagogiczne oraz starszych 
kolegów i koleżanki. W samo południe 
najmłodsi uczniowie naszej szkoły wraz 
z wychowawczyniami – Anną Dziadkiewicz 
i Izabelą Gnerowicz zabrali wszystkich ze-
branych gości w rejs ku szkolnej przygo-
dzie, albowiem przygotowany przez nich 
występ artystyczny osnuty był wokół te-

matyki marynistycznej. Młodzi marynarze 
musieli wykazać się wiedzą i umiejętno-
ściami z takich dziedzin jak: matematyka, 
historia, geografia, muzyka czy taniec, by 
przekonać kapitana statku, że nadają się 
na uczniów Szkoły Podstawowej im. Ada-
ma Mickiewicza w Skalmierzycach. Już na 
samym początku uroczystości oczarowali 
publiczność wspaniałym wykonaniem po-
loneza, później błysnęli piękną recytacją 
wierszy i umiejętnościami wokalno-instru-
mentalnymi. Zwieńczeniem ich występu 
było odczytanie hasła „Ślubowanie” i po-
wtórzenie słów przysięgi, po którym na-
stąpiło uroczyste pasowanie na uczniów, 
którego dokonali: burmistrz, kierownik re-
feratu oświaty oraz dyrektor. 

Życzymy naszym pierwszoklasistom po-
myślnych wiatrów i wspaniałych przygód na 
morzach wiedzy i oceanach szkolnej nauki. 
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Mecze KS Pogoń  
Nowe Skalmierzyce 

Zespół prowadzony przez Mariusza Kaczmarka 
wygrywa kolejne mecze w IV Lidze! Oto wyniki 
poszczególnych spotkań:

• 9.10.2017- 2:0 KS Pogoń Nowe Skalmierzyce – SKP Słupca 
strzelcy: 18 min. Kamil Sroka (samobójcza) i 55 min. Przemysław 
Balcerzak

• 14.10.2017- 0:3 LKS Korona Piaski - KS Pogoń Nowe 
Skalmierzyce. 14 min. Piotrek Józefiak, 49 min. Adam Majewski, 
59 min. Jakub Jóźwiak

• 21.10.2017 3:1 KS Pogoń Nowe Skalmierzyce- Polonia Kępno. 
34 min. Dmytro Polyanowsky, 56 min. Adam Majewski, 64 min. 
Tomasz Kaczmarek

• 28.10.2017 0:3 Polonia Leszno- KS Pogoń Nowe Skalmierzyce. 
12 min. Jakub Jóźwiak, 88 min. Adam Majewski, 90+4 min. 
Piotr Józefiak.

Matematyka na sportowo? 
Matematyka jest jednym z najbardziej problematycznych przedmiotów na każdym etapie edukacji. Wielu 
uczniów uważa ją za przedmiot trudny lub nieciekawy. 

Nauczyciele z naszej gminy postanowili 
jednak pokazać swoim podopiecznym, że 
matematyka to nie tylko obliczenia na lek-
cji. W tym roku przekonują uczniów, że jest 
ona ściśle związana ze… sportem. O tym, co 
wspólnego mają te dwie dziedziny, dowia-
dują się uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Ociążu.

Każdy pomysł musi mieć jednak staran-
nie zaplanowane wykonawstwo. W realiza-
cji projektów matematycznych dla uczniów 
w Polsce niezmiennie od kilku lat pomaga 
fundacja mBanku. W ramach projektu gran-
towego mPotęga finansuje działania, które 
mają popularyzować matematykę i uświa-
damiać dzieciom, że jej nauka jest ciekawa 
i przydatna w życiu codziennym. Nauczy-
ciele matematyki i wychowania fizycznego, 
Anna Walczak i Ryszard Tomczak ze szkoły 
w Ociążu, postanowili zmierzyć się z tym wy-
zwaniem i zgłosili do konkursu mBanku swój 
projekt o nazwie Sport to… też matematyka. 
Ich pomysł spotkał się z aprobatą członków 
fundacji i dzięki temu uczniowie przez trzy 
miesiące w ramach ciekawych zajęć pozalek-
cyjnych mają szansę poznać zupełnie nowe 
oblicze matematyki.

ZABAWA KLUCZEM DO NAUKI?
Od września tego roku w szkole w Ociążu 

projekt idzie pełną parą. Uczniowie spoty-
kają się równocześnie z nauczycielem mate-
matyki i wf-u i dowiadują się, jak ważna jest 
matematyka w sporcie. 

