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Spotkanie Noworoczne
Corocznym zwyczajem władze Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
podsumowały działania ostatnich miesięcy na tradycyjnym Spotka-
niu Noworocznym, które odbyło się 15 stycznia. 

Nie zabrakło na nim przedstawicieli par-
lamentarzystów, samorządowców z ościen-
nych gmin i powiatów, radnych, sołtysów, 
duchowieństwa, służb mundurowych, dzia-
łaczy organizacji społecznych, pozarządo-
wych oraz kultury i sportu, przedsiębiorców, 
dyrektorów oraz prezesów działających na 
terenie gminy firm i zakładów pracy, dyrek-
torów placówek oświatowych, kierownictwa 
urzędu oraz przedstawicieli mediów.

W klimat spotkania wprowadził zgro-
madzonych zastępca burmistrza Zdzisław 
Mielczarek: Wprawdzie polski poeta, saty-
ryk i aforysta Stanisław Jerzy Lec mawiał 
ironicznie, że „na żadnym zegarze nie znaj-
dziemy wskazówek do życia”, jednak to wła-
śnie zegar nadaje czasowi umowną wartość, 
dzięki której to nasze życie co dwanaście 
miesięcy podsumowujemy i rozliczamy, two-
rząc jednocześnie nową listę marzeń, planów 

i zobowiązań. Dziś taki moment refleksji i roz-
rachunku przyszedł dla samorządu Nowych 
Skalmierzyc. 

Podsumowania minionego okresu doko-
nała burmistrz Bożena Budzik, która zwró-
ciła uwagę na to, że wraz z końcem roku 
2015-go zamknięto klamrą ćwierćwiecze 
funkcjonowania samorządu terytorialnego 
w wolnej Polsce. Tak, tak, Drodzy Goście, 25 
lat minęło jak jeden dzień. Za nami więc okres 
samorządowego romantyzmu oraz budowa-
nia nowej wspólnoty ludzi, myśli i spraw – 
mówiła burmistrz. Wśród najważniejszych 
zadań realizowanych w tym ćwierćwieczu 
przez samorząd Nowych Skalmierzyc wy-
mieniła m.in. zaopatrzenie terenów wiej-
skich w wodę, sanitację miasta i terenów 
wiejskich, budowę składowiska odpadów 

Centrum sportowe Nowych Skalmierzyc
Trwają ostatnie procedury przetargowe pierwszego etapu największej 
inwestycji realizowanej przez samorząd Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce w latach 2016-2017, czyli budowy centrum sportowego. Na to 
przedsięwzięcie przewidziano kwotę około sześciu milionów złotych.

W ramach olbrzymiego projektu zostanie 
wybudowane nowe boisko treningowe wraz 
z niezbędną infrastrukturą i oświetleniem, 
które - za sprawą starań samorządu o dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w ramach Wieloletniego Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej - należy wykonać 
do końca października br. 

W dalszym etapie zostaną wykonane 
trybuny, toalety, droga dojazdowa, zasilanie 
elektryczne, przyłącze wody kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej oraz rozbiórka starych 
obiektów. Wszystkie prace mają zostać ukoń-

czone do 31 października 2017 roku.
Dla młodych adeptów piłki nożnej powsta-

nie boisko o sztucznej nawierzchni, które 
zaplanowano w północnej części przejętych 
przez samorząd w czerwcu zeszłego roku 
terenów pokolejowych. Nawierzchnia będzie 
wykonana z trawy syntetycznej, spełniającej 
wymagania FIFA Quality Concept for Foot-
ball Turf. Boisko będzie miało powierzchnię 
6600 m2 (w tym pole do gry 100 na 50 me-
trów). Na jego obwodzie powstanie wysokie 
na cztery metry ogrodzenie oraz dwa ośmio-
metrowe piłkochwyty. Murawa będzie pięk-

Toast za pomyślność w 2016 roku Burmistrz Bożena Budzik podsumowała miniony rok

Projekt trybun

nym prezentem dla nowoskalmierzyckiego 
Klubu Sportowego „Pogoń”, który w tym 
roku obchodzi swoje 95-lecie. Wzdłuż boiska 
od strony wschodniej przewidziano miejsca 
parkingowe oraz asfaltową drogę dojazdo-
wą, której początek sięga ulicy Mostowej.

Kolejnym elementem przetargu, prze-
widzianym do realizacji w roku przyszłym, 
będzie budowa trybun. Będą się one składa-
ły z 14 modułów z siedziskami z tworzywa 
sztucznego i zapewnią aż 790 miejsc siedzą-
cych. Nad ich centralną częścią zaprojekto-
wano zadaszenie. Zaplecze sanitarne stano-
wić będzie przylegający do trybun budynek 
toalet publicznych przystosowanych do osób 
niepełnosprawnych. Znajdować się w nim 
będą również pomieszczenia techniczne 
oraz socjalne, a na piętrze – stanowisko prze-
znaczone dla komentatorów.

Wyłoniony w drodze przetargu wyko-
nawca robót rozpocznie je już w marcu br.

Dariusz Smułka
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komunalnych, budowę dróg gminnych, mo-
dernizację infrastruktury oświatowej, mo-
dernizację bądź budowę świetlic wiejskich, 
organizację ważnych wydarzeń kultural-
nych czy pozyskanie wielu inwestorów, 
co pozwoliło wręcz modelowo rozwiązać 
problem bezrobocia na terenie Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce. Za wydarzenie 
wyjątkowo ważne ze społecznego punk-
tu widzenia i które w sposób szczególny 
charakteryzuje mijające dwadzieścia pięć 
lat uznała budowę obwodnicy miasta i wsi 
Skalmierzyce. Dlaczego taki wybór? – w od-
powiedzi na to pytanie burmistrz wyjaśni-
ła: Bo to było wielkie oczekiwanie i marzenie 
tysięcy mieszkańców naszej gminy. Bo to 
był projekt, który poprawił w zdecydowany 
sposób bezpieczeństwo uczestników ruchu 

drogowego. Bo wreszcie była to jedyna ob-
wodnica w regionie, którą udało się w pełni 
zrealizować, co pokazuje, ile wysiłku koszto-
wały nas zabiegi o jej realizację. 

Burmistrz przedstawiła również plany 
na najbliższy okres funkcjonowania sa-
morządu, wśród których wymieniła m.in. 
przywrócenie do dawnej świetności sta-
nowiącego znak rozpoznawczy miasta bu-
dynku zabytkowego dworca kolejowego 
przejętego w ostatnim czasie od PKP. Nie 
oznacza to, że zaprzestaniemy inwestować 
w kolejne drogi gminne, modernizację i budo-
wę kolejnych świetlic wiejskich, czy budowę 
sieci sanitarnej w terenach wiejskich. Mamy 
już przygotowane w tym zakresie opracowa-
nia techniczne i od początku nowego roku 
zaczynamy rozpędzać inwestycyjnie naszą 

gminę – wyliczała Bożena Budzik, która 
wspomniała również o wielomilionowej 
inwestycji związanej z remontem stadionu 
oraz budową nowego boiska sportowego, 
budowie mieszkalnictwa socjalnego czy 
hali sportowej przy szkole podstawowej na 
ulicy Okólnej. 

Słów życzliwości i uznania wobec dzia-
łań władz samorządowych Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce nie kryli zaproszeni go-
ście, którzy czy to w swoich wystąpieniach, 
czy też listach gratulacyjnych winszowali 
dotychczasowych osiągnięć.

Zakończeniem części oficjalnej był wy-
stęp zespołu muzycznego Accorinet Kle-
zmer Band oraz wzniesiony przez burmi-
strza toast za pomyślność w roku bieżącym.

Magdalena Kąpielska 

Nowe lampy na ulicy Słonecznej 
w Fabianowie

Od stycznia br. mieszkańcom ulicy Słonecznej w Fa-
bianowie zrobiło się jaśniej, bowiem zakończyły się prace 
związane z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego i drogo-
wego. Kaliskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w drogo-
wym oświetleniu zainstalowało na długości 1200 metrów 
dwadzieścia dwa nowoczesne słupy oświetleniowe wraz 
z oprawami.

