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Mimo, iż żłobek w Nowych Skalmierzycach działa od 1 grudnia, 
jego oficjalne otwarcie zorganizowano 5 lutego br.

 W uroczystości wzięło udział wielu 
znamienitych gości – na zaproszenie bur-
mistrza Gminy i Miasta Bożeny Budzik 
oraz dyrektora placówki Anny Walczak 
poza zastępcą burmistrza Gminy i Miasta 
Zdzisławem Mielczarkiem, przewodniczą-
cym Rady Gminy i Miasta Kazimierzem 
Sipką wraz z radnymi oraz pra-
cownikami urzędu przybyli także 
Posłanka na Sejm RP Andżelika 
Możdżanowska, reprezentujący 
posła Tomasza Ławniczaka Ry-
szard Pluciński, Kierownik Dele-
gatury Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kaliszu Anna 
Zarębska, dyrektorzy gminnych 
placówek oświatowych oraz dy-
rektor miejskiego żłobka w Ostro-
wie Wielkopolskim Ewa Brzo-
zowska, komendant Komisariatu 
Policji w Nowych Skalmierzycach 
Klaudiusz Woźniak, Przewodni-
czący Samorządu Mieszkańców 
Miasta Tadeusz Orzechowski, dy-
rektor Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy Krystyna Kowalczyk 
a także wykonawca oraz projek-
tant obiektu.

Otwarcie tradycyjnie wiązało 
się z przecięciem wstęgi, które-
go wspólnie dokonali burmistrz 
Bożena Budzik, przewodniczący 
Rady Kazimierz Sipka, posłanka 
Andżelika Możdżanowska, dy-
rektor Anna Walczak, kierownik 
Delegatury WUW Anna Zarębska 
oraz przedstawicielka rady rodzi-
ców Marta Pawlak. Z wielką ra-
dością przybywam na uroczystość 

otwarcia Żłobka Gminnego, ponieważ wiem, 
jak bardzo mieszkańcy wyczekiwali powsta-
nia pierwszej tego typu placówki na naszym 
terenie. Działa ona z powodzeniem już od 
dwóch miesięcy, także dzisiejsze symboliczne 
przecięcie wstęgi w piękny i uroczysty spo-
sób przypieczętowuje nie tylko zakończenie 

robót budowlanych, ale i sprawne rozrusza-
nie instytucji. To wydarzenie ma więc cha-
rakter wielkiego święta. Świętujemy przede 
wszystkim uśmiech dzieci, które wspaniale 
zaklimatyzowały się w tym mieniącym się 
kolorami miejscu i wśród przyjaźnie nasta-
wionych opiekunów – nie kryła swojej dumy 
burmistrz Bożena Budzik. Przybyli goście 

oprócz życzeń przekazali dzieciom 
podarki i zabawki. Uroczystość 
uświetnił występ dzieci z przyle-
głego przedszkola, które swoim 
programem artystycznym przy-
sporzyły widzom nie lada radości 
i uśmiechu.

Żłobek Gminny w Nowych Skal-
mierzycach to jedna z ważniejszych 
zeszłorocznych inwestycji. Na jej 
realizację samorząd przeznaczył 
kwotę ponad 1 mln 550 tys. zł, 
z czego aż 1 mln 212 tys. zł stanowi-
ły środki z dotacji z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 „Maluch 2015”. Placówka powsta-
ła dzięki rozbudowie Publiczne-
go Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka”. 
Funkcjonują w nim dwa oddziały 
żłobkowe składające się z sali za-
baw, sali leżakowania, łazienki, 
szatni oraz aneksu kuchennego. Na 
chwilę obecną do żłobka uczęszcza 
trzydzieścioro dzieci, które z chwi-
lą osiągnięcia wieku przedszkol-
nego zostaną przeniesione do „Ja-
rzębinki”, co pozwoli sukcesywnie 
przyjmować kolejnych najmłod-
szych mieszkańców. 

Dariusz Smułka

Żłobek Gminny  
w Nowych Skalmierzycach  
oficjalnie otwarty

Goście przekazali dzieciom podarki i zabawki  
 Przecięcie wstęgi

Budowa żłobka kosztowała ponad 1 mln 550 tys. zł
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Od 1 kwietnia rusza program Rodzina 500+
Wnioski będzie można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pokój nr 
 3 i 4 oraz ze strony internetowej www.noweskalmierzyce.pl w zakładce Rodzina 500 +. 

Osoby, które pobierają świadczenia ro-
dzinne i świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego, nie będą musiały dołączać żadnych 
dokumentów do wniosku o świadczenie 
wychowawcze. 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 
trzech miesięcy od startu programu, czyli 
od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie, 
wówczas świadczenie będzie wypłacone 
z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.

Jeśli złożymy wniosek po 1 lipca 2016 
r., to świadczenie wychowawcze zostanie 
przyznane od miesiąca złożenia wniosku 
bez wyrównania za minione miesiące.

W myśl ustawy nieopodatkowane 500 
złotych otrzymają rodziny na każde drugie 
i kolejne dziecko bez względu na osiągane 
dochody. Świadczenie otrzymają także ro-
dziny z jednym dzieckiem, w których dochód 

na jedną osobę nie przekracza 800 złotych 
(netto). Dla rodzin wychowujących dziecko 
niepełnosprawne dochód wynosi 1200 zło-
tych (netto) na osobę w rodzinie.

Zasiłek otrzymają małżeństwa, rodziny 
niepełne oraz rodzice pozostający w związ-
ku nieformalnym. Jeśli rodzice dziecka są 
rozwiedzeni, to wsparcie otrzyma rodzic, 
który sprawuje opiekę nad dzieckiem. 

Świadczenie będzie przekazywane bez-
pośrednio na konto wskazane przez rodzica 
lub na karty przedpłacone, które będą wy-
dawane podczas odbierania decyzji o przy-
znaniu świadczenia. Pierwszy okres wypła-
cania świadczenia wychowawczego będzie 
dłuższy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 
września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie 
będą musieli składać w tym czasie dwóch 
wniosków. 

Istnieją tylko trzy dostępne kanały tj. 
udostępniany przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych (czyli przy pomocy Platformy 
Usług Elektronicznych – PUE), banki krajo-
we świadczące usługi drogą elektroniczną 
spełniające wymogi określone w informacji 
zamieszczonej na stronie podmiotowej Biule-
tynu Informacji Publicznej oraz inny system 
wskazany w informacji zamieszczonej na 
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 
Publicznej ministra właściwego do spraw 
rodziny po uzgodnieniu z ministrem wła-
ściwym do spraw informatyzacji.

Nie będzie możliwości składania wnio-
sków o przyznanie świadczenia wycho-
wawczego drogą mailową. Więcej infor-
macji uzyskacie Państwo pod numerami 
telefonów 62 7629744, 62 7629747 oraz 62 
7629748. 

Zawarto umowę na modernizację 
Stadionu Miejsko-Gminnego
26 lutego w siedzibie samorządu Nowych Skalmierzyc doszło do 
podpisania kontraktu na wykonanie największej tegorocznej inwesty-
cji przewidującej modernizację miejskiego stadionu. 

Umowę w imieniu warszaw-
skiego przedsiębiorstwa Moris 
Polska sp. z o.o., którego oferta 
wygrała ogłoszony na począt-
ku stycznia przetarg, podpisali 
jego przedstawiciele: Regionalny 
Dyrektor ds. Inwestycji Tomasz 
Skowroński oraz Dyrektor Tech-
niczny Piotr Królikiewicz, a w 
imieniu samorządu Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Bożena Budzik. Mając na 
uwadze doświadczenie firmy Mo-
ris Polska w realizacji tego typu 
inwestycji, żywię nadzieję, iż nasze 
przedsięwzięcie zostanie wykonane 
z należytą starannością. Planowa-
ne centrum sportowe będzie nowo-
czesnym obiektem, z którego będą 
korzystały nie tylko nasze kluby 
piłkarskie, ale i społeczności szkol-
ne oraz mieszkańcy. Urozmaicenie 
i poszerzenie oferty pozwoli na większe wy-
korzystanie obiektu – mówiła burmistrz. 

