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Nowy zastępca burmistrza
Z dniem 1 stycznia 2017 roku funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce objął Paweł Błaszczyk.

Dotychczasowy wieloletni zastępca bur-
mistrza Zdzisław Mielczarek, który łączył tę 
funkcję w wymiarze 1/5 etatu z 4/5 etatu se-
kretarza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
będzie teraz pełnoetatowym sekretarzem.

Burmistrz Bożena Budzik postanowi-
ła rozdzielić te dwie funkcje, uzasadniając 
zmiany koniecznością wzmocnienia kierow-
nictwa Gminy w kontekście wdrożenia zbli-
żającej się trudnej reformy oświatowej. 

Nowy wiceburmistrz posiada wykształce-
nie wyższe inżynierskie o specjalności zarzą-
dzanie i marketing. Ukończył studia uzupeł-
niające magisterskie na kierunku ekonomika 
gospodarki żywnościowej na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu a także podyplo-
mowe studia w zakresie Integracja Europej-
ska, Agrobiznes i Obszary Wiejskie. W latach 
2004-2016 pracował w Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowie 

Wielkopolskim z/s w Przygodzicach. Przez 
ostatnie sześć lat na stanowisku kierownika 
Biura Powiatowego. Od 2010 roku zasiadał 
w Radzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Dariusz Smułka

19 grudnia ub. r. miało miejsce oficjalne otwarcie nowego boiska 
treningowego, które powstało na terenach pokolejowych przy 
miejskim stadionie. 

Na murawie zebrały się władze samorzą-
dowe na czele z Burmistrzem Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożeną Budzik, ówcze-
snym jej zastępcą Zdzisławem Mielczarkiem, 
przewodniczącym Rady Kazimierzem Sipką 
oraz radnymi. Obecni byli również pracowni-
cy Referatu Techniczno-Inwestycyjnego oraz 
Referatu Kultury Sportu i Promocji Gminy, 
przedstawiciele warszawskiego przedsię-
biorstwa realizującego inwestycję oraz cała 
społeczność Klubu Sportowego „Pogoń”, któ-
rego zawodnicy będą głównymi użytkowni-
kami obiektu.

Po przedstawieniu zebranym harmo-
nogramu powstania boiska odbyło się jego 
oficjalne otwarcie, które tym razem miało 
nieco inny charakter niż zazwyczaj. Zamiast 
tradycyjnego przecięcia wstęgi zaplanowano 
pierwsze, oficjalne strzały do bramki, które 
z powodzeniem oddali: burmistrz, przewod-
niczący Rady, radni oraz piłkarze. W podzię-
kowaniu za zrealizowaną inwestycję prezes 

Pogoni Bernard Spasowski złożył na ręce 
Bożeny Budzik bukiet kwiatów, a Zdzisła-
wowi Mielczarkowi oraz wykonawcom 
obiektu przekazał okolicznościowe, klubo-
we proporczyki.

Budowa centrum sportowo-rekreacyj-
nego rozpoczęła się w marcu ub. r. Koszt 
wykonania samego boiska treningowego 
wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i wypo-
sażeniem wyniósł niespełna 2.315.000,00 
zł. Dodatkowo wykonawca czyni starania, 
aby uzyskało ono certyfikat potwierdzający 
wysoką jakość nawierzchni FIFA 2 STAR. Na 
jego budowę uzyskano dotację w wysokości 
763.700,00 zł z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w ramach Programu Rozwoju Regional-
nej Infrastruktury Sportowej.

W trakcie budowy są trybuny wraz z przy-
ległym budynkiem toalet, których oddanie 
zaplanowano na koniec października bieżą-
cego roku.

Dariusz Smułka

Boisko treningowe otwarte

Podziękowanie dla burmistrz Bożeny Budzik

Pierwsze strzały do bramki nowego boiska
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100 paczek dla dzieci  
na święta Bożego Narodzenia
16 grudnia ub. r. w Nowych Skalmierzycach już po raz piętnasty 
odbyła się impreza pn. Gwiazdka w mieście. 

Uroczystość organizowana przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych pod patronatem burmistrza Gmi-
ny i Miasta Bożeny Budzik co roku dostarcza 
dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych radosnej 
atmosfery świąt Bożego Narodzenia. 

Równo 100 dzieciaków wraz z rodzicami 
spotkało się z Mikołajem, Śnieżynką i Elfa-
mi, którzy przez ponad godzinę zabawiali 
najmłodszych występami teatralnymi, tań-
cami oraz piosenkami. W spotkaniu towa-

rzyszyli im ówczesny zastępca burmistrza 
Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek, prze-
wodniczący Rady Kazimierz Sipka a także 
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. Najwięcej 
radości przysporzyły dzieciom rozdawane 
przez Mikołaja paczki ze słodkościami, któ-
rych zakup został sfinansowany ze środków 
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych.

Dariusz Smułka

Boczków i Gniazdów 
skanalizowany
Dobiegła końca jedna z ważniejszych inwestycji 
realizowanych w roku 2016 - budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Boczków i Gniazdów. 

Tym samym dołączyły one do miasta 
oraz wsi Śliwniki i Skalmierzyce, które zo-
stały skanalizowane w latach ubiegłych. 

W ramach inwestycji w Boczkowie 
wykonano 3200 mb rurociągów grawi-
tacyjnych, ponad 1600 mb rurociągów 
tłocznych, jedną przepompownię ścieków 
i pięć przydomowych oraz 63 przyłącza do 
kanalizacji. Z kolei w Gniazdowie powsta-
ło blisko 1800 mb rurociągów tłocznych, 

300 mb rurociągów grawita-
cyjnych, dwie przepompownie 
ścieków oraz 33 przyłącza. 

Przedsięwzięcie rozpoczę-
ło się w 2015 roku, a jego koszt to ponad 
3 mln zł. Środki na jego realizację pocho-
dziły z zaciągniętej przez Gminę częściowo 
umarzalnej pożyczki (w wysokości 25%) 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

To nie koniec planów związanych 
z budową sieci kanalizacyjnej w gminie, 
bowiem samorząd w roku 2017 zakłada 
rozpoczęcie sanitacji kolejnych dwóch wsi: 
Trkusowa i Biskupic.

Dariusz Smułka

Wszystkie dzieci otrzymały paczki od Mikołaja

Występ teatralny z Mikołajem, Elfami i Śnieżynką
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Konferencja  
„Rewitalizacja Nowych Skalmierzyc”
15 grudnia 2016 roku w „Starym Kinie” w Nowych Skalmierzycach 
odbyła się konferencja pn. „Rewitalizacja Nowych Skalmierzyc”. 

Na zaproszenie Burmistrza Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce odpowiedzieli: Wice-
prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
Jakub Szczurek, Sekretarz Gminy Sierosze-
wice Mirosława Busza, przedstawiciele po-
słów, ówczesny zastępca burmistrza Gminy 
i Miasta Zdzisław Mielczarek, skarbnik Gmi-
ny i Miasta Bolesław Borkowski, Przewod-
niczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Kazimierz Sipka wraz z radnymi, 
sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych 
i mediów oraz mieszkańcy. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce podczas przemowy otwierającej 
konferencję nawiązała do ważnej daty - 28 
października 1906 roku. W tym dniu w ma-
łej przygranicznej osadzie, jaką były Skal-
mierzyce nastąpiło oficjalne otwarcie stacji 
kolejowej - symbolu pruskiej potęgi, monu-
mentalnego neogotyckiego obiektu imponu-
jącego nie tylko wymiarami, ale i kunsztem 
wykonania. Jakież to ważne i wyjątkowe mu-
siało być wydarzenie, zważywszy na wielkość 
ówczesnej komory celnej, która właśnie dzię-
ki wybudowaniu nowego połączenia zyskała 

impet do prężnego rozwoju - powiedziała 
burmistrz, która zwróciła się również do 
wszystkich obecnych na sali, którym nie-
obojętny jest los Nowych Skalmierzyc, aby 
aktywnie włączyli się w bieg przyszłych 
zdarzeń i działań. To pięknie, gdy człowiek 
jest dumny ze swego miasta, lecz jeszcze pięk-
niej, gdy miasto może być z niego dumne - 
przytoczyła słowa Abrahama Lincolna.

Następnie Burmistrz Chodzieży Jacek 
Gursz przedstawił prezentację na temat 
rewitalizacji, w której przybliżył najważ-
niejsze pojęcia z nią związane. Jak wskazał 

prelegent rewitalizacja jest celową, zaplano-
waną i koordynowaną reakcją, na ujawnione 
procesy degradacji społecznej i gospodarczej 
oraz wynikające z nich zjawiska kryzysowe 
w przestrzeni miejskiej. Służy realizacji celów: 
gospodarczych, społecznych, przestrzennych 
i środowiskowych (ekologicznych). 

Druga z prezentacji dotyczyła Planów 
rewitalizacyjnych Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce. Gmina pragnie prowadzić proces 
rewitalizacyjny na terenach pokolejowych, 
gdzie już podjęto kilka działań: przebudo-
wę „Starego Kina”, termomodernizację sali 

sportowej oraz treningowego boiska piłkar-
skiego treningowego z nawierzchnią synte-
tyczną. Inwestycje te przybliżyła zebranym 
pracownik Urzędu Ewelina Stachowicz-Zych. 

O planach związanych z zagospodarowa-
niem dworca oraz pozostałej części przeję-
tych terenów pokolejowych poinformował 
projektant Wiesław Motyl. W swojej prezen-
tacji przedstawił rysunki techniczne i wizu-
alizacje zagospodarowania frontowej części 
dworca, w której ma się znaleźć biblioteka 
miejska z salami do zajęć, miejsce wysta-
wiennicze i galeria, mała sala do koncertów 
z fortepianem, poczekalnia wraz z toaletami, 
a w świetliku lunety pozwalające zobaczyć 
okolicę. Obiekt dostępny będzie dla wszyst-
kich dzięki zamontowaniu windy. Na ze-
wnątrz budynku stanie odlew dworca, a w 
środku znajdą się tablice z alfabetem Braila 
dla osób niedowidzących. Ta część wzbudzi-
ła duże zainteresowanie przybyłych, gdyż 

była to pierwsza publiczna prezentacja 
dotycząca kierunków zagospodaro-
wania dworca. Projektant wspomniał 
również o planach dotyczących tere-
nów wykupionych przez Gminę, gdzie 
zlokalizowane zostaną parkingi oraz 
droga dojazdowa, która odciąży obec-
ny wiadukt kolejowy z ruchu samocho-
dów dostawczych. 

W drugiej części konferencji bur-
mistrz Chodzieży przedstawił dobrą 
praktykę ze swojego miasta, jaką jest 
rewitalizacja terenów wokół Jeziora 
Chodzieskiego poprzez budowę pro-

menady wraz z infrastrukturą turystyczną. 
Zorganizowana konferencja była pierw-

szym z działań projektu Plan rewitalizacji 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, dofinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej, 
Funduszu Spójności w ramach programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 
2020 oraz z budżetu państwa. Obrazowała 
ją wystawa pn. 110-lecie dworca w Nowych 
Skalmierzycach, a wszyscy przybyli otrzy-
mali również poświęcone temu wydarzeniu 
foldery. 

Ewelina Stachowicz-Zych

Nowy komendant policji 
Komisariat Policji w Nowych Skalmierzycach od 16 grudnia ub. r. ma 
nowego komendanta. Komisarza Klaudiusza Woźniaka, który pełnił 
tę funkcję od 2010 roku, zastąpił nadkomisarz Andrzej Sobczak. 

Witając Pana w naszej gminnej wspólno-
cie wyrażam nadzieję, że już wkrótce da się 
Pan poznać jako wzorowy stróż prawa ca-
łym sercem oddany problemom żyjących tu  
ludzi - powiedziała burmistrz Bożena Bu-
dzik. Ufam również, że nasza współpraca 
nacechowana będzie wzajemnym zrozumie-
niem, zgodą i życzliwością. Jako burmistrz 
deklaruję pomoc i wsparcie wszelakich inicja-

tyw mających na celu podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa oraz zapewnienie porząd-
ku publicznego na terenie naszej Gminy. 