Nowe oświetlenie to pierwszy z etapów planowanej inwe-
stycji na ul. Słonecznej w Fabianowie. Dalsze plany samorzą-
du zakładają w przyszłości budowę nawierzchni asfaltowej. 
Tym samym ul. Słoneczna będzie kolejną zmodernizowaną uli-
cą w miejscowości – powiedziała Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Boże-
na Budzik. 

W lampach zastosowa-
no oprawy ledowe, które 
są o wiele oszczędniej-
szym rozwiązaniem. Bu-
dowa linii kablowej kosz-
towała gminny budżet 
blisko 100 tys. zł. 

Dariusz Smułka

Występ Accorinet Klezmer Band Uczestnicy spotkania
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„Betlejem jest w nas”
„Betlejem jest w nas” – 
brzmiało hasło jasełek 
przedstawionych na sali 
wiejskiej w Fabianowie. 
Dzięki współpracy przedsta-
wicieli środowiska lokalnego 
z Dyrektorem Zespołu Szkół 
w Ociążu Katarzyną Kaźmier-
czak 6 stycznia br. wszyscy 
mogliśmy jeszcze raz przeżyć 
Narodzenie Jezusa Chrystusa. 

Uczniowie pod kierunkiem Agniesz-
ki Woźniak fantastycznie wcielili się 
w przydzielone im role, a ich kunszt 
wokalno-taneczny przepiękne wzbo-
gacił jasełka. Przedstawienie uświado-
miło nam, że w życiu nie powinniśmy 
kierować się lenistwem, chciwością, 
gniewem czy nienawiścią, lecz miłością, 
która powinna zamieszkać w każdym 
ludzkim sercu.

Ogromnie cieszy fakt, że w natłoku 
codziennych spraw aż tylu mieszkań-
ców Fabianowa i okolicznych miejsco-
wości znalazło czas, aby przyjść przyjąć 
tę miłość, która narodziła się w Betle-
jem i podzielić się nią z potrzebującymi. 
I chociaż sala w Fabianowie należy do 
jednych z większych sal w gminie, w tym 
dniu z trudem pomieściła wszystkich 
zebranych widzów.

Organizatorzy

Nie zanika skalmierzycka tradycja noworocznego koncertowania, 
w którym corocznie biorą udział Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta przy 
OSP Skalmierzyce oraz Chór pw. św. Grzegorza z Nowych Skalmie-
rzyc i Chór pw. św. Cecylii ze Skalmierzyc. 

Skupieni w tych muzycznych formacjach 
artyści już po raz dwudziesty wystąpili 
z koncertem, który tym razem, ze względu 
na trwający remont miejskiej sali widowi-
skowej, odbył się w gościnnych murach OSP 

Skalmierzyce 24 stycznia br.
Obszerna sala z trudem mogła pomieścić 

przybyłych na wydarzenie sympatyków 
orkiestry i obu chórów. Wraz z mieszkańca-
mi występy artystów podziwiali także po-

Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy 
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
Tabor samochodowy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Nowe Skalmierzyce znów zyskał na sile, bowiem 2 lutego br. przyje-
chał zakupiony przez samorząd nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. 

Auto kosztowało 829.872,00 zł i prawie 
połowę tej kwoty – 408.772,00 zł, stanowi-
ły środki z budżetu gminy. Dzięki staraniom 
tutejszych władz pozostałą część udało 
się uzyskać od innych podmiotów – z Kra-
jowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego 
180.000,00 zł, z Mini-
sterstwa Spraw We-
wnętrznych i Admini-
stracji przez Zarząd 
Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Po-
znaniu 150.000,00 zł 
oraz z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Poznaniu 
kwotę 91.100,00 zł. Gmina i Miasto Nowe 
Skalmierzyce jest jedynym samorządem 
z terenu powiatu ostrowskiego, który zaku-
pił jak dotąd dwa nowe samochody ratowni-
czo-gaśnicze typu ciężkiego.

Przedmiotowy pojazd to ciężki, gaśniczy 

wóz marki MAN Stolarczyk TGM 18.340 z na-
pędem na cztery koła. Posiada on kompozy-
towy zbiornik na wodę o pojemności 6000 li-
trów oraz 600-litrowy zbiornik ze środkiem 
pianotwórczym. Wydajność autopompy to 

4000 litrów wody 
na minutę. Ponadto 
auto wyposażone jest 
w działko wodno-pia-
nowe, agregat prądo-
twórczy, wysuwany 
ledowy maszt oświe-
tleniowy, uchwyty na 
aparaty powietrzne 
i na węże oraz radio-
telefony i latarki. 

Jest to w sumie już 
ósmy wóz sfinansowa-

ny przez samorząd od 2012 roku. Tym ra-
zem trafił do jednostki OSP w Gostyczynie, 
która jest w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym. Przy okazji zakupu zmoder-
nizowano garaż w jednostce.

Dariusz Smułka

Połowę kosztów wozu stanowiły środki 
z budżetu gminy

Skalmierzycka tradycja  
noworocznego koncertowania
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Zabawa dla 
najmłodszych 
mieszkańców Ociąża
Zabawa choinkowa dla dzieci zorganizo-
wana z inicjatywy sołtysa i Rady Sołec-
kiej wsi Ociąż odbyła się 10 stycznia br. 
w miejscowej świetlicy. Pięćdziesięcioro 
pięcioro dzieci wraz z rodzicami przy-
było, by w pełni karnawału oddać się 
wspólnej zabawie i pląsom.

Najmłodszych zabawiały animatorki zabaw dzie-
cięcych przebrane w kostiumy bajkowych posta-
ci Myszki Miki i Śnieżynki, czy koników i klauna. 
Przeprowadzono również rozmaite konkursy, gry 
i zabawy z wykorzystaniem chusty klanzy, balonów 
czy psikawek. Organizatorzy zadbali o poczęstunek 
dla wszystkich obecnych, a dla dzieci przygoto-
wano słodycze. Paczki ze słodkościami otrzymały 
one również na zakończenie zabawy, która dostar-
czyła wszystkim wiele radości i niezapomnianych 
wrażeń. 

mysłodawca i organizator koncertu – Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożena Budzik, jej zastępca Zdzisław Miel-
czarek, przewodniczący Rady Gminy i Mia-
sta Kazimierz Sipka wraz z radnymi, Poseł 
na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Skarbnik 
Gminy i Miasta Bole-
sław Borkowski oraz 
księża kanonicy Sta-
nisław Kraska i Sławo-
mir Nowak.

Z racji specyficzne-
go klimatu okresu po-
czątku roku koncert 
przeplatano kolęda-
mi oraz standardami 
światowymi i muzyką 
taneczno-karnawa-
łową. Występy roz-
poczęło najmłodsze 
pokolenie skalmie-
rzyckich muzyków, 
których z roku na 
rok przybywa. Dzięki 
temu miejscowa or-
kiestra rozwija skrzydła, poszerzając nie 
tylko zasób instrumentów i skład osobowy, 
ale również doskonaląc warsztat muzyczny 
pod okiem nowych instruktorów. Natasza 
Musiał i Iga Briese a następnie kilkunasto-
osobowy zespół dzieci przygotowany pod 
kierunkiem Pauliny i Małgorzaty Matyśkie-
wicz – członkiń Miejsko-Gminnej Orkiestry 
Dętej, zaprezentowali piękne polskie pieśni 
bożonarodzeniowe. Utwory o podobnej te-
matyce dominowały w repertuarze Chóru 
pw. św. Cecylii ze Skalmierzyc pod kierow-
nictwem dyrygenta Andrzeja Nowickiego 

oraz dyrygowanego przez Mariusza Jernal-
czyka Chóru pw. św. Grzegorza z Nowych 
Skalmierzyc, którego członkowie wykonali 

również utwór „Adie-
mus” skomponowany 
w nurcie muzyki New Age 
oraz pochodzący z filmu 
„Misja” utwór napisany 
przez Ennio Morricone. 
Orkiestra, której od roku 
przewodniczy muzyk Fil-
harmonii Kaliskiej Woj-
ciech Musiał, zachwyciła 
zaś słuchaczy ciekawy-
mi aranżacjami znanych 
przebojów Glenna Mille-
ra, Henry’ego Manciniego, 
Igora Strawińskiego czy 
Vangelisa. 