Inwestycja, której koszt wyniesie bli-
sko sześć milionów złotych, będzie reali-
zowana w cyklu dwuletnim. W roku bieżą-
cym obok istniejącej już murawy zostanie 
wybudowane nowe boisko treningowe 
wraz z niezbędną infrastrukturą i oświe-

tleniem. W roku 2017 w miejscu starych 
trybun powstaną nowe a także przyległy 
do nich budynek z toaletami i pomiesz-
czeniami techniczno-socjalnymi. Prace 
rozpoczną się już na początku marca, a ich 
zakończenie planowane jest na paździer-
nik 2017 roku. 

Dariusz Smułka

Na zdjęciu od lewej: Regionalny Dyrektor ds. Inwestycji 
Tomasz Skowroński, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce Bożena Budzik, Dyrektor Techniczny Piotr 
Królikiewicz, u góry od lewej: Inspektor Referatu Techniczno-
Inwestycyjnego Daniel Grzesiak, Zastępca Burmistrza Gminy 

i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzisław Mielczarek, Skarbnik 
Gminy i Miasta Bolesław Borkowski, Kierownik Referatu 

Techniczno-Inwestycyjnego Marcin Kowalczyk.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce 
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 

i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami /Dz. 

U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./ podaje do 
publicznej wiadomości, że w dniach od 
04.03.2016 r. – 15.04.2016 r. na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach 
przy ul. Ostrowskiej 8, wywieszono 

wykaz dotyczący nieruchomości 
gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, 

w drodze bezprzetargowej, położonej 
w miejscowości Ociąż, dz. nr 353/2. 

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 03.03.2016 r. – 24.03.2016 
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 w drodze bezprzetargowej 

na rzecz dotychczasowych dzierżawców, 
położonych w miejscowości: Nowe 

Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8-4,17, o pow. 
0,4600 ha, cz. 403/2-5, 12, o pow. 0,1900 

ha/ oraz Skalmierzyce /dz. nr 1085/1, 
o pow. 0,2500 ha 
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Takiej frekwencji, jak na tegorocznym koncercie zorganizo-
wanym przez burmistrz Bożenę Budzik dla pań z terenu gminy 
i miasta Nowe Skalmierzyce z okazji Dnia Kobiet, nie było jeszcze 
nigdy. Imprezę, która dotychczas odbywała się w miejskiej sali 
widowiskowej, z racji trwającego tam remontu, przeniesiono na halę 
pobliskiego Stadionu Miejsko-Gminnego. 

Decyzja okazała się strzałem w dzie-
siątkę, bo dzięki temu w koncercie mogło 
uczestniczyć trzy razy więcej chętnych. 
Tym razem więc nie, jak dotychczas, oko-
ło dwieście kobiet, a blisko sześćset cele-
browało swoje – jak się okazuje wcale nie 
martwe – marcowe święto. Towarzyszyli 

im organizatorzy przedsięwzięcia: Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożena Budzik oraz jej zastępca Zdzisław 
Mielczarek, który corocznym zwyczajem 
złożył paniom najserdeczniejsze życzenia: 
Najważniejsze, że po prostu jesteście, bo 
świat bez Was, Drogie Panie, byłby niczym 

ogród bez kwiatów, niebo bez gwiazd czy 
tęcza bez barw. Przyjmijcie więc z serca 
płynące życzenia nade wszystko zdrowia, 
szczęścia i pomyślności wszelakiej. Niech 
spełnią się Wasze najskrytsze marzenia. 
Te miłe słowa były przedsmakiem przed 
występem gwiazdy wieczoru – cieszące-
go się niesłabnącą popularnością od wielu 
już lat prowadzącego teleturniej „Jaka to 
melodia?” prezentera telewizyjnego i ra-
diowego, poety, aktora, ale przede wszyst-
kim kompozytora i wokalisty – Roberta 
Janowskiego. 

Artysta razem ze swoim zespołem pn. 

X Rajdo-Biwak „Szlakiem 
Powstańców Wielkopolskich”
W dniach 12-14.02.2016 roku w Nowych Skalmierzycach odbywał się 
jubileuszowy X Rajdo-Biwak „Szlakiem Powstańców Wielkopolskich”. Wzięło 
w nim udział 180 harcerzy z całej Polski m.in. z Kalisza, Pleszewa, Ostrowa 
Wielkopolskiego, Poznania, Złotowa, Olsztyna, Niemodlina, Leszna i Sycowa. 
Celem przedsięwzięcia było cofnięcie się w czasie i przeżycie wydarzeń, które 
miały miejsce w trakcie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

13 lutego na terenie Kalisza i gminy Nowe 
Skalmierzyce prowadzony był rajd harcerski, 
gdzie za powstańców, patrole pruskie oraz 
cywili przebrali się nie tylko organizatorzy, 
ale i uczestnicy, dzięki czemu na trasie pa-
nował niezapomniany klimat. Można było 
przetestować swoje umiejętności strzelec-
kie, udzielania pierwszej pomocy, orientacji 
w terenie itp. Po zakończeniu wszyscy udali 
się pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich, 
gdzie harcerze, przedstawiciele władz lokal-
nych z Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożeną Budzik, Poseł na Sejm 
RP Tomasz Ławniczak, władze hufców ZHP 
w Kaliszu oraz Ostrowie Wielkopolskim jak 

i komendantura Szczepu ZHP w Nowych Skal-
mierzycach złożyli wiązanki kwiatów. Swoją 
obecnością na trasie rajdu organizatorów 
zaszczycił natomiast Komendant Chorągwi 
Wielkopolskiej ZHP hm. Tomasz Kujaczyński.

Imprezę zorganizowali harcerze Szczepu 
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach. Rajdo-biwak odbywa się re-
gularnie od dziesięciu lat, w tym roku połą-
czono go z obchodami 90-lecia harcerstwa na 
Ziemi Skalmierzyckiej. Z roku na rok przyby-
wa uczestników chcących wziąć udział w tej 
żywej lekcji historii. Na początku uczestni-
czyły w nim tylko drużyny szczepu oraz za-
przyjaźnione drużyny z hufca, z czasem jed-

nak impreza rozrosła się i obecnie cieszy się 
popularnością nie tylko w województwie, ale 
i poza nim. 

Wydarzenia o takim charakterze organi-
zowane przez ZHP mają na celu wychowanie 
kolejnych pokoleń w duchu patriotycznym 
przez ukazanie historii Polski nie tylko po-
przez naukę, ale także namacalne doświad-
czenia. W ten sposób łatwiej uświadamiać 
sobie poświęcenie narodowych bohaterów, 
a dodatkowo jest to świetna zabawa dla dzieci 
i młodzieży.