Wręczenie mianowania z rąk Komen-
danta Powiatowego Policji w Ostrowie 
Wielkopolskim podinsp. Zbigniewa Racza-
ka odbyło się 15 grudnia na sali sesyjnej 
w Nowych Skalmierzycach. 

Aleksander Liebert

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z projektem rewitalizacji skalmierzyckiego dworca
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Koncert kolęd 
„Śpiewajmy Panu”
Po raz siódmy zabrzmiały głosy uczniów 
w skalmierzyckiej świątyni, podkreślając 
radosny czas oczekiwania na przyjście 
Pana. Uczniowie Szkoły Podstawowej  
im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
w koncercie „Śpiewajmy Panu” zaprosili 
społeczność parafii na wspólne kolędowanie. 

Swoją obecnością zaszczycili nas goście: 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Bożena Budzik, Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Kazimierz Sipka, kierow-
nik Referatu Oświaty Daniel Mituła, prezes 
Spółdzielczego Banku Ludowego Teresa 
Artmańska, duchowieństwo, radni, przed-
stawiciele organizacji, rodzice i licznie zgro-
madzeni mieszkańcy miejscowości i okolic. 

Piękny śpiew kolęd i pastorałek rado-
śnie wypełnił mury świątyni. Wzbogaciła 
go gra na instrumentach, animacja sceny 
z narodzin Dzieciątka Jezus i piękny układ 
taneczny. Jak co roku koncert w wykonaniu 
naszych uczniów jest nie tylko wydarzeniem 

muzycznym, ale i duchowym. Bardzo cie-
szymy się, że dzieci tak licznie uczestni-
czą we wspólnym kolędowaniu.

Po koncercie zebrani zostali zaprosze-
ni na kiermasz bożonarodzeniowy ozdób 
przygotowanych przez uczniów, nauczy-
cieli i rodziców. Zgromadzeni docenili 
inwencję plastyczną i wkład pracy całej 
społeczności szkoły. Kończąc ten wyjąt-
kowy dzień, tradycyjnie spotkaliśmy się 
w klasach na świątecznym poczęstunku 
przygotowanym przez Radę Rodziców.

Rada uchwaliła budżet na 2017 rok
30 grudnia ub. r. odbyła się XXXI sesja Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, na której radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2017 rok. 

Po stronie dochodów opiewa on na rekor-
dową dotychczas kwotę 70.121.179,00 zł (w 
tym 12.536.886,00 zł na realizację rządowe-
go programu 500+). Mimo tych dodatkowych 
środków dochody sukcesywnie z roku na rok 
wzrastają i od 2014 r. przekraczają 50 mln zł. 

Zaplanowane wydatki w wysokości 
74.304.390,00 zł obejmują między innymi 
wydatki bieżące w wysokości 62.121.694,96 
zł oraz majątkowe 12.182.695,04 zł. Wydatki 
inwestycyjne stanowią kwotę 11.043.000,00 
zł. W 2017 roku samorząd gminny będzie re-
alizował między innymi następujące zadania:
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Biskupice i Trkusów w cyklu 
dwuletnim na ogólną kwotę 4.300.000,00 
zł, w tym wydatki roku 2017 wyniosą 
2.150.000,00 zł;

• przebudowa drogi gminnej - ul. Klonowa 
i Boczna w Mącznikach na kwotę  
300.000,00 zł;

• modernizacja poczekalni na dworcu kolejo-
wym w wysokości 400.000,00 zł;

• budowa sali sportowej przy szkole podsta-
wowej w Nowych Skalmierzycach w cyklu 
dwuletnim na ogólną kwotę 6.000.000,00 

zł, w tym wydatki 2017 roku stanowią 
3.000.000,00 zł;

• przebudowa i rozbudowa Publicznego 
Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w No-
wych Skalmierzycach na ogólną kwotę 
1.400.000,00 zł, realizowana w cyklu dwu-
letnim, gdzie wydatki roku 2017 stanowią 
kwotę 1.200.000,00 zł;

• budowa świetlicy wiejskiej w Śliwnikach na 
kwotę 673.000,00 zł;

• drugi etap zadania budowy boiska wie-
lofunkcyjnego oraz modernizacja Stadionu 
Miejsko-Gminnego wraz z infrastrukturą 
na ogólną kwotę nakładów w wysokości 
6.200.000,00 zł, gdzie wydatki 2017 roku 
stanowią kwotę 2.000.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych gmina 
udzieli dotacji Powiatowi Ostrowskiemu na 
dofinansowanie przebudowy dróg powiato-
wych w wysokości 900.000,00 zł na następu-
jące tytuły:
• przebudowa około 600-metrowego odcinka 

drogi nr 5320P w Biskupicach Ołobocz-
nych - dofinansowanie gminy w wysokości 
200.000,00 zł;

• przebudowa około dwukilometrowego 

odcinka drogi nr 4330P w Droszewie 
- dofinansowanie gminy w wysokości 
660.000,00 zł;

• budowa chodnika z odwodnieniem na około 
400-metrowym odcinku drogi nr 5304P 
w Mącznikach - dofinansowanie gminy 
w wysokości 40.000,00 zł. 
Poza tym na inne zadania bieżące oraz ma-

jątkowe gmina udzieli dotacji na ogólną kwotę 
2.459.095,04 zł, w tym na budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków przez osoby fizycz-
ne w wysokości 200.000,00 zł.

W odniesieniu do przychodów wyniosą 
one 5.600.000,00 zł, w tym: z tytułu emisji 
obligacji 4.000.000,00 zł oraz pożyczka z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 
1.600.000,00 zł. 

Zadłużenie gminy na koniec 2017 roku wy-
niesie ogółem 17.795.157,00 zł, co stanowi 
25,4% planowanych dochodów. 

Bolesław Borkowski

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,  
każdy dom i każdego z nas,

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta,  
niosą wszystkim betlejemski blask.

Występom dzieci przysłuchiwała się  
licznie zgromadzona publiczność
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110-lecie budowy 
dworca w Nowych 
Skalmierzycach
Otto Hammann,  
Niemiecko-rosyjski dworzec  
graniczny w Skalmierzycach, 
część IV - Opis wnętrza

Poczekalnie klas I/II oraz III/IV a także 
sala celna dla lepszego oświetlenia są dwu-
piętrowe (9 m). Większość podróżujących 
przekracza rosyjski peron oraz salę celną 
w budynku, który nadzorowany jest przez 
niemiecki urząd podatkowy (deutsche Steu-
erbehörde). Ta obszerna, przestronna sala 
służy do przeszukiwań, a gdy to konieczne 
do oclenia przywiezionych przez podróż-
nych bagaży. Sala powinna sprostać daleko 
idącym wymaganiom przy bardzo prawdo-
podobnym rozwoju ruchu i poza tym jest 
możliwe powiększenie tegoż pomieszczenia. 
Tylko wewnętrzna część sali jest dwupiętro-
wa, przy czym dwa boczne korytarze (4 m 
szerokości) są jednopiętrowe i w połączeniu 
z dachami obustronnych hal peronowych 
pokryte są papą. Środkowa, dziewięciome-
trowa, najwyższa część rozciągnięta jest na 

więźbie rozporowo-zastrzałowej i pokryta 
ceramiczną dachówką w zielone i czerwone 
wzory. Dach wsparty jest przez obie ścia-
ny boczne, a od strony tychże ścian przez 
rząd żelbetowych kolumn. Podłoga przede 
wszystkim ze względów zdrowotnych zosta-
ła wyprodukowana z ,,Doloment-u’’ (masy 
skałodrzewnej) na dwucentymetrowej war-
stwie izolacyjnej i zaprawionej cementem 
warstwie płaskiej cegły. Bezpośrednio przy 
sali celnej w szeregu stoją pomieszczenia 
kasy podatkowej, przechowalni bagaży, jak 
i pomieszczenia do przeszukiwań. Podczas 
gdy do tej pory opisana część gmachu dwor-
ca wyznaczona jest do czynności służbowych 
urzędu podatkowego, granicząca z nią część 
służy wyłącznie administracji kolejowej. 
Najpierw dochodzi się do klatki schodowej, 
która z jednej strony na drugim piętrze pro-
wadzi do pokoi noclegowych i mieszkania 
portiera, a z drugiej strony do pomieszczenia 
na węgiel w piwnicy i znajdujących się obok 
pomieszczeń dla ogrzewania parowego. 

Poza tym wspomniana klatka schodowa po-
zwala dostać się do toalety dla pań, jak i do  
pokoju do rezerwacji. W sąsiedztwie znaj-
duje się pokój książęcy z przyległym przed-
pokojem i toaletą oraz wielka poczekalnia I/
II klasy o powierzchni 182.60 m². Pokój do 
rezerwacji, pokój książęcy i poczekalnia I/
II klasy mają podłogę wyłożoną parkietem 
oraz bogate stiukowe sufity, podczas gdy 
w poczekalni III/IV klasy zastosowano proste 
stiukowe sufity oraz podłogę z masy skałod-
rzewnej. Poczekalnia klasy III i IV ma tę samą 
wielkość co poczekalnia I i II klasy, jak i wej-
ście główne z szerokim na 4 m i długim na 40 

m korytarzem. Wspomniany korytarz pro-
wadzi podróżnych do najważniejszej części 
budowli, czyli do jasnego holu (z oszklonym 
dachem) z pomieszczeniami ekspedycji ba-
gażowej, kasami biletowymi i kantorem wy-
miany walut. Przez salę ze szklanym dachem 
docieramy do placu przed dworcem, mijając 
wcześniej kasy i pomieszczenia portiera. Stąd 
zawiadowca stacji i obsługujący restaurację 
dworca mogą przez schody w dwóch ryza-
litach budynku przejść do swoich mieszkań 
bez wychodzenia na peron lub przechodze-
nia przez inne pomieszczenia służbowe. 
Z myślą o nich urządzono pod przednią czę-
ścią budynku prywatną piwnicę, a poza tym 
pod środkową częścią gmachu znalazła się 
piwnica dla potrzeb gospodarczych i kuchnia 
dla obsługi restauracji. Dla właściciela loka-
lu restauracyjnego dostępna jest zarówno 
prywatna piwnica, jak i dzielące poczekalnie 
pomieszczenia bufetu. Od bufetu prowadzą 
również schody na piętro do pomieszczenia 
dla pokojówek i na poddasze, gdzie właści-

ciel lokalu trzyma niektóre ze swoich skrzyń. 
Bagaże podróżnych, którzy wchodzą do 

budynku dworca z dziedzińca, w razie gdy po-
chodzą z Rosji, zostają oclone już na gościń-
cu, a wspomniany pasażer, tak jak podróżni 
przyjeżdżający pociągiem z Rosji, po zaku-
pieniu biletów i odprawieniu bagaży mogą 
udać się korytarzem przez salę z oszklonym 
dachem do znajdującej się poza blokadą cel-
ną poczekalni albo na pruski peron. Ruch 
po rosyjskim peronie jest wykluczony, gdyż 
transport pasażerów do Rosji odbywa się 
wyłącznie pociągami pruskimi, podczas gdy 
pasażerski ruch dalekobieżny z Rosji obsługi-
wany jest wyłącznie przez rosyjskie pociągi, 
a lokalny ruch pasażerski z Kalisza częściowo 
też przez pociągi pruskie.