Oprócz tego opiekunowie projektu 
przewidzieli dla nich szereg innych atrak-

cji. Uczniowie mieli już okazję odwiedzić 
ostrowski Fitness Club. Od wykwalifikowa-
nych trenerów dowiedzieli się, jak bezpiecz-
nie używać najpopularniejszych sprzętów 
treningowych oraz jak powinien być ułożony 
prawidłowy trening. W szkole odbył się też 
turniej sportowo-matematyczny, w którym 
wzięły udział nie tylko dzieci, ale też ich ro-
dziny. W ramach zawodów drużyny zmierzy-
ły się w konkurencjach sportowych i łami-
główkach matematycznych. Zaangażowanie 
uczestników pokazało, że nuda nie ma racji 
bytu na takich zajęciach matematycznych.

WYCIECZKI, KONKURSY, SPOTKANIA,  
CZYLI CO DALEJ

To jednak dopiero początek atrakcji, któ-
re czekają na uczestników matematyczno-
-sportowej przygody. 

W kolejnych tygodniach nauczyciele 
przewidzieli dla nich spotkania ze zna-
nymi sportowcami, którzy opowiedzą 
uczniom o tym, jak matematyka przydaje 
się w profesjonalnym sporcie. Następnie 
uczniowie sprawdzą swoje umiejętności 
logicznego myślenia w kaliskim Escape Ro-
omie. Oprócz tego czekają na nich dalsze 
warsztaty matematyczno-sportowe, które 
zaowocują filmikami, plakatami i ulotka-
mi o wykorzystaniu matematyki w innych 
dziedzinach życia. 

Projekt organizowany przy współpracy 
z fundacją mPotęga już spotyka się z entu-
zjazmem wśród uczniów i pokazuje im, że 
matematyka także może być pasją i fanta-
styczną przygodą. A to dopiero początek 
projektu. Jakie jeszcze oblicza matematyki 
odkryją uczniowie placówki w Ociążu? 
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Mistrzostwa powiatu w sztafetowych biegach przełajowych
Zawody powiatowe odbyły się 6 października 2017 roku w Ostrowie Wlkp. na Piaskach Szczygliczka. 

Wystartowało w nich 13 drużyn z po-
wiatu ostrowskiego. Szkoła Podstawowa 
im. Powstańców Wielkopolskich z Nowych 
Skalmierzyc stanęła na podium w roczniku 
2005 i młodsi, zajmując II lokatę w powie-
cie w kategorii chłopców, natomiast dziew-
częta sklasyfikowały się na IV miejscu. 
W roczniku 2002-2004 najlepszą druży-
ną okazali się chłopcy z Ociąża, zajmując 
I miejsce w powiecie i otrzymując awans 
do finału wojewódzkiego. Dziewczęta zaję-
ły V miejsce.

Zawody wojewódzkie odbyły się 12 paź-
dziernika w Poznaniu. Szkoła podstawowa 
z Ociąża w roczniku 2002-2004 zdobyła 11. 
miejsce na 39 startujących.

 
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

W powiecie na medal
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Droszewie spisali się znakomicie podczas Mistrzostw Powiatu 
w Tenisie Stołowym. 

Drużyna w składzie: Mateusz Ta-
baka, Maksymilian Mądry oraz Jakub 
Matuszewski wywalczyła srebrny me-
dal. Zawody odbyły się 18 października 
2017 r. w Raszkowie i charakteryzował 
je bardzo wysoki poziom. Warto dodać, 
że wcześniej drużyna z Droszewa zajęła 

I miejsce w Mistrzostwach Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Chłopcy wspięli się na wyżyny swoich 
możliwości. Wywalczyli nie tylko medale, 
ale również uzyskali przepustkę do finału 
rejonowego, który odbył się 8 listopada br. 
w Raszkowie. 
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Czuwaj! Za oknem zimno, pada, wieje... prawdziwa jesień. 
Korzystając z okazji wspominamy, jak to było, kiedy świeciło słońce, 
a termometr pokazywał ponad 20 stopni Celsjusza. 