Komenda X Rajdo-Biwaku dziękuje za po-

Po zakończeniu występu wokalista podpisywał swoje książki

Złożenie wieńców pod Pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich

Koncertowy  
Dzień Kobiet
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Janowski Projekt zabrali publiczność w mu-
zyczną podróż przez znane i lubiane prze-
boje ostatnich dekad, obejmujące repertu-
ar Seweryna Krajewskiego i Czerwonych 
Gitar, Ryszarda Rynkowskiego, Oddziału 
Zamkniętego, Perfectu, Maryli Rodowicz 
czy Garou i Adele. Piosenkarz nie stronił 
od kontaktu z uczestniczkami koncertu, 
a śpiew doskonale przeplatał dowcipem, 
wypowiadając się na temat miłości i istoty 
kobiecości, czy żartując z plotek na własny 
temat. Był również wspólny śpiew z wybra-
nymi osobami i wzorowany na teleturnieju 
„Jaka to melodia?” minikonkurs muzyczny, 

którego zwyciężczyni otrzymała nagro-
dę z rąk samego Roberta Janowskiego. Po 
zakończeniu występu wokalista podpisy-
wał swoje książki i pozował do wspólnych 
zdjęć z najwierniejszymi fankami.

Organizatorzy zadbali o to, by panie 
otrzymały tulipany, a przeprowadzona 
tuż po koncercie loteria wzbogaciła kil-
kadziesiąt z nich o dodatkowy kwiat do-
niczkowy. Zwyciężczyni nagrody głów-
nej opuszczała zaś salę z koszem pełnym 
słodkości. 

Magdalena Kąpielska

moc i współpracę Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Boże-
nie Budzik, która objęła patronatem 
honorowym całą imprezę, Dyrektoro-
wi Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach Teresie 
Kiełbik, Dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach Lucynie 
Lisiak-Kyci, Dyrektorowi Publicznego 
Przedszkola nr 1 Jarzębinka w No-
wych Skalmierzycach Annie Walczak, 
Proboszczowi Parafii Rzymsko-Ka-

tolickiej pw. św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Skalmierzycach Księdzu 
Kanonikowi Sławomirowi Nowako-
wi, Dyrektorowi Naczelnemu i Kie-
rownikowi Artystycznemu Teatru 
na Widoku Włodzimierzowi Garszt-
ce, Ostrowskiej Grupie Rekonstruk-
cji Historycznej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Boczkowie, Policjantom 
Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu 
i Komisariatu Policji w Nowych Skal-
mierzycach oraz wszystkim harce-
rzom biorącym udział w imprezie.

Konrad Zykowicz, Łukasz Kostecki

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 06.02.2016 
r. – 11.04.2016 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 
położonej w miejscowości: Węgry /cz. dz. nr 48/8, 

o łącznej pow. 0,3930 ha/

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 od 
29.02.2016 r. – 12.04.2016 r. na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą 
w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8, wywieszono 

wykaz dotyczący przeznaczenia do sprzedaży, w trybie 
bezprzetargowym, nieruchomości lokalowej nr 4, 

położonej w miejscowości Ociąż, przy ul. Kościelnej 7. 
Przedmiotowy lokal zamieszkały jest przez najemcę. 

Występ Roberta Janowskiego

W rajdzie wzięło udział 180 harcerzy z całej Polski
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Wieczór 
z historią
„Ziemianie Śliwnik i Chotowa 
i ich sławni przodkowie” – 
pod takim hasłem odbyło się 
spotkanie miłośników historii 
w restauracji Dwór Stary 
Chotów. Konferencja histo-
ryczna przygotowana przez 
Akcję Katolicką z Nowych 
Skalmierzyc przyciągnęła 
sporo osób zainteresowanych 
przeszłością regionu. 

Jerzy Wojtczak, organizator przed-
sięwzięcia, przedstawił informacje do-
tyczące wybitnych rodów, które żyły 
oraz pracowały na tym terenie. Prezen-
tację wzbogacono wieloma cennymi, 
dotychczas niepublikowanymi fotogra-
fiami. Urozmaiceniem wieczoru było 
epitalamium (utwór na cześć nowożeń-
ców) na ślub Jerzego i Mieczysława Nie-
mojowskich z Marią i Anną z hrabiów 
Czarneckich wykonane przez Tomasza 
Kurzajewskiego. 

Przy muzyce odgrywanej przez Ma-
riusza Jernalczyka zebrani wczuli się 
w klimat pięknie odnowionej rezyden-
cji. Dzięki uprzejmości właścicieli dwo-
ru spotkanie mogło odbyć się w miejscu 
bezpośrednio związanym z Niemojow-
skimi i innymi znamienitymi rodzina-
mi. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, iż 
nawet filiżanka kawy w takim miejscu 
smakuje lepiej. Dopełnieniem wieczoru 
było wspólne zwiedzanie dworu.

Aleksander Liebert

Nowy MAN oficjalnie przekazany
5 marca br. w Gostyczynie odbyło się uroczyste przekazanie tutejszej 
jednostce OSP nowego ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego marki 
MAN, który od początku lutego służy strażakom, a w efekcie miesz-
kańcom gminy. 

W odpowiedzi na zaproszenie zarządu 
OSP w Gostyczynie do sali wiejskiej przyby-
li: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Bożena Budzik, Przewodniczący Rady 
Kazimierz Sipka wraz z radnymi, zastępca 

burmistrza, a zarazem Prezes Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego ZOSP w Nowych 
Skalmierzycach Zdzisław Mielczarek, Poseł 
na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Skarbnik 
Gminy i Miasta Bolesław Borkowski, emery-
towany Komendant Powiatowy PSP w Ostro-
wie Wlkp. st. bryg. Andrzej Morta oraz jego 
następca st. bryg. Sławomir Portasiak, hono-
rowy prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP Henryk Kwiatkowski, Komendant 
Miejsko-Gminny Związku ZOSP RP w Nowych 
Skalmierzycach st. kpt. Jerzy Kwiasowski, 
Komendant Komisariatu Policji kom. Klau-
diusz Woźniak, tutejszy proboszcz ks. kan. 
Michał Pacholczyk, prezesi gminnych jedno-
stek OSP, strażacy, mieszkańcy Gostyczyny 
a także goście z zagranicy – zaprzyjaźnieni 
strażacy z austriackiego miasta Linz, którzy 
przed kilkunastoma laty w darze na rzecz tej 
jednostki przekazali trzy pojazdy pożarni-

cze. Jak zaznaczyła burmistrz Bożena Budzik 
zapoczątkowało to rozwój ochotniczej straży 
pożarnej w Gostyczynie.

Uroczystość rozpoczęto przecięciem 
wstęgi, którego dokonali burmistrz Bożena 

Budzik, przewodniczący Rady Kazimierz Sip-
ka oraz prezes OSP Gostyczyna Jacek Łusiak. 
Dziś jednostka OSP w Gostyczynie funkcjonu-
jąca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym dysponuje sprzętem, który swoją klasą 
nie ustępuje zawodowym strażom pożarnym. 
Cieszę się więc, że ten kolejny zakup podniesie 
poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców. 
Życzę Wam, druhowie, jak najmniej wyjazdów 
do akcji ratowniczo-gaśniczych, a na dziś rado-
ści z faktu, że w Waszych garażach zaparkował 
wóz bojowy z najwyższej półki – powiedziała 
burmistrz. Po odczytaniu aktu przekazania 
i symbolicznym wręczeniu kluczyków do 
pojazdu prezesowi jednostki zaprezentowa-
no możliwości techniczne MAN-a. Po części 
oficjalnej uczestnicy udali się na poczęstu-
nek. I tym razem nie obyło się bez prezentów, 
bowiem od gości z zagranicy, poza wyróżnie-
niami w postaci medali, jednostka otrzymała 
ciężki, kompletny zestaw hydrauliczny marki 

Nowe auto kosztowało 829.872,00 zł
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Kamienica… której nigdy nie było
Historia miast często jest jak stara książka z brakującymi stronami 
czy nieczytelnym tekstem. Jaką radość sprawia osobie, która 
fascynuje się losami miejsca, w którym żyje, kiedy odnajdzie się 
jakiś zagubiony rozdział czy choćby skrawek papieru ujawniający 
coś nowego z przeszłości. Takie odczucia miałem w momencie, kiedy 
trafił do mnie projekt kamienicy, która miała powstać w Nowych Skal-
mierzycach.