Miłym akcentem kon-
certu było odśpiewane 
gremialnie „Sto lat” de-

dykowane najstarszemu i wciąż czynnemu 
członkowi orkiestry, Edmundowi Marcza-
kowi, który 26 stycznia obchodził 98. uro-
dziny a w roku bieżącym przypada 84-lecie 
jego muzykowania.

Zupełnie jak we Wiedniu koncert za-
kończono Marszem Radetzkiego Johanna 
Straussa, do którego zachwycona publicz-
ność wyklaskiwała owacje na stojąco. 
Nie obyło się również bez bisów, na które 
złożyła się wiązanka złotych przebojów 
Krzysztofa Krawczyka.

Magdalena Kąpielska

Na scenie wystąpili: Chór pw. św. Cecylii,  
Chór pw. św. Grzegorza  

i Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta
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Początki samorządności  
– pierwszy skalmierzycki ratusz
Nie wszyscy wiedzą, że kamienica przy ul. 3 Maja 32 to pierwszy skal-
mierzycki ratusz. Budynek zbudowany jeszcze przez Niemców w okresie 
zaborów od samego początku pełnił funkcje administracyjne. Jest to 
budynek czterokondygnacyjny, kryty dachem mansardowym. 

Swoim stylem nawiązuje do klasycyzmu – 
świadczy o tym chociażby ozdobny, trójkątny 
tympanon, pilastry oraz kolumny wspierające 
balkon. Budynek posiada zdobienia wyłącz-
nie na elewacji frontowej. Strona zachodnia 
ratusza to tzw. ślepa ściana, w związku z tym 
najprawdopodobniej w tym miejscu miał 
stanąć kolejny budynek, zapewne narożny. 
Z uwagi na koniec I wojny światowej i opusz-
czenie Nowych Skalmierzyc przez Niemców 
nigdy do tego nie doszło.

Pierwszym burmistrzem rezydującym 
w tym miejscu był Otto Babst, a po nim Nie-

miec o polskim nazwisku Małecki. Po Po-
wstaniu Wielkopolskim obiekt dalej pełnił 
podobne funkcje. We wrześniu 1920 roku 
odbyło się tutaj pierwsze zebranie. W wy-
niku obrad Wacław Porawski został sołty-
sem, a członkami rady Michał Cempel, Feliks 
Borusiak, Władysław Brzozowski, Tomasz 
Chlasta, Leon Gorący, Jan Jaśmiaczyk, Jan Ko-
pydłowski i Wawrzyn Niezgódka. W tym bu-
dynku należy więc szukać początków samo-
rządności. 25 kwietnia 1935 roku utworzono 
gminę zbiorową Skalmierzyce Nowe. Wój-
tem został Władysław Michalak – legionista, 
major Wojsk Polskich w stanie spoczynku. 
Pierwsze zebranie rady odbyło się 22 czerw-
ca w świetlicy Kolejowego Przysposobienia 
Wojskowego. Jak określiła to prasa – Nowy 
Kurjer – „po oddaniu hołdu cieniom śp. Mar-
szałka J. Piłsudskiego i wprowadzeniu radnych 
w urząd, przystąpiono do debaty nad prelimina-

rzem budżetowym gminy zbiorowej”. Budżet 
na rok 1935-36 ustalono w ogólnej wysokości 
na kwotę 44.100 zł. Uchwalono także statut 
do pobierania podatku wyrównawczego i po-
stanowiono pobierać podatek na rzecz gminy 
w wysokości 0,25 zł od hektara. Co ciekawe 
podatek płacono również od „publicznych za-
baw i rozrywek” w wysokości 5 zł od każdej 
imprezy. Działały wówczas takie komisje sta-
łe jak rewizyjna, opieki społecznej, sanitarna, 
drogowa oraz rolna.

II wojna światowa przerwała niezbyt dłu-
gie budowanie gminnej wspólnoty. Pierwsze 
posiedzenie Gminnej Rady Narodowej od-
było się już 21 lutego 1945 roku z udziałem 
przedwojennych radnych i osób delegowa-
nych przez Polską Partię Robotniczą. W cza-
sie inauguracyjnego zebrania dyskutowano 
o odbudowie struktur gminnych w powo-
jennych realiach. W kwietniu odbyły się wy-
bory nowego wójta – został nim kandydat 
listy Polskiej Partii Socjalistycznej Wawrzyn 
Nowacki. W skład gminy Skalmierzyce Nowe 
wchodziły wówczas gromady: Boczków, Cho-
tów, Droszew, Gniazdów, Gostyczyna, Ko-
ściuszków, Kotowiecko, Leziona, Mączniki, 
Ociąż, Osiek, Skalmierzyce, Śmiłów, Śliwniki, 
Strzegowa, Trkusów i Węgry. W następnym 
roku zwiększono liczbę radnych do trzydzie-

stu osób. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 25 września 

1954 roku o reformie podziału admini-
stracyjnego wsi powołano w Skalmierzy-
cach Nowych Gromadzką Radę Narodową. 
Jej posiedzenie odbyło się 19 grudnia a pro-
wadził ją delegat z prezydium Powiatowej 
Rady Narodowej. Z grona dwudziestu sze-
ściu radnych wybrano siedmioosobowe 
prezydium z przewodniczącym Kazimie-
rzem Jackowiakiem z Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej. Pierwsze poruszane 
zagadnienia to budowa nowych domów 
jednorodzinnych, bloku mieszkalnego oraz 

Nowy Kurjer z 19 czerwca 1937 roku

Nowy Kurjer
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Stary ratusz odzyska blask
Zabytkowa kamienica przy ul. 3 Maja, pełniąca obecnie 
funkcję biblioteki oraz mieszkań komunalnych, zostanie 
wyremontowana. 

To jeden z ładniejszych tego typu 
budynków w mieście. Zabytek pocho-
dzący z początku XX wieku doskonale 
pamięta początki Nowych Skalmie-
rzyc, gdyż to właśnie tutaj znajdowała 
się siedziba burmistrza w okresie za-
borów oraz późniejsze urzędy za cza-
sów II Rzeczpospolitej i PRL-u, aż do 
momentu przeniesienia magistratu do 
obecnej siedziby przy ul. Ostrowskiej. 

Pierwszy skalmierzycki ratusz wy-

maga obecnie wielu prac naprawczych 
– w ogłoszonym przetargu jako zakres 
robót wskazano wymianę pokrycia 
dachu oraz wykonanie nowej elewacji. 
To drugie zadanie, z racji bogatej or-
namentyki na elewacji frontowej, nie 
należy do łatwych. Wszystkie zdobie-
nia, pilastry i inne detale architekto-
niczne, które uległy przez lata znisz-
czeniu zostaną odtworzone, wzorując 
się na najlepiej zachowanych elemen-

tach oraz materiale 
ikonograf icznym. 
Ponadto zostanie 
zrekonstruowany 
detal kartusza na 
tympanonie, który 
został zdemonto-
wany kilka lat temu 
z uwagi na zły stan 
techniczny. 

Po zakończeniu 
przetargu i wyło-
nieniu wykonawcy 
firma budowlana 
będzie miała czas 
do połowy lipca 
br. na przeprowa-
dzenie wszyst-
kich prac.