Do ogrzania reprezentacyjnego gmachu 
dworca wraz z salą celną służy ogrzewa-
nie parowe niskociśnieniowe. Do pokrycia 
całkowitego zapotrzebowania 2 000 000 
jednostek ilości ciepła ustawiono dwa wol-
nostojące żeliwne kotły członowe. Kotły są 
połączone w ten sposób, że każdy z nich może 
działać samodzielnie. Kotły zaopatrzone są 
w regulatory membranowe, które ustawione 
są na stałym poziomie. W drugorzędnych po-
wierzchniach grzewczych w gmachu dworca 
zastosowano radiatory (rozpraszacze cie-
pła), podczas gdy w sali celnej wzdłuż ściany 
budynku znajdują się zabudowane grzejniki. 
Każdy z grzejników może być włączony bądź 
wyłączony poprzez zawór regulacyjny. Ze 
względu na długość budynku pożądany był 
centralny podział rur, który dało się prze-
prowadzić przy korzystnym umiejscowieniu 
kotłowni. Odpowietrzenie całej instalacji 
można przeprowadzić centralnie. Pomija-
jąc wspomniane już toalety, dla prywatnych 
mieszkań na piętrze wybudowano również 
toalety/ ustępy poza gmachem dworca - na-
przeciw budynku dla służb stacyjnych. Oka-
zało się jednak koniecznym wybudowanie 
dodatkowych toalet publicznych z blachy 
falistej tj. jednej przy szczycie magazynu cel-
nego, jednej w pobliżu magazynu towarowe-
go i ostatniej na dziedzińcu przed gmachem 
dworca. 

Fotografie ze zbiorów Piotra Lepki, Ostrów Wlkp.
Cdn.

Plan dworca

Wnętrza dworca
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95-lecie Klubu Sportowego „Pogoń”  
- część II 

Okres powojenny charakteryzuje się po 
początkowym usuwaniu skutków wojny, 
stopniowym reaktywowaniem kolejnych 
sekcji, modernizacją obiektów sportowych 
i wreszcie olbrzymim tzw. „umasowieniem” 
sportu. Klub liczył wówczas ok. 600 człon-
ków. Za swą działalność został w 1971 roku 
uhonorowany sztandarem ufundowanym 
przez Samorząd Robotniczy Kolejowych Za-
kładów Nawierzchniowych Skalmierzyce, 
które podpisały ponadto umowę patronacką 
z klubem. „Pogoń” zawiera umowy o współ-
pracy także z okolicznymi szkołami - szkołą 
podstawową, Zasadniczą Szkołą Zawodową 
przy KZN „Skalmierzyce” i Zasadniczą Szkołą 
Rolniczą. O doskonałej współpracy z placów-
kami świadczy fakt, że nauczyciele, np. Felicja 
Fenger, Józef Szczepaniak, Czesław Jackowiak, 
Jerzy Heinze, Józef Wojciechowski, Tadeusz 
Żytko są w klubie zawodnikami, trenerami, 
a nawet tworzą nowe sekcje sportowe.

W 1986 roku wybudowano halę sportową, 
a dziesięć lat później oddano do użytku beto-
nowy kort tenisowy. W 1997 roku stadion zo-
stał przekazany samorządowi Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. 

Od lat 90-tych zarysowuje się w klubie 
regres, spowodowany brakiem środków fi-
nansowych i coraz mniejszą pomocą byłego 
zakładu patronackiego oraz likwidacją szkół 
zawodowych w Nowych Skalmierzycach. 9 
grudnia 1998 roku dokonano zmiany nazwy 
klubu z Kolejowy Klub Sportowy „Pogoń” 
Nowe Skalmierzyce na Klub Sportowy „Po-
goń” Nowe Skalmierzyce. Prezesami odtąd 
kolejno byli: Jarosław Budzik, Adam Gabiś, 
Bogdan Bober, Piotr Łańduch, Bernard Ję-
drzejewski, a obecnie Bernard Spasowski. 

Wspomniane wcześniej problemy dopro-
wadziły do likwidacji jednej z najstarszych 
sekcji sportowych w klubie - piłki siatkowej 
mężczyzn, która prowadzona przez Ryszar-
da Tomczaka, Czesława Jackowiaka, Macie-
ja Biesiadę, a później Ryszarda Tomalaka 
występowała na parkietach III ligi. W 2010 
roku zawodnicy i działacze sekcji szachowej 
utworzyli własną jednostkę - Uczniowski 
Klub Sportowy „Pogoń” Nowe Skalmierzyce 
z prezesem Marcinem Orzechowskim, a Klub 
Sportowy „Pogoń” staje się jednosekcyjnym - 
piłki nożnej. 

Największy rozgłos przyniosła klubowi 
utworzona 6 maja 1952 roku z inicjatywy 
Alfonsa Wyrembka i Jana Michalaka sekcja 
szachowa. Już w 1954 roku znaczący sukces 
odniosła Paulina Hanak, zdobywając wicemi-
strzostwo Wielkopolski. Drużyna seniorów 
wywalczyła awans do III ligi wielkopolskiej, 
a juniorzy wystąpili w turnieju barażowym 
w Płocku o udział w rozgrywkach II ligi. Ju-
niorki i juniorzy wielokrotnie zdobywali 
mistrzostwo i medale szkół podstawowych 

okręgu i województwa. Awansowali do pół-
finałów i finałów Mistrzostw Polski, byli po-
woływani do kadry Polski. Do najbardziej 
znanych należeli: Danuta Tacik - późniejsza 
zdobywczyni w barwach kobiecej drużyny 
I-ligowej „ANILANY” Łódź złotego medalu 
Mistrzostw Polski w grze błyskawicznej; Ga-
briel Chwiłkowski, Sylwia, Justyna i Paweł 
Krępczyńscy, Karolina i Jarosław Bukwowie, 
Monika i Włodzimierz Wolendrowie, Damian 
Gzieł, Witosław Puszkarek, Sebastian Zakroc-
ki i najmłodsza z nich Klaudia Koniarek, która 
w Mistrzostwach Polski Przedszkolaków za-
jęła VI miejsce. 

Najstarsza w klubie sekcja piłki nożnej 
ma w swej historii powojennej udział w roz-
grywkach III ligi i awans do wojewódzkiego 
Pucharu Polski. Do najwybitniejszych zawod-
ników można zaliczyć m.in. byłego reprezen-

tanta I-ligowego „Widzewa” Łódź i Kadry 
Polski juniorów - bramkarza Marcina Ludwi-
kowskiego, Aleksandra i Marka Zandeckich, 
Eugeniusza Wolickiego, Józefa Młynarza, 
Mariana Spiżaka, Aleksandra Szczepaniaka, 
Bronisława Koźleckiego, Jerzego i Janusza 
Sowińskich, Zenona Szymczaka, Edwarda 
Pawlaka, Jerzego i Ryszarda Tomczaków. 

Obecnie klub tworzą: drużyna seniorów, 
która wywalczyła awans do IV ligi w bezpre-
cedensowym stylu, bo bez porażki, drużyna 
juniorów młodszych, trampkarzy starszych, 
2 drużyny „orlików”, drużyny młodzików 
młodszych i starszych oraz „żaków”. Działa 
też filia szkółki piłkarskiej „Pogoń” w Bisku-
picach Ołobocznych.

 Trenerami i instruktorami piłkarskimi 
są: Mariusz Kaczmarek, Maciej Jędraszek, 
Dariusz Mikołajczyk, Mikołaj Majerz, Michał 
Kasprzak, Damian Woś, Marcin Ludwikow-
ski, Adrian Trojanowski i Hubert Kotecki. 
W klubie trenuje około 200 zawodników. 

Kamila Wysocka

Dla upamiętnienia meczu weteranów i I drużyny KKS Pogoń w 1946 roku

1982 rok
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90 lat harcerstwa na Ziemi Skalmierzyckiej
W dniach 17-18 grudnia ub. r. w Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach odbył się zlot drużyn wchodzących 
w skład Szczepu ZHP GRANICA im. Powstańców Wielkopolskich. 

Tym razem wydarzenie miało szczególną 
rangę z racji obchodów przypadającego w tym 
roku jubileuszu 90-lecia istnienia harcerstwa 
na Ziemi Skalmierzyckiej.

Główne uroczystości z tym związane miały 
miejsce 17 grudnia. Oprócz harcerzy i zuchów 
uczestniczyli w nich również ich przyjaciele: 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Bożena Budzik, wieloletni proboszcz miej-
scowej parafii - ksiądz prałat Edward Waw-
rzyniak, ksiądz kanonik Sławomir Nowak, 
Komendant Hufca ZHP w Kaliszu Marian Mać-
kowiak, Przewodniczący Komisji Historycznej 
działającej przy hufcu ZHP w Ostrowie Wlkp. 
hm. Zbysław Kazimierz Jeżewski i jej członek 
Krzysztof Kaczmarek oraz byli komendanci 
i instruktorzy skalmierzyckiego harcerstwa, 
w tym witani owacjami na stojąco druhowie 
Kazimierz Gabiś, Jan Michalski oraz Kazi-
mierz Szczepaniak.

Uroczysta gala rozpoczęła się rozpale-
niem przez jedną z harcerek metaforycznego 
ogniska - symbolu przyjaźni oraz braterstwa, 

wspólnym odśpiewaniem starej harcerskiej 
piosenki „Płonie ognisko i szumią knieje” 
a także gawędą o historii skautingu, w tym 
również o początkach tego ruchu w Nowych 
Skalmierzycach: skauting powstał na przeło-
mie XIX i XX wieku, wtedy to Robert Baden Po-
well stosował pierwsze metody wychowawcze 
młodzieży brytyjskiej. Stopniowo skauting roz-
przestrzenił się na cały świat. […] W 1911 roku 
powstały pierwsze drużyny harcerskie w Polsce. 

[…] Szybko rozprzestrzeniający się ruch dotarł 
również na ziemie skalmierzyckie. Zaraził na-
szych prapradziadków i babcie, którzy dziel-
nie i wytrwale przekazywali swoją harcerską 
pasję dzieciom, wnukom i to właśnie dzięki 
nim - a wielu z nich gościmy na tej sali - mamy 
możliwość i zaszczyt świętować 90 lat istnienia 
harcerstwa na Ziemi Skalmierzyckiej - mówiła 
jedna z prowadzących.

Do bogatej historii skalmierzyckiego har-
cerstwa oraz wydarzeń sprzed lat odwołał 
się również obecny komendant phm. Jakub 
Nowak, który przedstawił zebranym nową 
oficjalną nazwę szczepu wzbogaconą o jedno 
ważne słowo: GRANICA. Jak jednak zaznaczył 
jego metaforyczne znaczenie ma wskazy-
wać na jej pokonywanie, a nie budowanie. To 
budowanie i pomoc okazywana harcerzom 
przez wielu sympatyków została doceniona 
przyznaniem im specjalnych wyróżnień. Na 
wniosek komendanta Chorągwi Wielkopol-
skiej ZHP Złotą Honorową Odznakę Przyja-
ciół Harcerstwa otrzymali: Burmistrz Gminy 

i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, 
Dyrektor Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach Teresa Kiełbik, jej 
zastępca Piotr Stencel oraz wieloletni kierow-
nik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Krzysztof Szałankiewicz, natomiast na wnio-
sek komendanta Hufca Kalisz Srebrną Honoro-
wą Odznakę Przyjaciół Harcerstwa przyznano 
ks. Edwardowi Wawrzyniakowi, Lucynie Li-
siak-Kyci, Henryce Nowak oraz Bogusławowi 

Nowakowi. Wielu - jak zaznaczyła prowadząca 
galę - harcerskim aniołom, ludziom bez których 
pasji nie udałoby się odnieść sukcesu wręczono 
również specjalne tabliczki będące podzięko-
waniem za ich wkład w rozwój skalmierzyc-
kiego harcerstwa. Wśród nich znaleźli się m.in. 
byli komendanci, instruktorzy oraz harcerze, 
dyrektorzy placówek oświatowych, prze-
wodniczący samorządu mieszkańców miasta, 
przyjaciele i osoby identyfikujące się z ruchem 
skautingu. Dwoje harcerzy: Michalina Orczy-
kowska oraz Konrad Zykowicz nagrodzono 
odznaką przyznaną im przez Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci. Ponadto każdy uczestnik 
spotkania został obdarowany specjalną oko-
licznościową przypinką z jubileuszowym logo.