W 40. numerze Bauge-
werks Zeitung z 17 maja 1913 
roku, kopalni wiedzy na te-
mat dawnej architektury, 
pojawił się artykuł na temat 
powstania niemieckiego ban-
ku komunalnego (Deutchen 
Kommunalbank). Zilustrowa-
no go… budynkiem mieszkal-
no-usługowym w Skalmie-
rzycach. Pojawia się także 
krótki opis inwestycji - poka-
zywany tutaj budynek mieszkalno-usługowy 
projektowany jest dla Skalmierzyc (niemiec-
ko-rosyjskie przejście graniczne). Na parte-
rze mieścić się będą dwa sklepy i restauracja 
połączona z kawiarnią (...). Dalej pojawia się 
opis pomieszczeń mieszkalnych oraz wy-
stroju elewacji. Jest to narożna, czterokon-
dygnacyjna kamienica z niewielką wieżycz-
ką i detalami tzw. muru pruskiego. 

Dlaczego obiekt nigdy nie powstał? Roz-
wój, wówczas niemieckich, Nowych Skal-
mierzyc wstrzymał wybuch I wojny świa-
towej, który nie był jakimś szczególnym 
zaskoczeniem, tym bardziej w momencie 
trwania wojen bałkańskich. Na ambitne 
plany dla ośrodka granicznego po prostu 
zabrakło czasu. Nie wiemy także, gdzie 
kamienica miała się znajdować, chociaż 
można pokusić się o pewną zabawę. Wy-
miary oraz kształt budynku pozwalają go 
wpisać tuż obok dawnego ratusza przy ul. 

3 Maja. Znajdująca się tutaj wolna działka 
(dzisiejszy Skwer Czytelnika) pozwoliła-
by na zmieszczenie tego budynku. Czy tak 
miało rzeczywiście być? Tego nie wiemy. 
Faktem jest, że byłaby to jedna z okazal-
szych kamienic, a lokalizacja w tak atrak-
cyjnym miejscu, tuż przy głównej ulicy, 
obok reprezentacyjnego budynku ze „ślepą 
ścianą”, jakby czekającego na zabudowę, 
wydaje się całkiem logiczna. Bez większej 
ilości informacji zostaje to tylko w sferze 
przypuszczeń. 

Projekt oraz rzuty budynku prezentu-
jemy w formie ciekawostki. Kto wie, jakie 
jeszcze materiały na temat dawnych No-
wych Skalmierzyc znajdują się w archi-
wach? W dobie powszechnej informaty-
zacji podobne dokumenty stają się coraz 
bardziej dostępne, ale o tym już w kolej-
nych numerach…

Aleksander Liebert

Weber. Natomiast strażacy ofiarowali go-
ściom opatrzone dedykacją figurki patro-
na strażaków – św. Floriana.

Nowe auto kosztowało 829.872,00 
złotych, z czego dzięki staraniom samo-
rządu Nowych Skalmierzyc blisko poło-
wę tej kwoty stanowiły środki pozyska-
ne od innych podmiotów – z Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji oraz z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. Zakupiony pojazd to 
ciężki ratowniczo-gaśniczy wóz z napę-
dem na cztery koła. Posiada kompozyto-
wy zbiornik na wodę o pojemności 6000 
litrów, zbiornik ze środkiem pianotwór-
czym, działko wodno-pianowe, agregat 
prądotwórczy, wysuwany ledowy maszt 
oświetleniowy, uchwyty na aparaty 
powietrzne i węże oraz radiotelefony 
i latarki.

Uroczystość przekazania auta to nie 
był jedyny punkt wizyty Austriaków. 
Aby urozmaicić pobyt druhowie z Go-
styczyny zabrali ich m. in. do Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie 
Wlkp., do Kalisza i do Lichenia. 7 marca 
br., przed wyjazdem z Polski, odwiedzili 
także burmistrz Bożenę Budzik w siedzi-
bie Urzędu Gminy i Miasta.

Dariusz Smułka

Uroczyste przecięcie wstęgi
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Magiczne ferie
Zuchy i harcerze ze Szczepu ZHP 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach 
oraz 13. Kaliskiej Drużyny 
Harcerskiej „Listowie” w dniach 
20-24.01.2016 roku przebywali 
na zimowisku, którego tematem 
przewodnim były przygody 
książkowego bohatera Harry’e-
go Pottera.

Na ten czas wszyscy uczestnicy sta-
li się czarodziejami i rozpoczęli naukę 
w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Ho-
gwarcie, w którą zmieniła się Szkoła Pod-
stawowa im. Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych. 

Obozowicze przybyli na peron 9 i 3/4, 
a po przekroczeniu magicznych drzwi 
znaleźli się w świecie czarów. Po zakwate-
rowaniu zasiedli w wielkiej Sali Hogwar-
tu, gdzie swoje przemówienie wygłosił 
dyrektor Szkoły Magii i Czarodziejstwa 
Albus Dumbledore, a następnie zostali 
przydzieleni do czterech książkowych do-
mów. Dzień zakończono projekcją filmu 
o najsłynniejszym czarodzieju. W kolej-
nych uczniowie brali udział w wielu fa-
scynujących zajęciach, takich jak np. zie-

larstwo, gdzie uczyli się rozpoznawania, 
właściwości i zastosowania ziół oraz 
robili doświadczenia chemiczne na zaję-
ciach z eliksirów, na których poznali m. 
in. właściwości cieczy nienewtonowskiej. 
Na astronomii poznawali gwiazdozbiory 
a ponadto zagrali w Quidditha i bawili się 
na sankach. W przedostatni dzień odby-
ło się świecowisko harcerskie, a w nocy 

poprzedzającej wyjazd zorganizowano 
grę, podczas której uczestnicy zimowiska 
przeżyli atak Lorda Voldemorta. Dzięki 
zdobytym wcześniej umiejętnościom od-
naleźli wszystkie horkruksy i pokonali na-
pastników. Ostatniego dnia wszyscy pozy-
tywnie zmęczeni i szczęśliwi posprzątali 
dormitoria i wrócili do swoich domów.

 Łukasz Kostecki HO

Ferie na stoku
Ferie można spędzić na wiele różnych sposobów. Jedni oddają się 
cudownemu „nicnierobieniu”, drudzy zaś spędzają ten czas aktyw-
nie, jeżdżąc na łyżwach, spotykając się ze znajomymi czy z rodziną. 
Każdy z nas ma inny przepis na udane ferie. 

Uczestnicy harcerskiego zimowiska

Podczas drugiego tygodnia wolnego 
od szkoły dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach wzięły udział we wczaso-
-rekolekcjach w Zawoi. Główną atrakcją 
była nauka jazdy na nartach i snowboar-
dzie. Zaawansowani miłośnicy tych spor-
tów cieszyli się ze zjazdów na tamtejszych 
stokach, podziwiając widoki bezkresnych 
Beskidów. Młodzi sportowcy poznali i za-
przyjaźnili się ze swoimi rówieśnikami 
z Kalisza i Ostrzeszowa. Ponadto bra-
li udział w specjalnie przygotowanych 
atrakcjach: malowaniu na szkle, karaoke 
oraz występie tamtejszych górali. Jed-
nym z punktów wycieczki było zwiedza-
nie stolicy polskich gór - Zakopanego.  
Nie zabrakło także czasu na modlitwę 
i wielbienie Boga. Kilka razy dziennie 
wszyscy zbierali się w holu, dziękując 
za otrzymane łaski i prosząc o dalsze 
ich ofiarowywanie.