Aleksander Liebert

rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
na ulicy Kolejowej i Placu Wolności. Od stycznia 
1956 roku Skalmierzyce Nowe stały się osiedlem. 
Aspiracje władz oraz samych mieszkańców rosły. 
W 1958 roku lokalna prasa pisała: „Skalmierzy-
ce Nowe to nie wieś ani osiedle. Biorąc pod uwagę 
stare budowle i nową dzielnicę domków jednoro-
dzinnych jest to już miasteczko. Prawie trzy i pół 
tysiąca mieszkańców, charakter zabudowy oraz 
fakt, że większość ludności czerpie dochody z pracy 
poza rolnictwem upoważniają ją do umiastowie-
nia tego osiedla”. Ostatecznie 18 lipca 1962 roku 
w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie 
prezesa Rady Ministrów, w którym czytamy: „do-
tychczasowe osiedle Skalmierzyce Nowe w powiecie 
ostrowskim otrzymało prawa miejskie. Jednocze-
śnie zmieniono nazwę tej miejscowości na Nowe 
Skalmierzyce.” W końcu lat sześćdziesiątych głów-
ną władzą wykonawczą w mieście było Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej, na czele którego 
stał Kazimierz Jackowiak kierujący kilkuosobo-
wym zespołem pracowników etatowych urzę-
du. Następna zmiana nastąpiła w styczniu 1973 
roku – wówczas przestała istnieć Miejska Rada 
Narodowa, a w jej miejscu powołano Radę Miasta 
i Gminy, która działała w takim ustroju do przeło-
mu społeczno-politycznego końca lat 90. 

Wraz z uzyskaniem praw miejskich i rozwo-
jem miejscowości stary ratusz zaczynał robić się 
ciasny i nieustawny. Po zmianach z 1973 roku nie 
było tam miejsca dla wszystkich wydziałów. W la-
tach 70. ostatecznie podjęto więc decyzję o ada-
ptacji i przeniesieniu urzędu do Skalmierzyc na ul. 
Ostrowską 8 – był to proces, który trwał etapami. 
W rezultacie Nowe Skalmierzyce to jedyne miasto 
w Polsce, które swoją siedzibę ma na wsi. 

Dzisiaj kamienica kojarzona jest głównie 
z działającej tutaj Biblioteki Publicznej Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, chociaż przez lata 
pełniła różne funkcje – w tym szkoły. Od 11 listo-
pada 2015 roku, zważywszy na ważną rolę, jaką 
budynek odgrywał w przeszłości, rozbrzmiewa 
z niego także hejnał miasta. 

Aleksander Liebert 

 Pierwszy burmistrz Otto Babst z rodziną  
(fot. z archiwum Pana Jerzego Wojtczaka)

 Wójt gminy Skalmierzyce Nowe Wawrzyn 
Nowacki z pracownikami (fot. z archiwum Pana 

Jerzego Wojtczaka)
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Karnawałowy Bal 
Seniora w Biskupicach 
Ołobocznych
Zgodnie z wieloletnią tradycją 
w Biskupicach Ołobocznych 
w dniu święta Trzech Króli odbył 
się Karnawałowy Bal Seniora. 
Na wspólną zabawę przybyło 
kilkadziesiąt osób, najstarszy 
uczestnik miał 90 lat.

Życzenia pomyślności, dużo uśmiechu 
i zdrowia w imieniu burmistrz Bożeny 
Budzik oraz własnym złożył sołtys wsi 
Mirosław Nowacki. Listy z życzeniami no-
worocznymi przekazali również Poseł na 
Sejm RP Tomasz Ławniczak oraz Senator 
RP Łukasz Mikołajczyk – ich treść odczytał 
obecny na spotkaniu dyrektor biura posel-
skiego Dawid Korzeniowski. Ksiądz pro-
boszcz Damian Marynowski po złożeniu 
własnych życzeń odmówił krótką modli-
twę, a następnie wszyscy uczestnicy prze-
łamali się opłatkiem i złożyli sobie wzajem-
ne życzenia. 

Przy stołach sowicie zastawionych 
przez panie z Koła Gospodyń śpiewano tra-
dycyjne polskie kolędy oraz piosenki bie-
siadne, które wprowadziły gości w typowo 
karnawałowy nastrój. Parkiet momental-
nie zapełnił się przez tańczące pary, które 
przy wspaniałej muzyce poczuły się niemal 
nastolatkami. Jak przystało na bal wybra-
no królową i króla, których wspólny wiek 
przekroczył 160 lat. Jednak nie lata uczest-
ników, tylko wspaniała atmosfera, życzli-
wość i wspólna zabawa sprawiły, że wszy-
scy odczuli jedną wielką wspólnotę, jaką 
stanowią mieszkańcy Biskupic Ołobocz-
nych. Już w trakcie balu zaczęto snuć plany 
kolejnych imprez w naszej miejscowości, na 
które wszystkich serdecznie zapraszamy.

Bal zorganizowało Stowarzyszenie Kul-
turalne Teatr Misterium przy wydatnej po-
mocy pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Bi-
skupicach Ołobocznych.

„Dzień Babci i Dziadka” u Emerytów
23.01.2016 roku zarząd koła Eme-

rytów zorganizował spotkanie z okazji 
„Dnia Babci i Dziadka”, które odbyło się 
w sali środowiskowej w Nowych Skal-
mierzycach. Przybyło na nie 30 osób.

Przy słodkim poczęstunku i muzyce 
wspominano długą drogę, którą trzeba 

przebyć, aby zostać babcią i dziadkiem. 
Wnuki są bardzo ważne w naszym ży-
ciu – kochamy je mocno i poświęcamy 
im każdą wolną chwilę, spotkanie więc 
opierało się głównie na dyskusjach 
o wnukach i prawnukach. 

Teresa Glapa

Emeryci w karnawale
Zarząd koła Emerytów zorganizował 

w dniu 28.01.2016 roku wieczorek kar-
nawałowy w restauracji „Nastrojowa” 
w Skalmierzycach.  90 osób przy muzy-
ce, poczęstunku i walczyku czekolado-
wym znakomicie się bawiło. Oderwani 

od codziennych obowiązków, parę go-
dzin mieli tylko dla siebie i znajomych. 
Naładowani pozytywną energią roze-
szli się do domów z nadzieją na następ-
ne spotkanie.

Teresa Glapa

Strażackie wybory
Pierwsze zebranie sprawozdawczo-wyborcze druhów w gminie 
Nowe Skalmierzyce za nami. Jeszcze w klimacie świąteczno-no-
worocznym strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyczynie 
w dniu 9 stycznia podsumowali miniony rok oraz dokonali wyboru 
nowego zarządu. 

W obecności za-
proszonych gości 
– prezesa Zarządu 
Oddziału Miejsko-
-Gminnego, a zara-
zem zastępcy bur-
mistrza Zdzisława 
Mielczarka, kapi-
tana Jacka Kowal-
czyka oraz druhów 
z innych jednostek 
strażacy ochotnicy 
udzielili ustępujące-
mu zarządowi abso-
lutorium. Miniony 
rok zaliczono do udanych. Jednostka 
brała udział w czterdziestu akcjach 
ratowniczych, w tym dwudziestu po-
żarach, poza tym przygotowano pogłę-
bienie jednego stanowiska w remizie 
a także sprzedano użytkowany przez 
lata pojazd marki Steyr. Samorząd No-
wych Skalmierzyc w zeszłym roku podjął 
działania, aby wyposażyć jednostkę w no-
woczesny pojazd bojowy typu ciężkiego. 
Przyjeżdżam do Was z wielką radością, 
aby poinformować, że już niedługo w tym 
garażu stanie nowy samochód, który uda-
ło nam się zakupić – przekazał Zdzisław 
Mielczarek. 

Najważniejszą częścią zebrania były 
wybory nowego zarządu. W jego skład 
weszli Jacek Łusiak (prezes), Tomasz 
Paluszkiewicz (wiceprezes), Marian 

Wielanek (naczelnik), Marcin Pietrzak 
(zastępca naczelnika), Jarosław Dzie-
więcki (sekretarz), Mieczysław Łuczak 
(skarbnik), Lech Madajka (członek). 
W komisji rewizyjnej znaleźli się Karol 
Pietrzak, Andrzej Kaźmierczak oraz 
Krystian Gaszczyński.

Aleksander Liebert
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Koncert Krzysztofa Krawczyka
17 stycznia na zaproszenie proboszcza ks. Sławomira Nowaka 

do skalmierzyckiego Sanktuarium Matki Boskiej przybył Krzysz-
tof Krawczyk z zespołem. Ponad godzinnym koncertem artysta 
urzekł mieszkańców śpiewając nie tylko znane kolędy i pastorał-
ki, ale i swoje największe przeboje. 