Po prezentach i podziękowaniach nad-
szedł czas na życzenia. W imieniu samorządu 
Nowych Skalmierzyc przekazała je burmistrz 
Bożena Budzik: składam najserdeczniejsze 
życzenia oraz gratulacje wszystkim obecnym 
i byłym instruktorom, harcerzom oraz zuchom. 
[…] Cieszę się, że dziś - podczas uroczystej gali 
jubileuszowej - spotkało się nie tylko kilka poko-
leń skautów, ale i wielu Waszych sympatyków, 
co tylko udowadnia, że mimo wielu zawirowań 
dziejowych harcerstwo jest ciągle żywą ideą, 
a przyjaźnie tu zawiązane scalają na całe życie. 

Dziękuję również, że równie silne więzi łączą 
Was z naszą Małą Ojczyzną, czy to poprzez to-
warzyszenie nam w rozmaitych uroczystościach 
i świętach lokalnych, czy też naukę historii 
i rozsławianie wśród drużyn z innych regionów 
Polski imienia swojego Patrona - Powstańców 
Wielkopolskich - podczas dedykowanego ich 
pamięci rokrocznie organizowanego rajdobi-
waku. […] W dniu jubileuszu życzę, by harcer-
ska służba przynosiła tylko radość i satysfakcję, 

Wręczenie nagród i odznaczeńSzczep ZHP GRANICA im. Powstańców Wielkopolskich - to nowa nazwa skalmierzyckich harcerzy
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Ulica Środkowa w Fabianowie odnowiona
Kolejna z dróg w gminie Nowe 
Skalmierzyce zyskała nową 
nawierzchnię. Zakończyły się 
bowiem trwające od września ub. 
r. prace związane z odnowieniem 
ulicy Środkowej w Fabianowie. 

Na blisko półtorakilometrowym odcin-
ku została nałożona nowa warstwa asfal-
towa, gruntownie przebudowano wjazdy 
do posesji i na pola oraz umocniono po-
bocza kruszywem łamanym. Renowację 
ulicy rozpoczęto od strony świetlicy wiej-
skiej w kierunku aż za tory kolejowe oraz 
na 490-metrowym odcinku od strony dro-
gi krajowej nr 25.

Inwestycja została sfinansowana z bu-
dżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
a jej koszt to niespełna 750 tysięcy złotych.

Dariusz Smułka

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w Gminie i Mieście 
Nowe Skalmierzyce uroczyście obchodzono 98. rocznicę 
Powstania Wielkopolskiego. 

22 grudnia ub. r. udano się pod pomnik, 
aby uczcić ten jeden z niewielu zwycięskich 
zrywów niepodległościowych w dziejach 
Polski i oddać hołd poległym powstańcom.

 Na uroczystość przybyły władze sa-
morządowe z burmistrz Bożeną Budzik, 
jej ówczesnym zastępcą Zdzisławem 
Mielczarkiem, przewodniczącym Rady 
Kazimierzem Sipką oraz skarbnikiem Bo-
lesławem Borkowskim. Obecni byli rów-
nież poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, 
radni, przedstawiciele samorządu powia-
towego, nowy komendant Komisariatu 
Policji w Nowych Skalmierzycach Andrzej 
Sobczak, ks. kanonik Zbigniew Króczyński, 
Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta, harcerze 
ze skalmierzyckiego szczepu ZHP „Grani-

ca” im. Powstańców Wielkopolskich, de-
legacje zakładów pracy, organizacji oraz 
dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół pod-
stawowych i miejskiego gimnazjum. 

Aby oddać cześć poległym i wyrazić 
pamięć o wydarzeniach z 1918 roku pod 
pomnikiem złożono wiązanki kwiatów, 
wystawiono dziewięć pocztów sztandaro-
wych i odśpiewano Mazurka Dąbrowskie-
go. Modlitwie w ich intencji przewodniczył 
proboszcz parafii pw. Bożego Ciała. Wartę 
honorową pełnili skalmierzyccy harcerze, 
którzy dodatkowo przynieśli Betlejemskie 
Światło Pokoju. Tego dnia przekazali je 
również burmistrz Bożenie Budzik w tu-
tejszym magistracie.

Dariusz Smułka 

98. rocznica  
Powstania Wielkopolskiego

Uroczyste złożenie wiązanek pod pomnikiem upamiętniającym Powstanie Wielkopolskie

Koncert zespołu Niedograni i okolicznościowy tort

a czas spędzony w tej wspólnocie wiązał się 
z najpiękniejszymi momentami w Waszym ży-
ciu. Wiele ciepłych słów, gratulacji oraz reflek-
sji na przyszłość padło również z ust innych 
gości: ks. Edwarda Wawrzyniaka, Komendan-
ta Hufca ZHP w Kaliszu Mariana Maćkowiaka 
czy Przewodniczącego Komisji Historycznej 
działającej przy hufcu ZHP w Ostrowie Wlkp. 
hm. Zbysława Kazimierza Jeżewskiego, który 
- podobnie jak przedstawiający prezentację 
multimedialną nt. historii skalmierzyckie-
go harcerstwa Radosław Gabiś - początków 
tego ruchu w Skalmierzycach doszukał się nie 
w 1926 roku (utworzona wtedy drużyna har-
cerzy przy szkole powszechnej im. Marszałka 
J. Piłsudskiego została rok później zarejestro-
wana w Hufcu ZHP w Ostrowie Wlkp. jako 10 
DH im. M. Wołodyjowskiego), ale już w …1919 
roku, czyli siedem lat wcześniej. Utworzo-
na wówczas pierwsza drużyna skautowa nie 
przetrwała jednak próby czasu i dość szybko 
ją rozwiązano. Gdyby jednak brać pod uwa-
gę to zdarzenie, to już za dwa lata można by 
świętować jubileusz 100-lecia! Czas pokaże, 
czy skalmierzyccy harcerze zechcą zagłębić 
się i odkryć nie do końca jeszcze zbadane kar-
ty historii.

Uroczystości oficjalne zakończyły się kon-
certem młodzieżowego zespołu Niedograni 
oraz degustacją okolicznościowego tortu. 
Podczas gali można również było obejrzeć 

dość obszerną wystawę zdjęć oraz zagłębić 
się w istniejące kroniki szczepu. Niejeden gość 
odnalazł się na starych fotografiach i z łezką 
wzruszenia w oku wrócił pamięcią do zdarzeń 
i przeżyć, które były jego udziałem w przeszło-
ści czy to podczas obozów, biwaków, ognisk, 
uroczystości harcerskich, lokalnych i państwo-
wych czy też przedsięwzięć na rzecz społecz-
ności Nowych Skalmierzyc… 

Magdalena Kąpielska 
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Mistrzowie oracji, 
czyli najlepsi 
krasomówcy 
w Wielkopolsce
W Poznaniu odbył się Woje-
wódzki Konkurs Krasomówczy, 
na którym po raz kolejny trium-
fowali gimnazjaliści z Nowych 
Skalmierzyc. 

Tym razem zdeklasowaliśmy rywali już 
w po pierwszym etapie, gdyż do finało-
wej piątki awansowało aż czworo naszych 
uczniów, czyli wszyscy laureaci eliminacji 
powiatowych. Ale wystąpienia pięciominu-
towe to było tylko preludium, prawdziwa ry-
walizacja rozpoczęła się przy oracjach sied-
miominutowych. Dodać należy, że wszystkie 
prezentacje musiały dotyczyć turystyczno
-krajoznawczych walorów okolicy, ciekawych 
wydarzeń, ważnych postaci czy też innych 
tematów związanych z regionem. W uzasad-
nieniu werdyktu - w odniesieniu do naszych 
wychowanków - komisja konkursowa pod-
kreśliła właściwy dobór tematu, ciekawą for-
mę przekazu, kontakt z odbiorcą oraz ogólne 
wrażenie artystyczne. W klasyfikacji końco-
wej I miejsce przypadło w udziale Sarze Tu-
łazie z klasy III a, II miejsce zajęła Marcelina 
Wdowczyk z II b, na pozycji III uplasował się 
Dawid Liberski z II d, a tuż za podium znalazła 
się Marta Matyśkiewicz z II a. Pierwsza trójka 
pojechała do Legnicy, by tam reprezentować 
województwo wielkopolskie podczas XVII 
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego 
Młodzieży Gimnazjalnej. Do ścisłego finału 
awansowała Marcelina Wdowczyk, która osta-
tecznie zajęła V miejsce na 26 osób startują-
cych. Sara Tułaza została sklasyfikowana na 
miejscu IX i otrzymała najważniejszą w tym 
konkursie Nagrodę Specjalną im. Ludwika 
Gadzickiego, nieżyjącego już długoletniego 
przewodniczącego jury. Dawid Liberski otrzy-
mał wyróżnienie w postaci Nagrody Specjal-
nej Prezesa Koła Przewodników Terenowych 
i Sudeckich w Legnicy. Serdecznie gratulujemy 
naszym krasomówcom, którzy rozsławiają 
imię szkoły w całym kraju. Uczniów przygoto-
wywały polonistki: Dorota Bukowska i Agata 
Pawlaczyk- Wieczorek.

Agata Pawlaczyk-Wieczorek

Tydzień Empatii  
w SP Skalmierzyce 
Tydzień Empatii trwał w Szkole Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach od 21 do 25 listopada. Zainicjował 
go Międzynarodowy Dzień Życzliwości, a podsumował Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. 

Przez pięć dni w sposób szczególny 
podkreślano, jak ważne jest przyjazne 
spojrzenie na drugiego człowieka i zro-
zumienie jego uczuć. Umiejętność em-
patycznego wczuwania się w sytuację 
innych usprawnia nie tylko komunikację 
międzyludzką, ale także pozwala nam 
współpracować i osiągać więcej, niż było-
by to możliwe w pojedynkę. 

Przez cały tydzień psycholog szkol-
ny prowadził warsztaty tłumacząc, co 
to jest empatia i jak okazywać ją innym. 
Młodsi uczniowie ćwiczyli rozpoznawa-
nie nastrojów piosenek i nazywanie emo-
cji, tymczasem starsi, pracując metodą 
dramy, pokazywali empatię w działaniu. 
W holu szkoły pojawiło się Drzewo Empa-
tii, na którym każdy uczeń zawiesił swoje 
serce ze skojarzeniami z nią związanymi. 
Świetliczanie natomiast wykonali symbo-
lizujące wspólnotę trzymające się za ręce 
i chroniące się w jego cieniu dzieci. Zada-
niem klas było wykonanie mapy myśli, 
której centrum stanowiło słowo empatia. 
Każdy miał swój pomysł na realizację tego 
tematu, a efekty twórczej pracy można 
podziwiać w holu szkoły. Uczniowie two-
rząc plakaty uświadomili sobie, jak wiele 
znaczeń kryje umiejętność rozumienia 
uczuć innych. 

22 listopada odbyło się spotkanie z wo-
lontariuszem Szlachetnej Paczki Przemy-
sławem Bilskim, który opowiedział 
o swojej pracy oraz misji, jaką nosi w sobie 
pomysł tworzenia świątecznych paczek. 
Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego warto 
pomagać innym i jak wiele ta pomoc zna-
czy dla potrzebujących. Nasz gość starał 
się również wytłumaczyć, co sprawiło, że 
sam zaangażował się w wolontariat i w 
jaki sposób odmienił on jego życie.

Wydarzeniami towarzyszącymi obcho-
dom Tygodnia Empatii była dyskoteka 
szkolna oraz seans filmowy. Inicjatywy te 
stanowiły nie tylko rozrywkę, ale również 
okazję do spędzenia wspólnie czasu i po-
znania się bliżej. Empatyczną niespodzian-
kę przygotował również Samorząd Szkol-
ny, który zaprezentował scenki ukazujące 
wykorzystanie empatii w codziennym ży-
ciu. Młodzi aktorzy doskonale odnaleźli 
się w swoich rolach, a widzowie z łatwo-
ścią odkryli prawdziwy sens przedstawie-
nia i odnieśli go do swoich doświadczeń.