Wszyscy wrócili do domów szczęśli-
wi oraz bogatsi o nowe doświadczenia 
i znajomości. 

E. Micuła, S. Paluch

Uczestnicy wczaso-rekolekcji
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Uczniowie z Droszewa 
wyróżnieni w Powiatowym 
Konkursie „Cuda na kiju”Sukces uczennicy z Droszewa 

w konkursie powiatowym
Czytelniczka biblioteki w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej 
w Droszewie Karolina Jaśkiewicz po raz kolejny z sukcesem uczest-
niczyła w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną 
im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. 

10 lutego w czytelni Biblioteki Głów-
nej laureaci konkursu odebrali gratula-
cje, nagrody książkowe i dyplomy z rąk 
instruktora biblioteki Alicji Sierakow-
skiej. Tym razem Karolina znalazła się 
wśród laureatów dzięki uczestnictwu 
w XII edycji powiatowego konkursu li-

terackiego „Walentynkowy Wiersz Miło-
sny”.  Jej „Marchewkowa miłość” zdobyła 
III miejsce. Pięknie ilustrowany wiersz 
podbił serca zarówno jury, jak i wszyst-
kich czytelników. Serdecznie gratuluje-
my i czekamy na następne dzieła!

Święto Szkoły
Tegoroczne Święto Szkoły im. 
Marii Konopnickiej w Droszewie 
obchodziliśmy jak zawsze w zi-
mowym, uroczystym nastroju. 

W chwilę zadumy wprowadziła 
wszystkich dyrektor, podkreślając rolę 
edukacji w życiu. Powołała się na strajk 
dzieci wrzesińskich – strajk uczniów we 
Wrześni w latach 1901–1902, skierowa-
ny przeciw germanizacji szkół. Przypo-

mniała również historię naszej szkoły 
oraz nawiązała do związków Marii Ko-
nopnickiej z Kaliszem. Święto Szkoły to 
bowiem okazja nie tylko do zabawy, lecz 
także do odrobiny refleksji. 

Jak nakazuje nasza tradycja święto 
obchodzimy zawsze wspólnie z gościem, 
bez którego nie wyobrażamy sobie na-
szej szkoły – z Marią Konopnicką. W tym 
roku była ona niezwykle podobna do 
Marceliny z klasy VI, więc tym bardziej 
była nam bliska. Występowała na sce-
nie razem z uczniami prezentującymi 
„Wieczornicę literacką poświęconą Ma-
rii Konopnickiej”. Na przyciemnionej 
scenie imitującej salonik, wśród stoją-
cych na stolikach powieści i nowel na-
szej patronki zaprezentowano jej życie 
i twórczość. Usłyszeliśmy utwory „poet-
ki dziecięcej radości” i związane z nimi 
tematycznie piosenki. Ciekawą częścią 
przedstawienia była recytacja utworów 
zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. 
Następne Święto Szkoły już za rok! 

Laureaci konkursu w bibliotece w Ostrowie Wielkopolskim

Kolejny już raz Szkoła Pod-
stawowa im. M. Konopnickiej 
w Droszewie przystąpiła do 
udziału w Powiatowym Konkursie 
„Cuda na Kiju” organizowanym 
przez Młodzieżowy Dom Kultury 
w Ostrowie Wlkp. 

Uczniowie z wielkim zapałem starali 
się na zajęciach „dać nowe życie” różnym 
niepotrzebnym rzeczom, odpadom, które 
z powodzeniem zamieniali w małe dzieła 
sztuki. Tworzyli instalacje i rzeźby, które 
swoją tematyką nawiązywały do świąt Bo-
żego Narodzenia, ale też powstały zupełnie 
niezwykłe prace inspirowane wyobraźnią. 
Naszą szkołę reprezentowała liczna gru-
pa młodych artystów z klas II-VI. Komisja, 
w skład której weszli ostrowscy artyści: 
Czesław Woś, Krzysztof Ryfa i Marcelina 
Wojtasik, przyznała 16 nagród równorzęd-
nych, 30 wyróżnień oraz jedną nagrodę 
specjalną za zestaw prac w dwóch katego-
riach wiekowych – dla szkół podstawowych 
i gimnazjów. Jesteśmy dumni, że wśród gro-
na laureatów, których prace zostały wyróż-
nione znaleźli się: Karolina Mądry z klasy 
II, Maksymilian Mądry z klasy III, Marcin 
Płotek z klasy III i Ilona Orłowska z klasy VI.

15 stycznia 2016 roku podczas uroczy-
stego spotkania podsumowującego kon-
kurs na scenie MDK wręczono dyplomy 
i nagrody. Ciepłe słowa i podziękowania 
popłynęły z ust dyrektor A. Torz oraz koor-
dynatorki konkursu T. Burkietowicz, która 
zaprosiła wszystkich na pokonkursową 
wystawę prac do Galerii „Pędzelek”.

9Marzec, nr 3(268)/2016



Język polski nie jest obcy
Klasy starsze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koto-
wiecku wzięły udział w cyklu lekcji autorskiego projektu edukacyj-
nego „Polszczyzna – jak ją ugryźć?” mającego na celu zwiększenie 
świadomości językowej uczniów. 

Uczestnicy projektu wysłuchali wy-
kładów prof. Jana Miodka, analizowali 
najczęściej popełniane błędy językowe, 
określili, na czym polegają błędy w tzw. 
„Humorze zeszytów”, projektowali pla-
katy prezentujące daną zasadę języ-
kową, zamieniali wypowiedzi ze stylu 
potocznego na oficjalny, przeciwdziała-
li wulgaryzmom tworząc gry grzeczno-
ściowe. Wzięli również udział w lekcji 
leksykologii, której uwieńczeniem były 
uczniowskie słowniki. Jedne z najcie-
kawszych to Słownik pseudoetymologii 
nazwisk uczniowskich i nauczycielskich, 
Słownik zapożyczeń, Słownik gwary wiel-
kopolskiej, czy Słownik żargonu uczniow-
skiego. Uczniowie pracowali w grupach 
i indywidualnie, a część zadań wykonali 

samodzielnie w domu. Oprócz popraw-
nej pisowni uwagę zwrócono na staranną 
wymowę. Uczniowie zostali zapoznani 
z kampanią „Język polski jest ą i ę” oraz 
uczyli się recytacji wierszy zgodnie z za-
sadami dykcji i intonacji. 

Projekt podsumowano 22 lutego pod-
czas obchodów Szkolnego Dnia Języka 
Polskiego. Przygotowano wówczas test 
sprawdzający nabyte umiejętności języ-
koznawcze. Spośród uczestników wyło-
niono polonistycznych ekspertów i przy-
znano nagrody. Uczniowie udowodnili, 
że polszczyzna „nie gryzie” i warto dbać 
o poprawność języka, który jest naszym 
codziennym narzędziem komunikacji. 

Urszula Adrian

Laury w Szkolnym 
Powiatowym Konkursie 
Turystycznym „Poznaj 
swój Powiat Ostrowski”

Jury konkursu „Poznaj swój Powiat 
Ostrowski” wysoko oceniło relację z wy-
cieczki rowerowej śladami przydrożnych 
figur i krzyży w okolicach Kotowiecka, 
Żakowic i Droszewa autorstwa Mileny Gą-
siorek – uczennicy klasy szóstej Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Ko-
towiecku. Zajęła ona III miejsce w kategorii 
prac indywidualnych.