Dariusz Smułka

Podziękowania 
„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać 

w słowa… wtedy proste- dziękujemy- zawie-
ra wszystko co chcemy wyrazić” 

Rada rodziców przy Szkole Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach wraz z dyrekcją szkoły 
oraz gronem pedagogicznym składają ser-
deczne podziękowania za ufundowanie 
nagród rzeczowych podczas organizacji 
zabawy karnawałowej dn. 30.01.2016 r.

• Zakład Produkcji Katalizatorów „ J.M.J”
• Eko-Farb Zakroccy
• Frukta Sp. z o.o. – Węgry 

• PSS „Społem”-Kalisz 
• Księgarnia Maria Gierz 
• Farmer Sp. j. 
• Magdalena i Marek Ranisiowie 
• Spółdzielnia Mleczarska Lazur
• P.H.U. Art. -Sławomir Kucharski 
• Agnieszka Walkowiak 
• Sklep Moto-Art.
• Autom – Kalisz 
• Plandeki – Kalisz 
• Studio Urody „Vanilia”
• Cukiernia „Rarytas”
• ZOP Iskra-Bis Tomasz Brucki
• Agnieszka Witek-Kubik
• Haft-Kalisz
• Arkadiusz Wdowczyk
• BMK - Sklep Nasienno Zaopatrzeniowy

• J. i A. Garcarek – ASO Mercedes-Benz
• Com-40 
• MultiNet
• Solarium Rodos
• Salon Esencja Urody
• A&B Salon Urody Anna Mikos 
• Inter-Tab – Bartłomiej Zawadzki 
• Dantop - Daniel Krawczyk
• Mozzi - Service Ostrów Wlkp.
• Rzeźnictwo-Roman Antczak 

Ostrów Wlkp.
Dzięki Państwa uprzejmości możliwy 

jest zakup materiałów i pomocy edukacyj-
nych dla dzieci naszej szkoły.

Z wyrazami szacunku i uznania dla sponsorów,
Rada rodziców, dyrekcja szkoły,  

grono pedagogiczne
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Bal karnawałowy dla najmłodszych 
mieszkańców Biskupic Ołobocznych
Niespełna dziesięć dni po udanym balu seniora, tj. 17 stycznia br. 
Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Misterium oraz rada sołecka Bisku-
pic Ołobocznych przy pomocy pań z Koła Gospodyń Wiejskich zorga-
nizowali bal karnawałowy dla najmłodszych. Było to kolejne otwarte 
spotkanie towarzyskie dla mieszkańców.

Na wspólną zabawę przybyło sto dzieci wraz z rodzica-
mi. Zebranych przywitał Kabaret BZIK, który programem 
artystycznym „Czary Mary” przez niespełna dwie godziny 
zabawiał gości. Organizatorzy zapewnili dzieciom słodycze, 
a rodzicom kawę, herbatę oraz wspaniałe wypieki. Po wy-
stępie kabaretowym nadszedł czas na wspólną zabawę ta-
neczną dzieci i dorosłych, w trakcie której Karolina i Kamil 
zostali okrzyknięci „Miss i Misterem Balu”. Było to dosko-
nałe rozpoczęcie ferii zimowych nie tylko ze względu na 
wspaniałą zabawę, ale także na piękną zimową aurę, która 
na długo pozostanie w pamięci dzieci.

Majka i Grubcio w Fabianowie
24 stycznia do świetlicy wiejskiej w Fabianowie przyfrunęła 
pszczółka Majka wraz z Grubciem i innymi leśnymi owadami. W role 
wcielili się kaliscy aktorzy, przedstawiając spektakl pt. „Majka”.

Majka wraz z Grubciem wędrowali po 
łąkach i lasach, przeżywając różne przy-
gody, a przy okazji uczyli dzieci, czego nie 
wolno robić w lesie i jakich zasad prze-
strzegać, aby uniknąć niebezpieczeństwa. 
Najmłodsi stawali się współuczestnikami 
spektaklu i głośno wyrażali swoje spo-
strzeżenia poprzez sugestie, ostrzeganie 
i odpowiedzi na zadawane przez aktorów 
pytania. Akcenty humorystyczne wprowa-
dzały do opowieści ciepły klimat oraz wy-

woływały głośny śmiech najmłodszych 
widzów i ich opiekunów.

Po zakończonym przedstawieniu 
dzieci włączyły się w drugą część 
spotkania, jaką były gry i zabawy. 
Wszystko toczyło się wokół tematyki 
obejrzanej bajki – nawet balony, jakimi 
obdarowano dzieci, były bajkowe.

Realizacja imprezy była możliwa 
dzięki współpracy sołectwa Fabianów, 
Ociąż i Kościuszków.

Uczestnicy spektaklu

Przygody Majki i Grubcia wywoływały  
żywą reakcję małych widzów

Zabawę rozpoczął występ Kabaretu BZIK
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Szkolne kolędowanie  
w Biskupicach Ołobocznych

Święta Bożego Narodzenia to szczególny 
czas, w którym pielęgnujemy nasze szkolne 
tradycje. Do jednej z nich należy śpiewanie 
kolęd i temu właśnie był poświęcony wie-

czór 8 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawo-
wej im. Orła Białego w Biskupicach Oło-
bocznych. W odświętnie udekorowanej sali 
gimnastycznej licznie zgromadzeni rodzice 

mogli podziwiać swoje po-
ciechy śpiewające piękne 
polskie kolędy i pastorał-
ki oraz aktywnie włączyć 
się we wspólne kolędowa-
nie. Miło nam było gościć 
także absolwentki szkoły, 
które wzięły udział w kon-
cercie. Pachnące pierniki 
i kawa dopełniły podnio-
słego, a zarazem bardzo 
rodzinnego nastroju tej 
imprezy. 

Poświęcenie krzyża 
cmentarnego 
w Ociążu 
Drugiego dnia Świąt Bożego Na-
rodzenia odbyło się poświęcenie 
nowego krzyża ustawionego na 
cmentarzu parafialnym w Ociążu. 
Jest to krzyż figuralny, a więc 
ubogacony figurami świętych. 

Krzyż nawiązuje w swoich ornamen-
tach do kościoła parafialnego: kolumienki 
przy figurkach do filarów przy drzwiach 
wejściowych świątyni, aniołki adorują-
ce Chrystusa ukrzyżowanego to replika 
aniołków z ołtarza głównego, a wśród figu-
rek świętych umieszczonych na krzyżu są 
postaci bł. ks. Władysława Mączkowskie-
go – naszego rodaka, Najświętszej Maryi 
Panny i św. Antoniego – patronów parafii 
oraz św. Ambrożego – patrona pszczela-
rzy. Postaci ewangelistów: św. Marka i św. 
Jana przypominają o Dobrej Nowinie o Je-
zusie, która przed laty dotarła na polskie 
ziemie, a figurka św. Wojciecha – biskupa 
i męczennika wskazuje cenę, jaką trzeba 
było zapłacić za głoszenie Ewangelii, krzyż 
postawiono bowiem w przededniu Roku 
Jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski. 
Postać św. Anny – Matki Maryi, która uczy-
ła jej miłości Boga i wiary wskazuje zaś, że 
to w rodzinie przekazuje się wiarę otrzy-
maną od przodków. W Roku Miłosierdzia 
figurka św. Weroniki z chustą przypomina, 
że każdy uczynek miłosierdzia wykonany 
wobec drugiego człowieka jest uczynkiem 
wobec samego Jezusa. 

Napisy umieszczone na krzyżu w języ-
ku łacińskim głoszą wiarę w zmartwych-
wstanie: „Albowiem życie Twoich wier-
nych, o Panie, zmienia się, ale się nie 
kończy” oraz są dedykacją fundatorów: 

„Matkom za życie doczesne, Jezusowi 
Chrystusowi Bogu – za życie wieczne. 
W roku Pańskim 2016.” Fundatorem 
krzyża jest parafianin parafianin L. Sz.

Dzieci ze szkoły podstawowej 
w Biskupicach Ołobocznych

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami| 
/Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./ 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości,  
że w dniach 08.02.2016 r. – 29.02.2016 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:  
Ociąż /dz. nr 205, o pow. 1,5300 ha/
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Tradycyjnie już początek roku jest dla burmistrz Bożeny Budzik oka-
zją do spotkania z przedstawicielami dwudziestu ośmiu działających 
na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce organizacji pozarządo-
wych i społecznych oraz stowarzyszeń i klubów sportowych. 