Tydzień Empatii zakończył się, ważne 
jednak, by codziennie próbować zrozu-
mieć innych, by traktować bliźnich tak, 
jakbyśmy sami chcieli być traktowani, by 
okazywać sobie szacunek i życzliwość bez 
względu na swoją pozycję. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
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Mikołajki w Lezionie 
Okres Mikołajek to czas długo 
wyczekiwany przez wszystkie 
dzieci na całym świecie. Jak 
co roku św. Mikołaj zawitał ze 
swoją pomocnicą Śnieżynką 
do świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Leziona. 

W spotkaniu z nimi, które odbyło się 
10 grudnia ub. r. brały udział dzieci ze wsi, 
zaproszeni uczniowie klasy III ze szkoły 
podstawowej z Gostyczyny i dzieci z Mło-
dzieżowego Domu Kultury z Ostrowa Wiel-
kopolskiego oraz ówczesny Zastępca Bur-
mistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Zdzisław Mielczarek. 

Gry, konkursy oraz fantastyczną zabawę 
prowadziła Śnieżynka. Na zakończenie spo-
tkania święty Mikołaj obdarował wszystkie 
dzieci słodkimi paczkami. 

Organizatorem spotkania był sołtys wsi 
Leziona Wiesław Wawrzyniak, który składa 
podziękowanie Prezes SBL w Skalmierzy-
cach Teresie Artmańskiej oraz Włodzimie-
rzowi Jezierskiemu za wsparcie finansowe. 
Donacie Walkowiak dziękujemy za przygo-
towanie wystroju naszej świetlicy. 

Za sprawą uroczystego koncertu zorganizowanego 18 grudnia ub. r. 
skalmierzyckie sanktuarium maryjne rozbrzmiało pięknymi kolędami. 

Po raz kolejny Miejsko-Gminna Orkie-
stra Dęta przy OSP Skalmierzyce pod batu-
tą Wojciecha Musiała udowodniła, że jest 
w orkiestrach dętych jakaś siła. Tym bardziej 
w świątecznej atmosferze zbliżającego się 
wówczas Bożego Narodzenia. 

Wśród wielu znanych utworów takich jak 
Wśród nocnej ciszy, Gdy się Chrystus rodzi, Dzi-
siaj w Betlejem, Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
Przybieżeli do Betlejem, W żłobie leży czy Je-
zus Malusieńki pojawiły się równie piękne, 
ale może trochę mniej znane Bracia patrzcie 
jeno czy Gwiazda na wschodzie. Ciekawostką 
było opracowanie utworów Jest taki dzień 
oraz już na bisy Jingle Bells. Wszystko to było 
okraszone humorystycznym komentarzem 
prowadzącego koncert Witolda Pelki. 

Organizatorami wydarzenia byli Miej-
sko-Gminna Orkiestra Dęta przy OSP Skal-
mierzyce oraz kustosz sanktuarium ks. kan. 
Sławomir Nowak. To pierwszy z cyklu kon-
certów, które zgodnie z założeniami mają się 
odbywać co roku w innej świątyni na tere-
nie gminy.

Aleksander Liebert

Przedszkolaki w Kotowiecku dzielą się książeczkami…
We wrześniu ruszył w grupie 3-4-latków projekt edukacyjny pt. „Podziel się książką”, którego realizatorami 
są rodzice, pracownicy zespołu szkolno-przedszkolnego, absolwenci przedszkola oraz nasze maluszki. 

Głównym jego celem jest kształtowanie 
zainteresowań czytelniczych, poznawanie 
utworów literatury dziecięcej z jednocze-
snym ukazaniem roli książki w życiu człowie-
ka a także ukazywanie właściwego kontaktu 
z książką poprzez wzór osób dorosłych. Pro-
jekt jest dwukierunkowy. Pierwszy kierunek 

związany jest z utworzeniem kącika wymia-
ny książek w szatni przedszkolnej, do której 
przedszkolaki przynoszą swoje książeczki, 
aby kolega lub koleżanka mogli je wypoży-
czyć na kilka dni. Drugi to zapraszanie gości 
- nauczycieli, absolwentów przedszkola oraz 
rodziców do czytania bajek najmłodszym 

przedszkolakom. 
Projekt ma budzić i kształtować 

zainteresowania czytelnicze u dzie-
ci, co powinno być wspólną troską 
nauczycieli i rodziców. Stały kontakt 
z literaturą oraz biblioteką zapew-
nia dzieciom rozwój zainteresowań 
czytelniczych, umiejętność korzy-
stania ze źródeł informacji, trwałe 
przeżycia estetyczne i emocjonalne. 
Książki wzbogacają wiedzę, rozwijają 

intelektualnie, są źródłem rozrywki i zabawy. 
„Mądre książki” niosą ze sobą ważne, uniwer-
salne wartości moralne. Czytanie uczy od-
różniania dobra od zła, pobudza do refleksji 
nad konsekwencjami własnego zachowania 
i podejmowanych działań. Jest to niezmiernie 
ważne w dzisiejszym świecie, ponieważ jest 
on zdominowany przez agresywne wzorce 
masowej kultury oraz pogoń za pieniądzem. 
Rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz 
wprowadzanie dzieci w świat wartości jest 
ważnym elementem w wychowaniu i kształ-
towaniu osobowości każdego dziecka, dlate-
go czytajmy dzieciom jak najwięcej, aby da-
wać im szanse na lepszy rozwój. 

Wszystkim uczestnikom projektu ser-
decznie dziękuję i zapraszam do dal-
szej współpracy.

 Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta

Siła w kolędach
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Taka właśnie świąteczna i szczególna at-
mosfera miała miejsce w dniu 13.12.2016 
roku podczas spotkania wigilijnego dla star-
szych, chorych i samotnych mieszkańców 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Jest to 
wydarzenie wyjątkowe, podczas którego 
obce dla siebie osoby stają się sobie bliskie. 
Dzięki uprzejmości dyrektor Małgorzaty 
Sulewskiej spotkanie ponownie odbyło się 
w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza 
w Skalmierzycach. Dyrektor nie tylko udo-
stępniła wnętrza szkoły, ale również zadba-
ła o przygotowanie przez swoich uzdolnio-

nych uczniów programu 
artystycznego, który 
stworzył niepowtarzal-
ny, świąteczny nastrój. 
Wielkie wyrazy uznania 
należą się dzieciom, na-

uczycielom a także rodzicom, którzy pomogli 
w przygotowaniach. 

Uroczystość została przygotowana przez 
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzy-
cach. Ośrodek zabezpieczył też dojazd oso-
bom, które same nie były w stanie dotrzeć na 
spotkanie. Kierownik Urszula Gajda bardzo 
serdecznie powitała wszystkich przybyłych 
i złożyła im życzenia z okazji zbliżających się 
świąt. Takie życzenia przekazali również go-
ście: Kazimierz Sipka - Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, który 

złożył je w imieniu swoim oraz burmistrza, 
ksiądz kanonik Sławomir Nowak oraz dyrek-
tor szkoły - Małgorzata Sulewska. 

Przygotowana kolacja składała się z trady-
cyjnych potraw wigilijnych. Zgodnie z trady-
cją miało miejsce wspólne kolędowanie przy 
stole. Na zakończenie każdy gość otrzymał 
słodki upominek. 

Marta Krzyżaniak

Każdy zasługuje na święta
Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, kiedy 
nie tylko bliscy spotykają się, żeby wspólnie zasiąść 
przy świątecznym stole. Podniosła atmosfera, 
zapach choinki i smak wigilijnych potraw powinny 
towarzyszyć w te dni każdemu. 

Gminny Konkurs 
Ekologiczny 
rozstrzygnięty

W Gminnym Konkursie pt. „Ekolo-
giczna Ozdoba Świąteczna” wzięły udział 
wszystkie przedszkola oraz oddziały 
przedszkolne. Ozdoby wykonane przez 
dzieci wraz z rodzicami były pomysłowe, 
oryginalne i przede wszystkim zrobione 
z materiałów ekologicznych. Wyniki:
•	 I	miejsce Antonina Biesiada  

- PP nr 1 „Jarzębinka”
•	 II	miejsce Anna Kędziora  

- SP im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach - odział „0”

•	 III	miejsce Michał Łuczak  
- PP w Gostyczynie
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. 

Pozostałe prace zostały wyróżnione. 
Bardzo dziękujemy za tak liczny udział 
w konkursie. 

„Ach, co za noc!” 
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas pełen magii, miłości 
i refleksji nad tym, co ważne, a zarazem niedoścignione. To czas 
skupienia i oczekiwania na cud Boży. Od wielu już lat tradycją 
Publicznego Przedszkola nr 2 „Pod Kasztanami” są wystawiane 
właśnie w tym okresie Jasełka.

Każdego roku uroczyście upamiętnia-
my rocznicę narodzin Jezusa - Syna Bożego. 
Również ubiegłoroczne spotkanie, które od-
było się 15 grudnia, zgromadziło w murach 
przedszkola liczną rzeszę naszych przyja-
ciół. Zaproszenie przyjęli: Przewodniczący 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Kazimierz Sipka, kierownik Referatu Oświa-
ty i Wychowania Daniel Mituła, emeryto-
wani pracownicy naszej placówki, rodzice 
i dziadkowie.

Wśród niezwykle urokliwej scenerii dzie-
ci z wielkim zaangażowaniem i oddaniem za-
prezentowały własne umiejętności wokalne, 
recytatorskie i taneczne. Kiedy rozbrzmiały 
pierwsze dźwięki radosnej pastorałki na 
scenie pojawili się Maryja z Józefem. W od-
wiedziny do Maleńkiej Dzieciny przybywali 
kolejno Aniołowie, Pastuszkowie oraz Trzej 
Królowie. Goście zwrócili uwagę na piękną, 
nastrojową scenografię. Klimat tamtej nocy 
podkreślały niecodzienne stroje przed-
szkolaków, ich uśmiechnięte twarze i w tle 
brzmiące kolędy. Wszyscy ulegli magii Jase-
łek i niejednej osobie zakręciła się łza w oku. 
Wspaniali młodzi aktorzy zostali nagrodzeni 

gromkimi brawami i słodkościami od Rady 
Rodziców. Na zakończenie dzieci wręczyły 
przybyłym gościom wykonane przy pomocy 
wychowawcy drobne upominki.

Po mile spędzonych chwilach wszyscy 
opuścili mury przedszkola z uśmiechem 
i z nadzieją na spotkanie w przyszłym roku. 
Uroczystość pozostanie na długo w pamięci 
społeczności przedszkolnej i środowiska lo-
kalnego, bowiem jest to wyjątkowa i niezwy-
kle wzruszająca okazja do spotkania w gro-
nie przyjaciół.

Występ dzieci z Przedszkola nr 2 „Pod Kasztanami”
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Wieczór z nauką w Gimnazjum  
im. Jana Pawła II w Ociążu
29 listopada 2016 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu 
rodzicom uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum została 
przedstawiona II część innowacji pedagogicznej „Świat nauki 
w sztuce teatralnej”. 

Realizowana już od minionego roku 
szkolnego innowacja to wynik współpracy 
liderów zespołów humanistycznego i przy-
rodniczo-matematycznego. Najważniejszym 
wymiarem działań opracowa-
nych przez Sylwię Naskręc-
ką oraz Agnieszkę Woźniak 
jest twórcze rozwijanie pasji 
uczniów. Młodzież, dzięki ma-
łym formom teatralnym, ma 
możliwość rozwoju zaintereso-
wań aktorskich, plastycznych, 
muzycznych, recytatorskich 
m. in. poprzez wczuwanie się 
w role odkrywców praw fizy-
ki oraz chemii. Młodzi aktorzy 
nabywają umiejętności wyra-
żania przeżyć poprzez słowo, 
gest, mimikę i plastykę ru-
chu scenicznego.