15 stycznia 2016 roku w „N-Klubie 
Sztuka i Edukacja” w Ostrowie Wielkopol-
skim odbyło się uroczyste podsumowanie 
i wręczenie nagród. Oprócz pięknie opra-
wionego dyplomu Milena otrzymała sprzęt 
sportowo-turystyczny. Sukces cieszy tym 
bardziej, że grono ubiegających się o na-
grody było liczne. Konkurs organizowany 
po raz drugi pod patronatem Przewodni-
czącego Rady Powiatu Ostrowskiego An-
drzeja Leraczyka zgromadził blisko 270 
uczestników. 

Violeta Matuszczak

W starym albumie u mego dziadka…
5 lutego br. w Publicznym Przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku odbyła się uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą licznie przybyli zaproszeni goście. 

Dwie grupy dzieci zaprezentowały program artystyczny, w któ-
rym złożyły życzenia pokazując swoje umiejętności muzyczne, 
taneczne oraz recytatorskie. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem 
podziwiali występy najukochańszych wnucząt, którzy odważnie 
i z ogromną satysfakcją prezentowali się przed swoimi najbliższy-
mi. Występom towarzyszyła prezentacja multimedialna zatytuło-
wana „W starym albumie u mego dziadka…”. Nasi goście na sta-
rych zdjęciach rozpoznawali siebie z dziecięcych lat. W ten sposób 
wywołaliśmy wspomnienia oraz zaprosiliśmy babcie i dziadków 
do wspólnych, ponadczasowych zabaw, które znali z okresu dzie-
ciństwa, a w które bawią się również ich wnuczęta. Przedszkolaki 
swoim dziadkom wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty.

Część artystyczną zakończył międzypokoleniowy walczyk 
i słodki poczęstunek. Podczas wspólnego biesiadowania przed-
szkolaki mogły pokazać ulubione zabawki i dzieła, które tworzą 
na co dzień. 

Julia Sudolska

Młodzi polonistyczni eksperci z nagrodami

Część artystyczną zakończyła wspólna zabawa
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Patron wizytówką  
naszej szkoły
12 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach 
obchodzono Dzień Patrona Szkoły. Podsumo-
wano wówczas również projekt edukacyjny 
przygotowany dla upamiętnienia 97. rocznicy 
Powstania Wielkopolskiego - jedynego zrywu 
powstańczego w historii Polski, który zakończył 
się zwycięsko.

Tegoroczna uroczystość, jak co roku 
miała podniosły charakter. Wraz ze spo-
łecznością szkolną uczestniczyło w niej 
wielu gości: Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, Prze-
wodniczący Rady Gminy i Miasta Kazimierz 
Sipka, Kierownik Referatu Oświaty i Wy-
chowania Daniel Mituła, zasłużony przed-

stawiciel Związku Bojowników o Wolność 
i Demokrację Edmund Marczak, przed-
stawicielka rady rodziców Katarzyna Ma-

ciejewska oraz 
ksiądz kanonik 
Zbigniew Kró-
czyński.

Goście oraz 
s p o ł e c z n o ś ć 
szkolna uczest-
niczyli w oko-
licznościowej akademii, którą otworzy-
ła dyrektor szkoły Lucyna Lisiak-Kycia. 
Montaż słowno-muzyczny z elementami 
recytacji, śpiewem pieśni patriotycznych, 
grą na fletach i dzwonkach oraz marszem 
z szarfami przypadł do gustu starszym, jak 
i młodszym uczestnikom apelu. Podczas 
akademii podsumowano projekt eduka-
cyjny „Patron wizytówką naszej szkoły”, 
którego zadania przez tydzień angażowały 
całą społeczność szkolną. Wszystkie klasy 
realizowały przydzielone zadania biorąc 
udział w konkursach: plastycznym dla klas 
I-III oraz literackim i historycznym dla klas 
IV-VI. Ponadto uczniowie zwiedzali Izbę 
Pamięci oraz wzięli udział w wyprawie 
terenowej „Śladami Powstańców Wielko-
polskich”. Zwycięzców konkursów nagro-
dzono dyplomami i upominkami, które 
ufundowała rada rodziców oraz Spółdziel-

nia Mleczarska „Lazur”. Gościom bardzo 
spodobały się wiersze laureatek: Natalii 
Maciejewskiej oraz Zuzanny Wątrobskiej. 

Biorąc udział w tych ważnych uroczy-
stościach daliśmy wyraz uznania dla zwy-
cięskiego czynu zbrojnego, tak nam bliskie-
go, ponieważ rozgrywał się na ziemi, po 
której dziś codziennie stąpamy. Wartości 
Powstania Wielkopolskiego są przecież 
nieodzownym elementem naszej tożsamo-
ści narodowej, a tym samym ideą przewod-
nią corocznych obchodów Dnia Patrona 
w naszej szkole.

Dyrekcja szkoły wraz z organizatorami 
składa serdeczne podziękowania przy-
byłym gościom, księżom parafii Bożego 
Ciała, fundatorom nagród oraz wszyst-
kim, którzy włączyli się w organizację 
Dnia Patrona.

Organizatorzy

Powiat w kieszeni…
17 lutego 2016 r. w szkole podstawowej w Rososzycy 
odbył się powiatowy etap XX Konkursu Wiedzy 
o Wielkopolsce. 

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach reprezentowali w trzech 
grupach wiekowych zwycięzcy etapu szkolnego – klasy czwarte: Micha-
lina Budzik, Oliwier Łuniewski i Natalia Maciejewska; klasy piąte: Wik-
toria Jarosik, Oliwia Klar i Aleksandra Mocek a klasy szóste: Magdalena 
Nowacka, Mikołaj Christ i Michalina Przybyła. Zmagali się oni z testami 
o naszym regionie w gronie aż 84 uczestników. Tematyka, z jaką musieli 
się zmierzyć to m.in. historia, przyroda, gwara, architektura oraz sztu-
ka i kultura ludowa Wielkopolski. 

Wśród 14 laureatów etapu powiatowego znalazły się: Magdalena No-
wacka z kl. VIa, Michalina Przybyła z kl. VIc oraz Natalia Maciejewska 
z kl. IVb, które będą reprezentować szkołę w etapie rejonowym. Ser-
decznie gratulujemy!

skryba z „11”

Akademia z okazji Dnia Patrona Szkoły

Laureaci konkursów poświęconych  
patronowi szkoły
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Komputer nie gryzie
W sali wiejskiej w Ociążu trwa szkolenie komputerowe oparte na 
porozumieniu dotyczącym podnoszenia umiejętności cyfrowych 
w ramach działania UE na terenach województwa wielkopolskiego.

Podczas rekrutacji kursantów wiele 
osób zastanawiało się: „po co mi to po-
trzebne?”. Niektórzy zrezygnowali od 
razu, inni mówili: „mogę spróbować”, 
a jeszcze inna grupa chętnie i bez waha-
nia podjęła naukę. Ostatecznie do kursu 
przystąpiło 25 osób, mieszkańców Ociąża 
i Fabianowa. Aby dostosować się do ich 
możliwości czasowych, szkolenia odby-
wają się rano bądź po południu. 

Prowadzący kurs z anielską cierpli-
wością tłumaczy i uczy, jak użytkować 
komputer, zarządzać plikami, tworzyć 

foldery, przetwarzać i formułować tekst 
oraz formatować zdjęcia. A to dopiero po-
czątek. Wkrótce wszyscy uczestnicy będą 
sprawnie surfować po Internecie. Nauczą 
się wirtualnej komunikacji poprzez Sky-
pe’a a także założyć pocztę e-mail i konto 
na portalu społecznościowym np. Face-
booku. Nabędą również umiejętności do-
konywania opłat drogą elektroniczną czy 
robienia zakupów online. 