Na tegorocznym zebraniu, które miało 
miejsce 13 stycznia w sali sesyjnej na Sta-
dionie Miejsko-Gminnym podpisano umowy 
z tymi organizacjami, których oferty wygra-
ły ogłoszony przez burmistrza otwarty kon-
kurs ofert na realizację w 2016 roku zadań 
publicznych wraz z udzieleniem wsparcia 
finansowego - dotacji z gminnego budżetu. 
Do podziału było 360 tys. złotych przezna-
czonych na takie zadania jak: organi-
zacja i prowadzenie procesu szkolenia 
sportowego dzieci i młodzieży w po-
pularnych dyscyplinach sportowych; 
organizacja letniego i zimowego wy-
poczynku, kolonii, obozów, rajdów dla 
dzieci i młodzieży; prowadzenie Miej-
sko-Gminnej Orkiestry Dętej; organi-
zacja przeglądów artystycznych dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej oraz 
integracji osób niepełnosprawnych 
ze środowiskiem a także organizacja 
otwartych imprez kulturalnych, spor-
towych i turystycznych. 

Środki na dofinansowanie swoich 
zadań otrzymali: Klub Sportowy „Po-
goń” Nowe Skalmierzyce - prowadzenie 
szkolenia i współzawodnictwa sportowego 
wśród dzieci i młodzieży w zakresie dyscy-
pliny piłka nożna - 180.000 zł oraz organiza-
cja imprezy kulturalno-oświatowej z okazji 
95-lecia Klubu Sportowego Pogoń Nowe 
Skalmierzyce - 15.000 zł, UKS „Huragan” 
Nowe Skalmierzyce - organizacja i prowa-
dzenie procesu szkolenia sportowego dzieci 
i młodzieży w popularnych dyscyplinach 
sportowych w mieście Nowe Skalmierzyce 
- 10.000 zł, PUKS „Sokoły Droszew” - szko-
lenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce 
nożnej - 12.000 zł, UKS „Zryw” Ociąż - or-

ganizacja i prowadzenie procesu szkolenia 
sportowego dzieci i młodzieży w popular-
nych dyscyplinach sportowych - 12.000 
zł, Miejsko-Gminny UKS „Pogoń” Nowe 
Skalmierzyce - organizacja i prowadze-
nie procesu szkolenia sportowego dzieci 
i młodzieży w dyscyplinie szachy w szkołach 
podstawowych i gimnazjach oraz na terenie 
gminy i miasta Nowe Skalmierzyce - 7.500 zł, 

Miejsko-Gminny Szkolny Związek Spor-
towy - udział dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy 
i miasta Nowe Skalmierzyce w szkolnym 
współzawodnictwie sportowym - 14.000 
zł, Towarzystwo Rowerowe „Sokół” Skal-
mierzyce - II Klasyk Skalmierzycki - 6.700 
zł, Wielkopolski Związek Kolarski w Kali-
szu - III etap XXVI Ogólnopolskiego Wyścigu 
Kolarskiego - 5.000 zł, Klub Motocyklowy 
Iskra Skalmierzyce - Motoserce 2016 - 
4.000 zł, Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka 
i Rodziny - Spotkanie Wielkanocne, Akcja 
letnia, XVI Przegląd Dorobku Artystyczne-

go Osób Niepełnosprawnych i Spotkanie 
Gwiazdkowe - 9.000 zł, Miejsko-Gminna 
Orkiestra Dęta przy OSP Skalmierzyce 
- prowadzenie Miejsko-Gminnej Orkiestry 
Dętej przy OSP Skalmierzyce - wykonywa-
nie okolicznościowych programów arty-
stycznych związanych z obchodami świąt 
i rocznic państwowych i lokalnych, udział 
w przeglądach i koncertach oraz szkolenie 
młodej kadry instrumentalistów – 38.000 zł, 
Stowarzyszenie Kulturalne – Teatr Miste-
rium - Chrzest- kultura- tożsamość. Chrzest 
Polski 966 – 1050-lecie - 15.000 zł, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Jarzębinki - aktyw-
ne przedszkolaki z Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce - 9.000 zł, ZHP - organizacja 
i przeprowadzenie X Rajdo-biwaku „Szla-
kiem Powstańców Wielkopolskich.” - 3.000 
zł, Obóz Harcerski - 8.000 zł, obchody 90-le-
cia harcerstwa na Ziemiach Skalmierzyckich 
- 5.000 zł.

Środki przeznaczane na wsparcie orga-
nizacji działających na terenie gminy sukce-
sywnie wzrastają. O ile jeszcze w 2011 roku, 
czyli zaledwie cztery lata temu było to nie-
spełna 117 tys. zł, tak tegoroczna suma sta-
nowi kwotę o blisko ćwierć miliona od niej 
większą. Organizacje mogą ponadto liczyć 
na inne formy pomocy, jak choćby bezpłat-
ne korzystanie z pomieszczeń udostępnio-
nych przez samorząd. Burmistrz obiecała, 
że nową siedzibę zyskają harcerze, którzy 
zostaną przeniesieni do nieużytkowane-
go budynku przy szkole w Skalmierzycach 
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki, 
które funkcjonować będzie w dotychczaso-

wej świetlicy środowiskowej przy uli-
cy 3 Maja w Nowych Skalmierzycach. 
Dobre wiadomości usłyszeli również 
prezes m.in. Klubu Sportowego „Po-
goń”, albowiem już w tym roku ruszy 
wielomilionowy projekt związany 
z remontem Stadionu Miejsko-Gminne-
go i budową nowego boiska sportowego 
a także prezes skalmierzyckiego koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego, któ-
rego członkowie będą mogli korzystać 
z oczyszczonych stawów w Boczkowie 
i Kurowie. Ważną inwestycją oddaną 
w tym roku do użytku będzie również 
wyremontowana sala widowiskowa 

w Nowych Skalmierzycach przy ulicy Mo-
stowej, w której odbywają się najważniejsze 
wydarzenia kulturalne w gminie. 

Ponadto burmistrz obiecała wsparcie dla 
wszystkich organizacji, albowiem jak pod-
kreśliła ich działalność „przynosi Gminie 
dumę i przyczynia się do jej promocji, po-
nieważ wydarzenia przez nie organizowane 
wykraczają czasem daleko poza jej granice, 
urastając do rangi krajowej, czy nawet mię-
dzynarodowej”. Dziękując za pracę i suk-
cesy odniesione w roku minionym, życzyła 
równie intensywnej i efektywnej pracy 
w roku bieżącym.

Magdalena Kąpielska 

Spotkanie burmistrza 
z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji 
pozarządowych
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,,Maleńka Miłość’’
Już za nami kolejne Boże Narodzenie – 

czas życzeń, miłości i rodzinnego ciepła. 
Czas narodzin Syna Bożego. Ale to dopiero 
początek historii Jezusa. Ona nadal trwać 
będzie w naszych sercach, duszach. Każ-
dy z nas, tak jak Jezus, przebywa drogę do 
Betlejem i spotyka na niej radość, smutki 
i wielkie nadzieje. Lecz są takie chwile, gdy 

zatrzymać się trzeba, by siebie zrozumieć 
w tajemnicy nieba. Tymi właśnie słowami 
uczniowie Gimnazjum im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzycach rozpoczę-
li spotkanie noworoczne przygotowane 
dla społeczności lokalnej. W uroczystości 
udział wzięli: Kazimierz Sipka – przewod-
niczący Rady Gminy i Miasta, Bolesław 

Borkowski – skarbnik Gminy i Miasta, Da-
niel Mituła – kierownik Referatu Oświaty, 
przedstawiciele Rady Rodziców, babcie 
i dziadkowie naszych uczniów oraz ro-
dzice szkolnych chórzystów. I tym razem 
gimnazjaliści stanęli na wysokości zada-
nia. Dla wyjątkowych gości przygotowali 
jasełka oraz koncert kolęd w wykonaniu 

chóru szkolnego. Nie zabrakło rów-
nież pięknego śpiewu Arkadiusza 
Grzędy – absolwenta gimnazjum. 