Przedstawiona innowacja 
zatytułowana „Galileusz - po-
słaniec gwiazd”	 przeniosła 
zebranych w świat twórcy 
podstaw eksperymentalno-ma-

tematycznych metod badawczych przełomu 
XVI/XVII wieku. Widzowie mieli możliwość 
poznania odkryć i wynalazków włoskiego 
astronoma, matematyka oraz prekursora 

nowożytnej fizyki. Poszczególne scenki pre-
zentowały bogatą twórczość naukowca, m. in. 
wynalezienie pierwszego termometru, lunety 
a także odkrycie prawa ruchu wahadła czy 
swobodnego spadania ciał. Występ teatralny 
wzbogacony został muzyką barokową i utwo-
rami pt. „Byli sobie wynalazcy” oraz „Było so-
bie życie” w wykonaniu młodych solistów pod 
kierunkiem Agnieszki Wielebskiej. W świat 
nauki	 i wynalazków Galileusza przeniosły 
też ciekawe rekwizyty, kostiumy i przepiękna 
scenografia wykonana przez Karolinę Nowa-
kowską i Agnieszkę Lisiak.

 Agnieszka Woźniak

Stowarzyszenie Przyjaciół 
Jarzębinki z nagrodą
7 grudnia ub. r. w Poznaniu odbyła się gala lau-
reatów ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego konkursu „Dzia-
łania proekologiczne i prokulturowe w ramach 
strategii rozwoju obszarów wiejskich”. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki 
w Nowych Skalmierzycach zgłosiło do oce-
ny projekt: „Eko - Jarzębinkowy Przedszko-
lak”, który został doceniony przez obecną 
we wrześniu w placówce komisję jako jedno 
z najlepszych działań promujących ekologię 
w województwie wielkopolskim.

Na zaproszenie Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz 
Członka Zarządu Marzeny Wodzińskiej 
w gali wzięli udział przedstawiciele gmin, 
powiatów, instytucji pozarządowych oraz 
instytucji kultury z całego województwa. 
Nagrodę dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ja-
rzębinki odebrali Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, prze-
wodniczący Rady Kazimierz Sipka, prezes 
Stowarzyszenia Hanna Kubicka oraz pra-

cownik urzędu 
Ewelina Stacho-
wicz-Zych. Zostały 
one podzielone na 
dwie kategorie: 
w zakresie działal-
ności kulturalnej 
oraz ekologicz-
nej. Zadanie otrzymało nagrodę finansową 
w kwocie 7.000 zł. Warto podkreślić, że tyl-
ko trzy projekty uzyskały wyższą nagrodę - 
8.000 zł.

Łącznie do konkursu zgłoszonych zosta-
ło ponad 70 przedsięwzięć, w tym po raz 
pierwszy Stowarzyszenia Przyjaciół Jarzę-
binki. Tym bardziej cieszy fakt, iż znalazło 
się ono w czołówce nagrodzonych. Występy 
laureatów oraz opisy innych nagrodzonych 

projektów wskazały ciekawe pomysły na 
przyszłość, które mogą być realizowane na 
terenie naszej Gminy. Jak powiedziała Han-
na Kubicka otrzymana nagroda finansowa 
zostanie wykorzystana przez Stowarzyszenie 
na zabezpieczenie wkładu własnego w pro-
jekcie ekologicznym planowanym do realiza-
cji w roku 2017.

Laureaci konkursu podczas wręczenia  
nagród w Poznaniu

Scenografia przeniosła widzów w czasy odkryć matematycznych Galileusza
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„Święta, święta, dobry wspólny czas”
Radosna atmosfera świąt Bożego Narodzenia towarzyszyła 
jarzębinkowym przedszkolakom i ich gościom podczas 
uroczystego spotkania wigilijnego. 

16 grudnia dzieci z grupy jaworowej wraz 
z wychowawczynią Marią Różańską przygo-
towały przedstawienie jasełkowe. Piękna 
sceneria, wspaniałe stroje i podniosły na-
strój przeniosły nas na chwilę do Betlejem, 
byśmy mogli towarzyszyć nowonarodzone-
mu dzieciątku, pasterzom, mędrcom i anio-
łom oraz wspólnie z nimi cieszyć się dobrem 
i miłością wigilijnej nocy. 

Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością goście: Bożena Bu-
dzik burmistrz Gminy i Miasta, 
Kazimierz Sipka przewodniczący 
Rady Gminy i Miasta, Stanisław 
Pawlak przewodniczący Komisji 
Oświaty, Daniel Mituła kierownik 
Referatu Oświaty i Wychowania, 
Ewelina Stachowicz-Zych inspek-
tor ds. pozyskiwania funduszy 
europejskich, Klaudiusz Woźniak 
komendant Komisariatu Policji, 
Katarzyna Gajda kierownik Miej-
sko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, przedstawiciele Rady 
Rodziców i emerytowani pracow-
nicy przedszkola. 

Zwyczaj wystawiania przedstawień świą-
tecznych wpisał się już na stałe do kalenda-
rza uroczystości w przedszkolu, spełniając 
ważną rolę w kształceniu umiejętności wy-
rażania uczuć i przeżyć przez dzieci. Nasi 
mali artyści wykazali się wielkim zaangażo-
waniem i profesjonalizmem, za co otrzymali 
wiele ciepłych słów. 

Spotkanie 
z pisarzem 

W Bibliotece Publicznej w Nowych Skal-
mierzycach odbyło się spotkanie z Wiesła-
wem Drabikiem - pisarzem, autorem licznych 
bajek dla dzieci. Przybyły na nie 5-latki z gru-
py „Jaworowej” z Publicznego Przedszkola 
„Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach. Po-
eta przybliżył wiersze i ciekawostki ze swojej 
twórczości. Dzieci poznały wiele jego bajek, 
uczyły się rymować, rozwiązywały zagadki, 
odpowiadały na dociekliwe, czasami trudne, 
pytania pisarza. Najbardziej aktywne zostały 
nagrodzone książeczkami z dedykacją.

Za zorganizowanie spotkania dziękujemy 
dyrektor Marii Jezierskiej.

Maria Różańska

Finał Szlachetnej Paczki w SP Skalmierzycach
Dzięki hojności i otwartości na potrzeby innych w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach przygotowano pierwszą szkolną Szlachetną Paczkę. 

Wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Szko-
lenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz 
Niezależnym Samorządnym Związkiem 
Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowni-
ków Więziennictwa prowadzono w szkole 
zbiórkę żywności, pieniędzy oraz rzeczy co-
dziennego użytku dla potrzebującej 
wsparcia pani Heleny, która oprócz 
trudnych warunków i braku środ-
ków do życia, choruje na stwardnie-
nie rozsiane. Największą jej potrze-
bą był schodołaz, dzięki któremu 
mogłaby wyjść na zewnątrz i nie 
oglądać świata jedynie zza okien 
swojego mieszkania. 

Dzięki hojności darczyńców uda-
ło się spełnić to marzenie, a zebrana 
wspólnie z COSSW w Kaliszu kwota 
pieniędzy, czyli 7067,33 zł pozwoli-
ła także na zakup specjalistycznego 
łóżka, fotela, rocznego zapasu le-
karstw, farby oraz akcesoriów malarskich do 
renowacji mieszkania. Zakupiono również 
kołdrę, koc, pościel, ubrania, buty, zdrową 
żywność, środki czystości i produkty spo-
żywcze. 10 grudnia 2016 roku wszystkie 

dary zostały dostarczone do ostrowskiego 
centrum Szlachetnej Paczki. Koordynatorom 
z COSSW w Kaliszu oraz szkoły towarzyszyły 
przedstawicielki samorządu uczniowskie-
go: Iga i Gabrysia. Przedstawiciele szkoły 
spotkali się tam z wolontariuszami opieku-

jącymi się panią Heleną. Szkoła otrzymała 
dyplom uznania, ale przede wszystkim spo-
łeczność szkolna odczuła wielką satysfakcję, 
że udało się sprawić, by te święta były dla ko-
goś wyjątkowe. Pani Helena była zaskoczona 

i niezmiernie szczęśliwa. Jej wielkim życze-
nie było podziękować swoim darczyńcom. 

Wzruszające wspomnienia związane 
z przygotowywaniem Szlachetnej Paczki, 
radością, jaka towarzyszyła pakowaniu da-
rów oraz entuzjazmem wolontariuszy, któ-

rym przekazano paczkę, utwierdza-
ją w przekonaniu, że promowane 
przez szkołę hasła związane z em-
patią, pomocą i wrażliwością na po-
trzeby innych nie są tylko pustymi 
słowami. 

Podsumowując wspólną ini-
cjatywę, szkoła w Skalmierzycach 
pragnie serdecznie podziękować 
Pawłowi Pelcowi za zainicjowanie 
pomysłu i połączenie sił w zorgani-
zowaniu Szlachetnej Paczki. Dzię-
kujemy za zaangażowanie, pomoc 
organizacyjną, ogromną życzliwość 

i otwartość. Przede wszystkim wyra-
zy wdzięczności należą się jednak rodzicom, 
nauczycielom i uczniom, którzy pokazali, 
jak wielki potencjał i moc czynienia dobra 
posiada społeczność szkoły podstawowej 
w Skalmierzycach.

Jasełka w przedszkolu „Jarzębinka”

Skalmierzycki sztab akcji „Szlachetna Paczka”
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90-lecie Koła Pszczelarzy w Skalmierzycach
10 grudnia 2016 roku skalmierzyccy bartnicy, należący do Regio-
nalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu, 
celebrowali wspomnienie ich patrona - św. Ambrożego. Obchody tego 
grudniowego święta, które na stałe weszły do kalendarza skalmie-
rzyckiej tradycji pszczelarskiej tym razem zbiegły się z jubileuszem 
90-leciem istnienia Koła Pszczelarzy w Skalmierzycach. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
dziękczynną w kościele pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Skalmierzycach, po czym 
kontynuowano ją w formie towarzyskiego 
spotkania w restauracji „Nastrojowa”, na które 
przybyli m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik, ksiądz kanonik 
Sławomir Nowak, Prezes Regionalnego Związ-
ku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej 
w Kaliszu a jednocześnie prezes Koła w Skal-
mierzycach Józef Pietraszek, pszczelarze, ich 
rodziny oraz sympatycy.

Z okazji dnia Waszego Patrona - Świętego 
Ambrożego oraz w związku z 90-leciem istnie-
nia Koła w imieniu własnym oraz całej gminnej 
wspólnoty składam wszystkim skalmierzyckim 
pszczelarzom najserdeczniejsze życzenia. Wie-

my doskonale, że pszczoły stanowią nieodzowny 
element w przyrodzie, warunkują dobre plony 
i dostarczają nam zdrowe i smaczne produkty. 
Ale to dzięki Wam i Waszej pracy, drodzy Pszcze-
larze, ich praca może zostać doceniona i zauwa-
żona. Życzę wytrwałości, dalszych sukcesów, 
satysfakcji ze zbiorów oraz zawsze przyjemnie 
spędzanego czasu w gronie rodziny i przyja-
ciół - winszowała zebranym Bożena Budzik, 
przekazując na ręce prezesa okolicznościowy 
list i kwiaty. Sama zaś burmistrz została obda-
rowana monografią autorstwa Jerzego Gnero-
wicza poświęconą znakomitemu polskiemu 
pszczelarzowi - profesorowi Teofilowi Ciesiel-
skiemu oraz świątecznymi upominkami wyko-
nanymi z pszczelego wosku.

Święto było okazją do uhonorowania 
pszczelarzy i osób dla pszczelarstwa zasłu-

żonych. Srebrną Odznakę Polskiego Związku 
Pszczelarskiego otrzymał Edward Walczak, zaś 
Odznakę Brązową Bernard Marczak. Ich wrę-
czenia dokonał Prezes RZPWP Józef Pietraszek, 
który przekazał również kilkanaściorgu oso-
bom odznaczenia regionalne - Medale im. Teo-
fila Ciesielskiego. Wśród wyróżnionych znaleźli 
się: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Bożena Budzik, ksiądz kanonik Sławomir 
Nowak oraz pszczelarze: Jacek Czajka, Edmund 
Dębicki, Andrzej Furmaniak, Marian Kierz-
kowski, Jerzy Kowalski, Hieronim Kubiak, Sta-
nisław Kubaś, Czesław Niezgódka, Kazimierz 
Strzelczyk oraz Jan Szukalski. 