Wszyscy uczestnicy są bardzo zadowo-
leni z udziału w szkoleniu i już teraz pyta-
ją o możliwość dalszej edukacji.

„Koduj z Klasą” 
w gimnazjum
„Koduj z Klasą” to kolejny ogól-
nopolski program edukacyjny 
realizowany przez Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach z ramienia 
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
w Warszawie. 

Tym razem działania objęły uczniów 
klas drugich oraz nauczyciela informatyki. 
Intencją projektu jest szerzenie idei progra-
mowania. W „Koduj z Klasą” gimnazjaliści 
mogli zobaczyć, że dzięki technologiom in-
formacyjno-komunikacyjnym (TIK) nauka 
informatyki może być bardziej fascynująca, 
a praca na lekcji ciekawsza. Ponadto pro-
gram uczy stosowania algorytmów, zasad 
logiki i samodzielnego szukania rozwiązań 
a także udowadnia, że podstaw programo-
wania można skutecznie uczyć się na każ-
dym poziomie kształcenia. Młodzież została 
pozytywnie zarażona Scratchem, z tygodnia 
na tydzień powstawały coraz ciekawsze pro-
jekty. Uczniowie zakodowali ulicę z samo-
chodem i sygnalizacją świetlną, kulkę, która 
rysuje kopertę, tabliczkę mnożenia, figury 
geometryczne i komiks.

Warto rozwijać w młodzieży nowe umie-
jętności informacyjno-komunikacyjne, dając 
im narzędzie wpływu na otaczający świat.

Agnieszka Andrzejewska

Wyjątkowy 
gimnazjalista - biolog, 
geograf i chemik

Dawid Okoniewski, uczeń klasy IIIb, 
w bieżącym roku szkolnym okazał się pro-
fesjonalistą w kilku konkursach pozaszkol-
nych obejmujących wiedzę biologiczną, geo-
graficzną i chemiczną. 

Świadczą o tym jego osiągnięcia: I miejsce 
w Powiatowym Konkursie ,,Zjednoczone Siły 
Natury’’ i bardzo wysoki wynik na szczeblu 
rejonowym Wojewódzkiego Konkursu Biolo-
gicznego, II miejsce w Powiatowym Konkur-
sie Geograficznym oraz III miejsce w Powia-
towym Konkursie Biologiczno-Chemicznym 
,,Chemiczny Robaczek’’. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 D. Bukowska

Lekcja pod gwiazdami
Uczniowie oraz przedszkolaki Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Biskupicach Ołobocznych przeżyli niezwykłą przygodę, 
spotykając się ze Wszechświatem poprzez spojrzenie w rozgwież-
dżone niebo pod kopułą przewoźnego planetarium.

 Zaproponowana edukacja astrono-
miczna rozbudziła wyobraźnię i ogrom-

ne zainteresowanie namiastką kosmosu. 
Przy wykorzystaniu nowoczesnych tech-

nologii uczniowie dowiedzie-
li się i zobaczyli, jak powstał 
Wszechświat. Wiele emocji 
wzbudziła wyprawa rakietą 
w kosmos. Lecąc z Ziemi starsi 
uczniowie utrwalili, a młod-
si zdobyli wiedzę o Układzie 
Słonecznym, gwiazdozbiorach 
i wielu innych astronomicznych 
procesach. 

Ta niezwykła lekcja to dla 
uczestników wspaniała przy-
goda, która niewątpliwie 
uatrakcyjniła i ubarwiła edu-
kację o Wszechświecie.

H.K, D.M.

Uczestnicy szkolenia
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IX Gminny Konkurs Poezji Pisanej i Recytowanej  
o Pióro Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
19 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie odbył się 
IX Gminny Konkurs Poezji Pisanej i Recytowanej o Pióro Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Wychowankowie szkół podstawowych 
wraz z nauczycielami przybyli tu, aby po-
znać zwycięzcę konkursu poezji 
„Czytanie – lubię to!”, który skie-
rowany był do uczniów klas IV 
– VI szkół podstawowych z tere-
nu gminy i miasta. Warunkiem 
uczestnictwa było napisanie 
wiersza związanego tematycz-
nie z nazwą konkursu mającego 
na celu promocję czytelnictwa, 
rozwijanie i utrwalanie po-
trzeb i nawyków czytelniczych, 
rozwijanie pasji i uzdolnień li-
terackich uczniów, zachęcanie 
miłośników pisania do prezen-
towania własnych umiejętności 
oraz kształcenie zdolności pięk-
nego czytania i rozumienia tekstu.

Książki mają wpływ na wy-
obraźnię kolejnych pokoleń dzieci i nie-
ustannie mogą być najlepszym przyjacie-
lem tych, którzy poznają sztukę czytania. 
Niestety coraz częściej stara, dobra książka 
ma wielu rywali. Uczniowie o wiele chętniej 
spędzają czas przed telewizorem lub przy 
komputerze. Dla wielu z nich czytanie stało 

się raczej nudnym obowiązkiem, niż przy-
jemnością, a to przecież w wieku szkolnym 

kształtują się kompetencje czytelnicze, 
które mają niewątpliwy wpływ na roz-
wój wrażliwości estetycznej oraz uczest-
niczenie w procesie kulturowym. Warto 
zachęcać młodych ludzi do sięgnięcia po 
książkę, tłumaczyć, że nic tak nie rozwija 
wyobraźni, jak literatura, dlatego też tego-

roczny konkurs poświęcony był powyższej 
tematyce. 

Komisja konkursowa anali-
zująca nadesłane prace i ich pre-
zentację oceniała wartość me-
rytoryczną wiersza, wartości 
artystyczne, oryginalność oraz 
związek z tematem konkurso-
wym. Werdyktem jury III miej-
sce i Brązowe Pióro zdobyła 
Zuzanna Czaplicka z klasy Vc ze 
szkoły w Nowych Skalmierzy-
cach. II miejsce i Srebrne Pióro 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Gostyczynie zdobyła Karolina 
Czubak z klasy VI ze szkoły w Go-
styczynie. Najwyżej zaś oceniony 
został wiersz napisany przez Ka-

tarzynę Jarantowską, uczennicę 
klasy V ze szkoły w Kotowiecku i to 

ona w tym roku zdobyła główną nagrodę 
konkursu – Złote Pióro Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do 
udziału w kolejnej jubileuszowej edycji kon-
kursu w roku przyszłym.

Organizatorzy konkursu

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych stały się nagrody zdobywane przez uczniów podczas 
rajdów pieszych organizowanych przez oddział PTTK w Ostrowie 
Wielkopolskim. 

Rajd „Uroki Zimy”

Nie inaczej było tym razem. 14 lutego 
2016 roku drużyna złożona z szesnaścior-
ga uczniów oraz dziesięciorga rodziców, 
biorąca udział w VII rajdzie „Uroki Zimy”, 
wywalczyła III miejsce oraz puchar ufun-
dowany przez Zarząd Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów Województwa Wielkopolskiego. 
Ponadto dwuosobowy zespół, w skład któ-
rego weszli uczeń i opiekun, zajął II miejsce 
w turnieju strzeleckim. Wyróżnienie cieszy 
tym bardziej, że w zmaganiach uczestni-
czyło aż dwadzieścia siedem szkół z terenu 
Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu. 