Podczas spotkania wręczono 
nagrody i wyróżnienia laureatom 
II Międzyszkolnego Konkursu na 
Kartkę Świąteczną z życzeniami 
w języku angielskim lub niemiec-
kim. Aurę uroczystości uświetnił 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez koło kulinarne. Uroczystość 
przygotowały: Justyna Kierzek-
-Gawrońska i Dorota Bukowska 

we współpracy z Magdaleną Zielezińską-
-Wypiorczyk, Agnieszką Jaźwiec, Urszulą 
Marcinkowską i Pawłem Sobańskim. Spo-
tkaniu przyświecało motto zaczerpnięte 
z wiersza Matki Teresy z Kalkuty, bo prze-
cież za każdym razem, kiedy sprawiasz ra-
dość innym, uśmiechasz się do nich, milk-
niesz, aby wysłuchać, zawsze wtedy jest 
Boże Narodzenie.

Dorota Bukowska

IV Międzyszkolny Konkurs Kolęd 
i Pastorałek „Hej kolęda” 2016
12 stycznia 2016 roku w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastora-
łek „Hej kolęda”. 

W rywalizacji wzięło udział siedem szkół 
z terenu gminy Nowe Skalmierzyce: SP im. 
Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, SP 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Nowych Skalmie-
rzycach, Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Kotowiecku, SP im. bł. ks. Jana Nepomuce-
na Chrzana w Gostyczynie, SP im. Orła Białe-
go w Biskupicach Ołobocznych, Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Ociążu oraz Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmie-
rzycach. 45 uczniów konkurowało ze sobą 
w trzech grupach wiekowych: klasy I – III, 
klasy IV – VI, gimnazjum w kategorii soliści 
wokaliści oraz w kategorii instrumentaliści. 
Jury podjęło werdykt, według następujących 
kryteriów: warunki głosowe, wykonanie 
i interpretacja utworów, ogólne wrażenie 
artystyczne. Spośród uczestników konkursu 
wyłoniono laureatów w poszczególnych gru-
pach wiekowych.
Soliści klas I - III
• I nagroda: Weronika Barczak  

- SP w Skalmierzycach
• II nagroda: Marcelina Woźniak  

- SP w Skalmierzycach
• III nagroda: Amelia Woźniak  

- SP w Skalmierzycach
• Wyróżnienie: Gabriela Gidelska  

- SP w Skalmierzycach
• Wyróżnienie: Zuzanna Kubicka  

- SP w Skalmierzycach
Soliści klas IV - VI
• I nagroda: Adrian Owczarek - Zespół 

Szkolno- Przedszkolny w Kotowiecku
• II nagroda: Natalia Śrama  

- SP w Skalmierzycach
• III nagroda: Aleksandra Siwik  

- SP w Skalmierzycach
• Wyróżnienie: Hanna Maciak  

- SP Gostyczyna
• Wyróżnienie: Wiktor Barczak  

- SP w Skalmierzycach
Soliści wokaliści gimnazjum
• I nagroda: Nikodem Pawlak  

- Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach

• II nagroda: Klaudia Szymczak  
- Zespół Szkół w Ociążu

• III nagroda: Zuzanna Szablewska  
- Zespół Szkół w Ociążu

• Wyróżnienie: Marta Szulc  
- Zespół Szkół w Ociążu

• Wyróżnienie: Weronika Niemiec  
- Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach

Soliści instrumentaliści:
• I nagroda: Iga Briese  

- SP w Skalmierzycach
• II nagroda: Antonina Sobczyk - 

 SP w Skalmierzycach
• III nagroda: Bartek Włodarczyk  

- SP w Skalmierzycach
• Wyróżnienie: Kamil Kubiak  

- SP w Nowych Skalmierzycach
• Wyróżnienie: Natalia Bęcka  

- SP w Skalmierzycach
Wszystkim uczestnikom i nagrodzonym 

serdecznie dziękujemy i gratulujemy.
Justyna Kierzek-Gawrońska

Dla babci i dla dziadka …
W dniu 12 stycznia 2016 r. w sali gimna-

stycznej Szkoły Podstawowej im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzy-
cach odbyła się szkolna uroczystość z okazji 
Dnia Babci i Dnia Dziadka. Zaproszenia skie-
rowali uczniowie klas Ia, Ib i Ic. 

Przy licznie zebranej widowni, dzieci za-
prezentowały okolicznościowe wierszyki, 
piosenki i tańce. Występowały wszystkie 
dzieci, łącznie pojawiło się ponad 60 pierw-
szoklasistów. Dla naszych gości była to 
chwila pełna wzruszeń i wspomnień. Dzięki 
pomocy Rodziców przygotowano dla Babć 
i Dziadków oraz dzieci słodki poczęstunek. 
Uczniowie wręczyli gościom własnoręcznie 
wykonane upominki. Spotkania upłynęły 
w miłej i serdecznej atmosferze. Wyrazi-
liśmy nimi ogromną wdzięczność i miłość 
swoim ukochanym Babciom i Dziadkom. Ży-
czymy Państwu dobrego zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, pogody ducha oraz wiele rado-
ści i pociechy z wnuczek i wnucząt.

M. Nowak, M. Szwałek, D. Woźniak

Jasełka w wykonaniu uczniów gimnazjum 
w Nowych Skalmierzycach
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Uczennice szkoły w Droszewie laureatkami 
powiatowego konkursu bibliotecznego
Coroczną tradycją wśród czytelników biblioteki w szkole 
podstawowej w Droszewie jest uczestnictwo w konkursach orga-
nizowanych przez Bibliotekę Publiczną im. Stefana Rowińskiego 
w Ostrowie Wielkopolskim.

13 stycznia dokonano rozstrzygnięcia 
10. edycji Powiatowego Międzyszkolnego 
Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości 
K. K. Baczyńskiego, który odbywał się 
pod honorowym patronatem Starosty 
Powiatu Ostrowskiego Pawła Rajskiego. 
W konkursie, którego celem jest zainte-
resowanie dzieci i młodzieży postacią 
i twórczością Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego oraz problema-
tyką II wojny światowej, 
uczestniczyli ucznio-
wie szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych 
z terenu miasta i powia-
tu ostrowskiego. Czy-
telnicy naszej biblioteki 
prezentowali na nim 
plastyczne adaptacje 
wybranych wierszy 
poety. W kategorii wie-
kowej uczniów klas 4-6 
szkół podstawowych 
miejsce I zdobyła Kata-

rzyna Binek z klasy V za plastyczną ada-
ptację wiersza „Krzyż”, natomiast wy-
różnienie specjalne otrzymała Karolina 
Banasiak z klasy IV za plastyczną adapta-
cję wiersza „Drzewa”.

Serdecznie gratulujemy laureatkom, 
a wszystkim uczestnikom konkursów 
bibliotecznych życzymy zapału w dal-
szych zmaganiach.

Gimnazjaliści na podium
Styczeń okazał się kolejnym miesiącem dobrej passy dla 
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach. 
To właśnie 13 stycznia br. nasi uczniowie zostali laureatami 10. 
edycji Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu 
i Twórczości K. K. Baczyńskiego. 

Z rąk Starosty Powiatu Ostrowskie-
go Pawła Rajskiego nagrody za II miejsce 
odebrały: Wiktoria Gaszczyńska i Milena 
Sobczak, natomiast Sara Miądowicz i Julia 
Mroczkowska zdobyły miejsce trzecie. Na-
sze laureatki wykazały się wszechstronną 
wiedzą na temat poety oraz precyzyjną 
umiejętnością analizy jego utworów. 