Pod koniec wakacji harcerze z 47. Dru-
żyny Wędrowniczej „Popioły” wzięli udział 
w Wędrowniczej Watrze 2017. Pod hasłem 
„Bądź zmianą” udali się na tereny Borów 
Tucholskich, o których głośno było w związ-
ku z nawałnicami i tragedią, jaka wydarzy-
ła się na obozie ZHR. Podczas służby wzięli 
udział w czynnej pomocy mieszkańcom miej-
scowości Rytel. Ich praca polegała głównie 
na oczyszczaniu z drzew i gałęzi domostw, 
odciętych od dojazdu i prądu a także wypa-
kowywania darów i przenoszenia worków 
z ubraniami do punktów zarządzania kry-
zysowego. Uczestnicy, dzięki temu co zoba-
czyli na miejscu, mogli zrozumieć prawdzi-
wą istotę służby. Następne dni były nie lada 
wyzwaniem, albowiem podjęli się wędrówki, 
której miejscem docelowym był Starogard 
Gdański. Po wyczerpującej podróży uczestni-
cy przenieśli się na zlot Watry do miejscowo-
ści Olchowiec w Bieszczadach. Tam w ekipie 
harcerskiej liczącej ponad 900 wędrowni-
ków mieli możliwość uczestniczenia w róż-
norakich zajęciach przygotowanych przez 
inne patrole. Nasi wędrownicy wykazali się 
nie lada odwagą i pracowitością. Jesteśmy 
z nich dumni!

Reprezentację szczepu mogli Państwo 
spotkać również na licznych uroczysto-
ściach m.in. podczas obchodów 100. roczni-
cy Internowania Legionistów Piłsudskiego 
w Szczypiornie (gdzie wystawili trzy sztan-
dary: hufcowy, szczepowy i historyczny 12. 
DHS „Legiony”) oraz podczas obchodów 74. 
rocznicy wypadku lotniczego Halifaxa 154, 

jaki miał miejsce w Nowych Skalmierzycach. 
To dla nas bardzo ważne, aby dbać o pamięć 
i losy Bohaterów związanych z regionem.

W połowie września byliśmy współor-
ganizatorami festynu rodzinnego, który 
odbywał się na terenie Stadionu Miejsko-
-Gminnego w Nowych Skalmierzycach. Przy-
gotowaliśmy wiele gier i zabaw dla dzieci 
i ich rodziców. Spotkaliśmy wielu wspania-
łych ludzi, z którymi mogliśmy porozmawiać, 
wspólnie się bawić i cieszyć ostatnimi ciepły-

mi dniami w tym roku. Zadbaliśmy również 
o mały poczęstunek, kawę i herbatę. Był 
plac zabaw dla dzieci, gry z chustą Klanza, 
zwierzątka z balonów, kolorowanki, malo-
wanie buzi oraz zawody w strzelaniu z łuku! 
Dh. Paulina Wasilewska oraz dh Mateusz 
Sośnicki wystąpili na dużej scenie i umilili 
wszystkim czas, grając na gitarach i śpiewa-
jąc wspaniałe harcerskie piosenki. Wszyscy 
bawili się doskonale! 

Jak przystało na prawdziwych harcerzy 
wzięliśmy również udział w „Harcerskim 

Starcie”, gdzie na przystani w Kaliszu spotka-
ły się zuchy i harcerze z całego hufca. To był 
wspaniały czas na integrację z innymi druży-
nami. Całość zakończyła się wspólnym ogni-
skiem i kręgiem. Wszyscy rozeszliśmy się we 
wspaniałych nastrojach, aby przez najbliższy 
rok pracować na zbiórkach, wyjazdach, bi-
wakach i uroczystościach. Już teraz szykuje-
my się do ogromnej, ogólnopolskiej imprezy 
harcerskiej, jaką jest „Rajdo-biwak Szlakiem 
Powstańców Wielkopolskich”, który co roku 
organizujemy na terenie Nowych Skalmie-
rzyc. Więcej szczegółów na ten temat poda-
my niebawem.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci 
i młodzież na nasze zbiórki.
• 13. Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty” 

(klasy 1 – 3) zbiórki w czwartki od 
16.00 do 17.30, drużynowa dh. Samanta 
Wawrzyniak

• 11. Drużyna Harcerska im. Marii 
Konopnickiej (klasy 4 – 6) zbiórki 
w piątki od 16.30 do 18.00, drużynowa 
dh. Aleksandra Kołodziejek

• 12. Drużyna Harcerzy Starszych 
„Legiony” im. gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego (klasy 7-8, gimnazjum) 
zbiórki w piątki od 18:00 – 19:30, 
drużynowy dh Franciszek Górny

• 47. Drużyna Wędrownicza „Popioły” im. 
phm. Franciszka Brody (powyżej 16 roku 
życia), drużynowa pwd. Gabriela Stasiak
Wszystkie zbiórki odbywają się w har-

cówce przy szkole podstawowej w Skalmie-
rzycach – wejście od ulicy Środkowej. Pytania 
prosimy kierować za pomocą naszego Face-
booka (Szczep Granica), mailowo szczep.zhp.
noweskalmierzyce@gmail.com lub bezpo-
średnio do drużynowych. Czuwaj! 

Co w Granicy piszczy...
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