Ze względu na tak znamienitą rocznicę nie 
mogło obyć się bez wspomnień. Rys historyczny 
Koła przedstawił Edmund Dębicki, który cofnął 

się aż do stu kilkudziesięciu lat wstecz: Zawód 
bartnika na naszym terenie rozwinął się w poło-
wie XIX wieku - wtedy to ziemianin Wojciech Lip-
ski z pobliskiego Lewkowa organizował kursy 
pszczelarskie, w których uczestniczyli przeważ-
nie nauczyciele. Oni to bowiem zdobyte umiejęt-
ności najlepiej potrafili przekazać bartnikom na 
swoim terenie, gdzie działa obecnie organizacja 
pszczelarska Regionalnego Związku Wielko-
polski Południowej. W 1926 roku zawiązała się 
w Skalmierzycach pierwsza organizacja pszcze-
larska, a jej prezesem został wybrany Stanisław 
Matyśkiewicz. […] Koło było wyjątkowo aktywne, 
istniało do wybuchu II wojny światowej w 1939 
roku. […] W czasie okupacji w latach 1939-1945 
nie było polskiej organizacji pszczelarskiej. Po 
wyzwoleniu […] reaktywowane Koło Pszczelarzy 
wybrało nowy zarząd, którego prezesem został 

Stanisław Wasiak. W 1949 roku - jak stanowią 
dokumenty - na podstawie zarządzenia władz 
w dniu 12.08.1949 roku zrzeszenie pszczelarzy 
zostało rozwiązane. Istniejące obecnie Koło zor-
ganizowało się dopiero w dniu 08.07.1962 roku 
z inicjatywy kolegów Starkiewicza, Krysiaka 
i Sobczaka. (Marian Starkiewicz był prezesem 
do 1985 roku, kiedy to w jego miejsce został 
wybrany Józef Pietraszek sprawujący tę funk-
cję do dzisiaj). Z ważniejszych wydarzeń z ży-
cia skalmierzyckich bartników przypomniano 
również m.in.: liczne szkolenia i kursy, wyciecz-
ki, akcje sadzenia drzew, zmiany w składzie 
zarządu czy poświęcenie wykonanego przez 
siostry zakonne w Ostrowie Wielkopolskim 
sztandaru Koła (1986 rok). Przez ostatnie 25 
lat systematycznie spada liczba członków Koła. 
Większość starszych członków odeszła do wiecz-
nego „pszczelarzenia” - wielu zaś innych pasieki 
zlikwidowało, gdyż zmiany zachodzące w kraju 
powodowały nieopłacalność prowadzenia ma-
łych pasiek. Członkami Koła pozostali hobbyści 
i miłośnicy pszczół - powiedział Edmund Dę-
bicki, a reasumując przedstawił aktualny stan 
Skalmierzyckiego Koła liczący 41 członków (w 

tym 4 honorowych) oraz 882 rodziny pszczele. 
Obecny zarząd reprezentują zaś prezes - Józef 
Pietraszek, sekretarz - Hieronim Kubiak, skarb-
nik - Kazimierz Strzelczyk oraz członkowie Ko-
misji Rewizyjnej - Jerzy Kowalski (przewodni-
czący) i Edmund Dębicki (członek).

Oficjalne obchody zakończyły prezentacja 
multimedialna pt. „Z życia Koła pszczelarzy 
w Skalmierzycach” przedstawiona przez Tere-
sę Kowalską oraz wspomnienia Jerzego Gne-
rowicza (przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopol-
ski Południowej w Kaliszu) z ubiegłorocznego 
pobytu na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwo-
wie w związku z 100. rocznicą śmierci pocho-
wanego tam profesora Teofila Ciesielskiego.

Magdalena Kąpielska 

Odznaczeni Medalem im. Teofila Ciesielskiego
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SKO w Szkole Podstawowej w Ociążu
W 2012 roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Ociążu przystąpili do 
programu edukacji finansowej 
SKO PKO Banku Polskiego. 

Celem udziału w projekcie jest praktycz-
na nauka zarządzania swoim minibudżetem. 
Poza tym uczniowie poznają tajniki małej 
ekonomii i uczą się korzystać z konta banko-
wego. Członkowie SKO korzystają z serwisu 
bankowości elektronicznej, podglądają stan 
zgromadzonych środków, zakładają wirtu-
alne skarbonki i zdobywają odznaki, które 
mobilizują do oszczędzania. Dzieci uczestni-
czą w lekcjach oszczędzania prowadzonych 
przez pracowników banku oraz 
wycieczkach edukacyjnych do 
oddziału banku PKO BP. 

SKO w Ociążu działa bar-
dzo aktywnie. Bierzemy udział 
w turniejach matematycznych, 
działamy na rzecz ochrony śro-
dowiska, pozyskujemy środki 
finansowe na organizację wy-
cieczek i konkursów, jesteśmy 
wolontariuszami. W tym wszyst-
kim pomagają nam rodzice, któ-
rzy wspierają nasze działania. 
Z roku na rok coraz bardziej 
angażujemy się w propagowa-

nie idei oszczędzania i przedsiębiorczości. 
W październiku 2015 r. i 2016 r. nasza szkoła 
odebrała nagrodę III stopnia w Konkursie dla 
Szkolnych Kas Oszczędności oraz Brązową 
Odznakę w Konkursie dla Opiekunów SKO 
z okazji DEN. Dużym sukcesem szkoły było 
zdobycie nagrody w postaci wyjazdu na 33 i 34 
Festiwal Filmowy Młodego Widza ALE KINO! 
do Poznania. Obecnie do SKO należy 57% 
uczniów i liczba ta wciąż rośnie. Uczniowie 
współtworzą szkolny blog SKO Ociąż na plat-
formie blogowej Szkolnych Kas Oszczędności.

Członkowie SKO uczą się oszczędzać i roz-
sądnie wydawać własne pieniądze, dzięki 
czemu mogą realizować swoje marzenia.

Opiekun SKO, Jolanta Poprawska

W Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana 
w Gostyczynie gościła autorka książek dla dzieci Agnieszka Frączek. 

Poetka jest znana tutejszym uczniom, po-
nieważ kilka jej wierszy czytaliśmy na lek-
cjach języka polskiego. Spotkanie z nią „na 
żywo” było dla dzieci niezwykłym przeży-
ciem. Pani Agnieszka zaprezentowała swoje 
najnowsze książki, „wpuściła w maliny”, tro-
piąc najczęściej popełniane przez nas błędy 
językowe, odpowiedziała na liczne pytania  

i na koniec rozdała mnóstwo autografów. 
Spotkanie odbyło się dzięki współpracy 

z dyrekcją Biblioteki Publicznej Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce. Było ono również 
częścią realizowanego w szkole projektu 
promującego czytelnictwo pt. „Czytanie - lu-
bię to”.

D. W. 

„Kolorowe kredki 
znają nasze marzenia”  
- warsztaty dla 
dzieci i ich rodziców 
w Kotowiecku 
W Publicznym Przedszkolu 
w Kotowiecku w grupie malusz-
ków odbyły się warsztaty dla 
dzieci i ich rodziców. Z okazji 
obchodzonego wówczas Dnia 
Kredki przedszkolaki przy-
gotowały występ artystyczny 
- przedstawienie oraz zabawę 
taneczno-ruchową. 

Był to przyjemny wstęp do wspólne-
go działania, w centrum którego była 
oczywiście kredka. Wykonano pracę pla-
styczną pt. „Kolorowe kredki znają nasze 
marzenia”. Marzenia były różne: wakacje, 
wspólne wyjazdy nad morze lub w góry 
bądź wymarzone zabawki, które chcia-
łyby otrzymać dzieci. Uczestnicy zajęć 
chętnie podzieli się swoimi pragnienia-
mi, które narysowane na kartce zabrali 
do domu, by o nich nie zapomnieć i jak 
najszybciej zrealizować. Po zajęciach na 
ręce małych artystów zostały przeka-
zane duże, kolorowe kredki. Dzień był 
okazją do wspólnego spędzenia czasu 
dzieci i ich rodziców oraz zachęcenia 
do mówienia o marzeniach skrywanych 
na co dzień. Rodzice mieli także okazję 
zobaczyć swoje dzieci w przedszkolu 
wśród rówieśników.

Podczas spotkania wręczono także 
Bartkowi Nazarkowi i Julce Bąk oraz 
ich mamom podziękowania za udział 
w ogólnopolskich konkursach plastycz-
nych. Cieszymy się bardzo, że rodzice an-
gażują się i są chętni do działania. 

Julia Sudolska

Spotkanie literackie 
z Agnieszką Frączek

Uczniowie szkoły podstawowej w Ociążu oszczędzają w SKO
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Książka  
to dopiero początek…
W Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu 
obchodzono uroczyście Międzynarodowy 
Miesiąc Bibliotek Szkolnych i z tej okazji  
17 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie 
podsumowujące działania realizowane 
w ramach obchodów ww. święta, którego 
mottem stały się słowa „Kto czyta książki, 
żyje podwójnie” Umberto Eco. 

Montaż muzyczno-słowny, który przy-
gotowały Beata Hadryan-Grzywna, Jolanta 
Wieleba oraz Agnieszka Woźniak rozpoczął 
się od krótkiej historii obchodzonego na 
całym świecie święta bibliotek. Uczniowie 
przygotowali również ciekawostki na temat 
książek. Dzięki tym informacjom mogliśmy 
się dowiedzieć, w której bibliotece znajduje 
się największa i najmniejsza książka a tak-
że, jaka pozycja książkowa jest najdroższa 
oraz najpopularniejsza na świecie. W dal-
szej części apelu uczniowie słowami poetów 
podkreślali rolę biblioteki w nauce, życiu 
szkoły i rozwijaniu zainteresowań czytelni-
czych. W tajemniczą i niecodzienną podróż 
do świata bajek zaprosił nas Hans Christian 
Andersen w osobie ucznia klasy IV szko-
ły podstawowej Wiktora Wasielewskiego. 
Przenieśliśmy się też do bajkowej biblioteki, 
gdzie królowały encyklopedie, atlasy, albu-
my, słowniki i baśnie, w role których wcieliły 
się uczennice klasy II b gimnazjum i klasy V 

szkoły podsta-
wowej. Wyczu-
waną magię 
i czar świata 
bajek oraz baśni podkreślała dekoracja 
a także piosenki „Podróż do krainy bajek” 
oraz „Moje bajki” w wykonaniu uczennic 
klasy II i IV szkoły podstawowej pod opie-
ką Agnieszki Wielebskiej. Tego dnia nasza 
szkoła stała się krainą bajek, a uczniowie 
zamienili się w bajkowych bohaterów. Już 
na szkolnym korytarzu można było spotkać 
przechadzające się księżniczki, wróżki czy 
inne postacie literackie, które miały możli-
wość zaprezentowania się w rewii bohate-
rów literackich.

Na zakończenie spotkania Jolanta Wie-
leba wręczyła nagrody książkowe laure-
atom konkursów na plakat zachęcający do 
czytania oraz na stronę tytułową ulubionej 
książeczki. 

Agnieszka Woźniak

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
 Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ociąż 

Przetarg odbędzie się w dniu 

09 lutego /czwartek/ 2017 r. o godzinie 11.00,
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, parter - sala nr 1.