Również podczas Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego ,,Nie tylko po-
znańskie koziołki”, który odbył się w Po-
znaniu, nasi uczniowie zaimponowali jury. 
Czworo z nich zakwalifikowało się do ści-
słego finału, który odbędzie się w kwiet-
niu. Miano pięciorga najlepszych mówców 
otrzymali: Szymon Kubiak (II miejsce), 
Gabriela Jabłońska (III miejsce), Dawid 
Walkowiak (IV miejsce) i Piotr Machlański 
(V miejsce). Organizatorzy konkursu pod-
kreślali profesjonalizm i ogromny wkład 
uczniów, którzy w ciągu 7 minut prezento-

wali walory swojego rejonu. Rzadko bywa, 
aby uczniowie z jednej szkoły zajęli aż tyle 
miejsc na podium. Teraz nasi laureaci 
przygotowują tekst o tej samej długości 
czasowej dotyczący Poznania. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia. 
Uczniów do konkursu przygotowywały: 
A. Mikołajczyk, A. Pawlaczyk-Wieczorek 
i D. Bukowska.

D. Bukowska

Bożonarodzeniowe 
kartki z Droszewa  
nagrodzone 
w Wielkopolsce!
19 grudnia 2015 roku w kinie Hel 
w Pleszewie odbyło się podsu-
mowanie XIX Wielkopolskiego 
Konkursu na Najpiękniejszą 
Kartkę Bożonarodzeniową. 

Jak informują organizatorzy, Dom Kultu-
ry w Pleszewie, na konkurs nadesłano 3643 
prace z 339 placówek szkolnych, instytucji 
oświatowych, kulturalnych, Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Ośrod-
ków Samopomocy i uczestników indywi-
dualnych. Jury oceniało kartki w pięciu 
kategoriach wiekowych, zwracając uwagę 
na nawiązanie do polskiej tradycji, własny 
oryginalny pomysł artysty – technikę pla-
styczną oraz estetykę wykonania.

Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej 
w Droszewie reprezentowały wspaniałe, 
tradycyjne kartki wykonane różnorod-
nymi technikami. Szczególną uwagę juro-
rów zwróciły prace trzech uczennic, które 
wyróżniały się pomysłem i techniką. Do 
grona najlepszych plastyków w Wielkopol-
sce dołączyły:
• Marcelina Michalak z klasy VI - 

specjalna nagroda ufundowana przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

• Iga Bogacka z klasy II - wyróżnienie 
w kategorii klas I-III

• Ilona Orłowska z klasy VI - wyróżnienie 
w kategorii klas IV-VI

Gratulujemy sukcesów!

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione 
prace, będą prezentowane na wystawie 
pokonkursowej do 31 stycznia 2016 roku 
w „Galerii na holu” kina Hel w Pleszewie. 
A my zapraszamy do Galerii naszych szkol-
nych artystów, którym należą się również 
wielkie gratulacje za niezwykle świąteczne, 
barwne kartki bożonarodzeniowe. 

 (M.K.)

Laureaci konkursu

Nagrodzeni uczestnicy konkursu w bibliotece  
 w Ostrowie Wielkopolskim
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Podziękowania
Rada rodziców przy Szkole Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
składa serdeczne podziękowania wszystkim 
rodzicom za zaangażowanie i pomoc oraz 
sponsorom za ufundowanie nagród, które 
stanowiły fanty w loterii organizowanej pod-
czas zabawy karnawałowej w dniu 30 stycz-
nia 2016 r. w sali OSP w Skalmierzycach. 

Dzięki Państwa hojności możliwy jest za-
kup materiałów i pomocy edukacyjnych dla 
dzieci uczących się w naszej szkole. 

Z wyrazami szacunku i uznania, Rada rodziców
Sponsorzy:

• Dolny Michał - Ośrodek Szkolenia 
Kierowców

• PPHU Dorex-Bis Adam Pęcherz 
• Spółdzielczy Bank Ludowy 

w Skalmierzycach

• Multinet Nowe Skalmierzyce
• Ksiądz kanonik Sławomir Nowak,
• Marcin Lesień Firma Mar-Mag
• PH „Emilia”, Emilia Mielicka 
• Spółdzielnia Mleczarska Lazur Nowe 

Skalmierzyce
• Firma Usługowo Handlowa Albud Albert 

Ulichnowski
• “Tacho-Expert” s.c., Kalisz
• Kwiaciarnia “Baśniowy Ogród” Barbara 

Maciak
• Andrzej Józef Walczak - Piekarstwo Sklep 

Spożywczo Przemysłowy
• Com 40 Limited Sp. z o.o.
• Agnieszka Szymczak Gabinet 

Kosmetyczny Esencja Urody
• Gierz Maria - Księgarnia i art. papiernicze 
• Maria Rogowicz Studio Urody VIP
• Beata Nadarzewska Salon Fryzjerski
• Jan Chlasta Dolfos

• Sebastian Zakrocki - Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowe „Eko-Farb”

• Paweł Herbik – Mechanika pojazdowa
• Włodzimierz Kobyłka, Autolakiernictwo
• MDM Professional Magdalena Mituła 
• BMK Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowe Maria i Marian Brzezińscy
• Tadeusz Gierz - Zakład 

ślusarsko-kotlarski
• Robert Wawrzyniak – Mechanika 

pojazdowa
• Pawilon handlowy „Rolnik” s.c. Jan 

Dolata, Małgorzata Kwuka, Aneta Dolata 
• Pupil Foods sp. z o.o. 
• “Zetor Polska” sp. z o.o.
• Karol Matuszewski Catering, Psary
• Apteka Vademecum Maria Piekarczyk
• Piotr Misiak 
• Apteka Optima Ostrów Wlkp. 
• Alina Krupińska - Kwiaciarnia 

17 stycznia w sali wiejskiej w Strzegowie rada sołecka oraz sołtys 
Renata Nogaj po raz kolejny zorganizowali Dzień Seniora, tym razem 
pod hasłem: „Łączymy pokolenia”. 

I rzeczywiście było kogo łączyć, bowiem 
tego dnia w świetlicy zebrali się licznie 
przedstawiciele wielu pokoleń – od przed-
szkolaków aż do seniorów. Razem z nimi 
w obchodach uczestniczyli reprezentujący 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Bożenę Budzik jej zastępca Zdzisław 
Mielczarek, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławni-
czak, radni Gminy i Miasta Józef Strzyż oraz 
Krzysztof Stępniak, ks. kan. Michał Pachol-
czyk, sołtysi ościennych wsi, dyrektor szkoły 
podstawowej w Gostyczynie Jolanta Siwak 
a także prezes Spółdzielni Mleczarskiej Lazur 
Zenon Michaś.

Spotkanie rozpoczęło się od występu 

uczniów ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. 
J. N. Chrzana w Gostyczynie. Młodzi artyści 
wystawili piękne jasełka, którymi oczarowa-
li publiczność. Poza Maryją z Dzieciątkiem, 
Józefem, pastuszkami, aniołkami i zwierząt-
kami, nie zabrakło trzech króli, gwiazdy 
zwiastującej Narodzenie Pańskie, diabła czy 
chórku, z którym zebrani goście wspólnie 
śpiewali kolędy.

Za pośrednictwem swojego zastępcy 
życzenia dla seniorów przekazała również 
burmistrz Bożena Budzik: obchody Dnia Senio-
ra są niezwykle życzliwym aktem pamięci, sza-
cunku oraz uznania wobec starszego pokolenia, 
któremu zawdzięczamy nasze wychowanie, czy 

światopogląd. Byliście i wciąż jesteście dla nas 
autorytetem oraz wsparciem w codzienności, 
podpowiadając w ważnych życiowych sprawach, 
czy pomagając nam w wychowaniu dzieci. Oko-
licznościowy bukiet kwiatów wiceburmistrz 
Zdzisław Mielczarek złożył na ręce najstarszej 
mieszkanki Strzegowy, Marianny Michaś.

W obchodach tradycyjnie nie zabra-
kło plebiscytu na tytuły Seniora i Seniorki 
2016, które w tym roku przypadły Bożenie 
i Zygmuntowi Frąszczakom, jako dziadkom 
z najświeższym stażem, czy loterii, w której 
można było wygrać wiele cennych nagród. 
Najmłodszych gości odwiedził również św. 
Mikołaj z wielkimi workami prezentów. Przy 
poczęstunku i wspólnym kolędowaniu, zaba-
wie nie było końca…

Dariusz Smułka

Plebiscyt na tytuły Seniora i Seniorki 2016

Święto Seniora w Strzegowie
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