III PRZETARG USTNy NIEOGRANICZONy
Województwo Wielkopolskie, powiat Ostrowski,  
gmina Nowe Skalmierzyce, obręb Ociąż:

1. Działka nr 144, o pow. 1,3700 ha, zapisana w Kw. nr KZ1W/00073246/6, 
położona w miejscowości Ociąż: 
•	 nieruchomość niezabudowana;
•	 nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz decyzją o warunkach zabudowy;
•	 nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zagrodowej i gruntów rolnych, w niewielkiej odległości 
od zabudowy przemysłowej;

•	 nieruchomość użytkowana rolniczo, w ewidencji gruntów oznaczona 
jako grunt orny klasy IVa i pastwisko trwałe klasy IV;

•	 posiada dostęp do drogi publicznej oraz dostęp do sieci 
wodociągowej, energetycznej i gazowej; 

•	 część nieruchomości (0.7000 ha) objęta jest umową dzierżawy do dnia 
14.11.2018 r.

•	 pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony został przeprowadzony 
odpowiednio w dniu 26.07.2016 r. i 27.10.2016 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce;

•	 cena wywoławcza - 250 000 zł 
•	 wadium - 15 000 zł

2. Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej,  
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się z uwzględnieniem ustawy z dnia 
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 
2052).

4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w Spółdzielczym Banku 
Ludowym w Skalmierzycach na nr konta: 34 8431 0008 0000 0693 
2000 0008, tj. do dnia 03.02.2017 r. Wadium zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości.

5. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. 
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez 

usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, 
organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. 

7. Wydanie nieruchomości nabywcom nastąpi po zawarciu 
umowy notarialnej.

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przetargu można się zapoznać 
w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - III piętro, pokój nr 31 i 32,  
tel. (62) 762-97-00 wew. 70 lub 71.  

 Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
 Bożena Budzik

Uczniowie gimnazjum w Ociążu przygotowali 
inscenizację zachęcającą widzów do czytania bajek
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Finał Rejonu Kalisz w badmintonie drużynowym
Po raz pierwszy w naszej gminie 
miały miejsce zawody rejonowe 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych w badmintonie drużynowym 
dziewcząt i chłopców. 

Rozgrywki odbywały w dniach od 29 listo-
pada do 2 grudnia ubiegłego roku. Otwarcie 
zawodów w poszczególnych dniach swoją 
obecnością uświetnili: ówczesny Zastępca 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Zdzisław Mielczarek, dyrektor Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym 
w Nowych Skalmierzycach Lucyna Lisiak-Ky-
cia oraz dyrektor Gimnazjum w Nowych Skal-
mierzycach Teresa Kiełbik.

W rozgrywkach rywalizowały drużyny 

z powiatów: kaliskiego, ostrowskiego, ple-
szewskiego, ostrzeszowskiego, kępińskiego 
i krotoszyńskiego, walcząc o awans do mi-
strzostw województwa. Uczestnicy grali sys-
temem grupowym, a następnie odbyły się pół-
finały i finały. Klasyfikacja końcowa zawodów:

Grali o prezenty
Pierwsze charytatywne zawody 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
w piłkę halową za nami. 

Turniej został zorganizowany 11 grudnia 
na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych 
Skalmierzycach przez druhów z OSP w Skal-
mierzycach. Na co dzień ratują życie wyjeż-
dżając na akcje ratownicze, a w ten dzień 
postanowili wcielić się w Świętego Mikołaja. 

W zawodach wystartowało 10 drużyn, 
w tym 6 jednostek OSP - Skalmierzyce, Go-
styczyna, Strzegowa, Kwiatków, Wielowieś, 
Radłów oraz 4 pozostałe drużyny - Old Boys, 
Perła Skalmierzyce, Kultywator Skalmie-
rzyce, JMJ Katalizatory. Najlepszy okazał się 
zespół z Kwiatkowa, a kolejne miejsca na po-
dium zajęli Old Boys oraz Perła Skalmierzyce. 

Nie zajmowane miejsca były tutaj naj-

ważniejsze, lecz zaangażowanie wszystkich 
osób w jednym celu - aby zebrać fundusze na 
świąteczne paczki dla dzieci. W sumie dzięki 
akcji strażaków uda się obdarować 40 po-
trzebujących rodzin. Turniej został zorgani-
zowany pod patronatem Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik.

Aleksander Liebert

Podziękowania:	 Ochotnicza Straż Pożar-
na w Skalmierzycach pragnie podziękować 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do 
organizacji turnieju. Szczególne słowa uzna-
nia kierujemy w stronę Urzędu Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce, Piekarni Toska - An-
drzej Dzióbek, Piekarni Andrzeja Walczaka, 
Drewlak - Jan Kukułka, Mechaniki Pojazdo-
wej - Antoni Pruchnicki. 

Niezwykły dar
Dzień 21 grudnia był dla jarzę-
binkowych przedszkolaków 
wyjątkowy. Odwiedziły nas 
Leśne Skrzaty - zuchy z zaprzy-
jaźnionej 13 Gromady Zuchowej 
- przynosząc niezwykły dar 
w postaci Betlejemskiego 
Światełka Pokoju. 

Spotkanie upłynęło w radosnej, świą-
tecznej atmosferze przy dźwiękach wspól-
nie śpiewanych kolęd. Dyrektor podzię-
kowała gościom za przekazane światełko, 
podkreślając jak ważna jest jego idea.

Związek Harcerstwa Polskiego koor-
dynuje akcję Betlejemskiego Światełka 
Pokoju na terenie naszego kraju już od 
26 lat. Światło co roku przywożone jest 
z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze 
przekazywane jest skautom z sąsiednich 
krajów. Następnie sztafetą trafia do naj-
dalszych zakątków kontynentu, a dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu harcerzy znaj-
duje miejsce na wigilijnych stołach w wie-
lu miasteczkach i wsiach.

Czujemy się wyróżnieni będąc, wspól-
nie z harcerską bracią, częścią wielkiej 
tradycji strzegącej i przekazującej dalej 
światełko stanowiące symbol nadziei 
i pokoju między narodami.

Dziewczęta	-	szkoły	podstawowe:
1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 Kalisz / powiat kaliski /
2 miejsce - Szkoła Podstawowa Niedźwiedź / powiat ostrzeszowski /
3 miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 18 Kalisz /powiat kaliski/
4 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 8 Krotoszyn / krotoszyński /
5 miejsce - Szkoła Podstawowa Nowe Skalmierzyce /powiat ostrowski/
Chłopcy	-	szkoły	podstawowe
1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 7 Kalisz/ powiat kaliski /
2 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 Kępno /powiat kępiński/
3 miejsce - Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - Ostrów Wlkp. /powiat ostrowski/
4 miejsce - Szkoła Podstawowa Rozdrażew/ krotoszyński /
Dziewczęta	-	szkoły	gimnazjalne
1 miejsce - Gimnazjum Siedlików / powiat ostrzeszowski/
2 miejsce - Gimnazjum Gołuchów / powiat pleszewski/
3 miejsce - Gimnazjum 2 Pleszew /powiat pleszewski/
4 miejsce - Gimnazjum Nowe Skalmierzyce / ostrowski /
Chłopcy	-	szkoły	gimnazjalne
1 miejsce - Gimnazjum Sióstr Salezjanek Ostrów Wlkp. /powiat ostrowski/
2 miejsce - Gimnazjum 9 Kalisz /powiat kaliski/
3 miejsce - Gimnazjum Rozdrażew /powiat krotoszyński/
4 miejsce - Gimnazjum Kowalew / pleszewski /

Organizatorzy: Izabela Garcarek-Duleba, Monika Zaprzelska,Dariusz Więcław, Halina Więcław
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I Ty możesz zostać 
świętym Mikołajem

Już po raz kolejny zabrzmiał dzwonek 
świętego Mikołaja dla potrzebujących. 
Klasy II b, II c i III e wraz z rodzicami rów-
nież w 2016 roku były organizatorami 
akcji charytatywnej ,,I Ty możesz zostać 
świętym Mikołajem” dla podopiecznych 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Ka-
liszu. Celem akcji była zbiórka odzieży, 
zabawek, przyborów szkolnych, materia-
łów piśmiennych, gier planszowych i sło-
dyczy. Z zebranych darów przygotowa-
liśmy paczki świąteczne dla podopiecznych 
ośrodka, które przekazaliśmy 7.12.2016 roku.

,,Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, 

co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi „ 
Jan Paweł II

W imieniu kierownika i pracowników CIK, 
mieszkańców ośrodka oraz swoim własnym 
składamy serdeczne podziękowanie dla 
wszystkich, którzy przyłączyli się do akcji.

 
A. Przybyłka, M. Szwałek, D. Woźniak

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

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

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości,  
że w dniach 03.01.2017 r. - 23.01.2017 r.  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą 

w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8, 
wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
i najem w drodze bezprzetargowej na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców, 
położonych w miejscowości: 

Droszew /dz. nr 280/4 i 280/6,  
o łącznej pow. 0,1301 ha, 

dz. nr 507/3, o pow. 0,3377 ha,
dz. nr 296/2, 280/5 i 280/10, 

o łącznej pow. 0,1242 ha,
dz. nr 280/3, o pow. 0,1137 ha/ 

oraz Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 107, 
o pow. 0,0115 ha/.

Spotkanie opłatkowe 
u emerytów

14.12.2016 roku Zarząd Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Nowych 
Skalmierzycach zorganizował spotkanie 
opłatkowe, w którym wzięli udział również 
goście: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik, Wiceprze-
wodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Józef Marciniak, Przewodni-
czący Zarządu Związku Okręgowego w Ka-
liszu Marian Kruk, Przewodniczący Zarządu 
Związku Rejonowego w Ostrowie Wielko-
polskim Jerzy Waliduda, honorowy członek 
Zarządu Aurelia Grześczyk, Dyrektor Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Nowych 
Skalmierzycach Krystyna Kowalczyk oraz 
Komendant Komisariatu Policji Klaudiusz 
Woźniak. 

Życzenia zebranym przekazali m.in. bur-
mistrz Bożena Budzik oraz Przewodniczący 
Zarządu Związku Okręgowego Marian Kruk, 
a potem składano sobie życzenia i dzielono 
się opłatkiem. Występy muzyczne o charak-
terze bożonarodzeniowym przygotowali 
podopieczni Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, którym wraz z podziękowaniami 
od seniorów wręczono również słodkie 
upominki. Przy świątecznie zastawionych 
stołach wspólnie kolędowano i prowadzono 
ożywione dyskusje. Uczestnicy spotkania 
zadowoleni i pełni wrażeń w świątecznym 
nastroju rozeszli się do domów.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż 

nieruchomości gruntowej położonej w Nowych Skalmierzycach. 
Przetarg odbędzie się w dniu 

09 lutego /czwartek/ 2017 r. o godzinie 11.30,
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  

Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, parter - sala nr 1.

I przetarg ustny ograniczony
Województwo Wielkopolskie, powiat Ostrowski, gmina Nowe Skalmierzyce,  

obręb Nowe Skalmierzyce:
1. Działka nr 399/21, o pow. 0,0820 ha, zapisana w Kw. nr KZ1W/00073919/5, położona 

w miejscowości Nowe Skalmierzyce: 
•	 działka położona w otoczeniu torów kolejowych, gruntów uprawianych rolniczo, zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy przemysłowej, teren zaniżony, nieużytkowany;
•	 działka nie posiada dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej ani do drogi publicznej;
•	 nieruchomość sprzedawana jest według stanu ujawnionego w katastrze nieruchomości;
•	 nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań;
•	 przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego terenu;
•	 cena wywoławcza - 32 000 zł 
•	 wadium - 2 000 zł

2. Postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej,  
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem 
sprzedaży, przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, tj. działek nr: 399/19, 
399/13, obręb Nowe Skalmierzyce. 

4. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dn. 03 lutego 2017 r. Zgłoszenia należy 
dokonać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, w formie pisemnej.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach 
na nr konta: 34 8431 0008 0000 0693 2000 0008, tj. do dnia 03.02.2017 r. Wadium zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości. 
7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu 

i terminie zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi. 

8. Wydanie nieruchomości nabywcom nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przetargu można się zapoznać w Urzędzie Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, Referat Geodezji Budownictwa i Ochrony Środowiska - III piętro, pokój nr 
31 i 32, tel. (62) 762-97-00 wew. 70 lub 71. 

 Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożena Budzik
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