Uczestnicy rajdu mieli do pokonania jed-
ną z czterech tras. Nasi uczniowie wędrowa-
li spod siedziby PTTK przy ul. Starotargo-
wej, przez Rynek, ulicami Królowej Jadwigi 
i Limanowskiego do restauracji „Borowian-
ka”. Podczas marszu poszukiwali ukrytych 
przez organizatorów na trasie skarbów. Na 
mecie czekało na nich wiele atrakcji, m.in. 
przejazd policyjnymi radiowozami, pokazy 
sprzętu strażackiego, konkursy wiedzy oraz 
strzelecki. Po tak aktywnie spędzonym wa-
lentynkowym przedpołudniu wszyscy pełni 
wrażeń i pozytywnej energii wrócili do do-
mów, myśląc już o następnym rajdzie.

Zadaniem uczestników rajdu było 
poszukiwanie ukrytych na trasie skarbów

Celem konkursu było m.in. promowanie czytelnictwa wśród dzieci
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Rozruszaj rodziców
Uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego 
w Biskupicach Ołobocznych 
po raz kolejny włączyli się do 
realizacji ogólnopolskiego 
programu Centrum Edukacji 
Obywatelskiej „WF z Klasą”. 
W pierwszym półroczu zadania 
przebiegały pod hasłem 
„Rozruszaj rodziców”. 

24 listopada 2015 roku w szkole od-
była się wywiadówka z wychowania fi-
zycznego, w której wzięli udział rodzice 
wraz z dziećmi z klas III – VI. Pary wyko-
nywały wspólnie ćwiczenia sportowe, m. 
in. kozłowanie piłki slalomem ze zmianą 
ręki, rzut do kosza oburącz lub jednorącz 
z miejsca, przejście równoważne po od-
wróconej ławeczce. 8 grudnia 2015 roku 
uczniowie wraz z nauczycielem wycho-
wania fizycznego zaprosili rodziców do 
wspólnej zabawy w rytmach zumby. Na 
zakończenie półrocza, pod koniec stycz-
nia 2016 roku, odbył się Rodzinny Tur-
niej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrek-
tora Szkoły. W zawodach uczestniczyło 
siedem drużyn mieszanych. I miejsce 
zajęli Marysia i Krzysztof Wancek wraz 
z tatą Michałem, II miejsce przypadło 
Bartoszowi Pietraszkowi z tatą Pawłem, 
III miejsce zdobyła Agnieszka Tomczak 
z tatą Dariuszem.

Celem spotkań było zachęcanie do 
aktywnego trybu życia, motywowanie 
rodziców do zainteresowania rozwojem 
fizycznym dzieci oraz promowanie róż-
nych form aktywności fizycznej. Oka-
zały się one również doskonałą formą 
wspólnego spędzenia czasu i okazją do 
integracji społeczności szkolnej.

Uczniowie z Gostyczyny laureatami Powiatowego 
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Życiu 
i Twórczości K. K. Baczyńskiego
13 stycznia 2016 roku w czytelni 
Biblioteki Publicznej im. S. 
Rowińskiego w Ostrowie Wiel-
kopolskim odbyło się rozstrzy-
gniecie 10. edycji Powiatowego 
Międzyszkolnego Konkursu 
Wiedzy o Życiu i Twórczości K. K. 
Baczyńskiego. 

Tematyka konkursu nie była łatwa dla 
uczniów szkół podstawowych, gdyż musie-
li się zmierzyć z życiorysem (w tym miejsca 
pamięci) i twórczością poety oraz działal-
nością innych artystów z wykorzystaniem 
tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskie-
go. Konkurs składał się z dwóch etapów: 
sprawdzianu z wiedzy (dwie osoby) oraz 
recytacji wiersza (jedna osoba). 

Zespół ze Szkoły Podstawowej im. Bło-
gosławionego ks. Jana Nepomucena Chrza-

na w Gostyczynie składający się z Pawła 
Andrzejewskiego, Igora Grzędy i Adama 
Skowrońskiego z klasy V zajął pierwsze 
miejsce w kategorii „recytacja” (Paweł) 
i drugie miejsce w konkursie wiedzy (Igor 
i Adam) w kategorii szkół podstawowych. 
Laureaci przyjęli gratulacje, dyplomy i na-
grody z rąk Starosty Ostrowskiego Paw-
ła Rajskiego oraz harcmistrza Jerzego 
Hnatyka. 

D. W. 

Gminni mistrzowie ortografii 
Po raz czternasty w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Kotowiecku odbył się Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Każ-
dy potrafi być Mistrzem Ortografii” dla uczniów szkół podstawowych 
z terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce. 

Konkurs ma na celu wyłonienie gmin-
nych mistrzów ortograficznych, kształtowa-
nie poprawności ortograficznej, bogacenie 
słownictwa z danego obszaru tematyczne-
go, w tym roku zaś – zgodnie z priorytetem 
MEN – także propagowanie wśród dzieci 
czytelnictwa. 

Tegoroczne rozgrywki przebiegały pod 
hasłem „Zaczytana ortografia”. Uczestni-
cy konkursu mieli do wykonania zadania, 
w których musieli wykazać się znajomością 
zasad ortograficznych. Uczniowie, oprócz 
sprawdzenia się w typowych regułach, łama-
li głowy i pióra w pisowni bestsellera, eksli-
brisu, stawianiu znaków interpunkcyjnych 
w skrótach. 

Mistrzem ortografii roku 2016 w kate-
gorii klas II-III została drużyna ze Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 

Skalmierzycach, natomiast 
w kategorii klas IV-VI Szkoła 
Podstawowa im. J. Korczaka 
w Kotowiecku. W konkursie 
plastycznym towarzyszącym 
ortograficznym konkurencjom 
najlepsi okazali się uczniowie 
ze szkoły w Nowych Skalmie-
rzycach oraz drużyna ze Szko-
ły Podstawowej im. M. Konop-
nickiej w Droszewie. Statuetki 

za zdobycie pierwszych miejsc, dyplomy i po-
dziękowania wręczyli kierownik Referatu 
Oświaty i Wychowania Daniel Mituła oraz 
dyrektor szkoły Teresa Stachowiak, a nagro-
dy przewodnicząca rady rodziców Ewelina 
Lewicka. 

Na zakończenie uczniowie placówki za-
prezentowali spektakl pt. „Sąd nad książką”. 
Młodzi aktorzy wcielili się w role prokura-
tora, obrońcy i sędziego, by rozważyć sen-
sowność czytania książek. Pointą spektaklu 
stało się zdanie „Książka nie może zniknąć 
z naszego życia”, czego życzymy wszystkim 
uczestnikom konkursu, bo przecież naj-
szybciej i najbardziej efektywnie uczymy 
się ortografii przez czytanie. Zwycięzcom 
gratulujemy i trzymamy kciuki w kolejnych 
zmaganiach ortograficznych. Przed nami 
konkurs powiatowy.

Urszula Adrian
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ul. Grabowska 69a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. 692 273 299, drukarnia@artpegaz.eu

Gminne zawody w piłce ręcznej 
8 lutego w hali sportowej w Nowych Skalmierzycach odbyły się gmin-
ne zawody szkół podstawowych w piłce ręcznej chłopców. 

Sześć pojedynków, którym sędziował 
Jakub Szmania, rozegrały między sobą dru-
żyny z SP Nowe Skalmierzyce, SP Skalmie-
rzyce, SP Ociąż i SP Gostyczyna. Klasyfikacja 
końcowa: I miejsce - SP Nowe Skalmierzyce, 
II miejsce - SP Ociąż, III miejsce - SP Skalmie-
rzyce, IV miejsce - SP Gostyczyna.

Do mistrzostw powiatu awansowali za-
wodnicy ze szkoły podstawowej w Nowych 
Skalmierzycach w składzie: Krystian Szcze-
paniak, Bartek Pawlak, Mikołaj Christ, Mi-
kołaj Budzik, Jakub Tuczyński, Kamil Adam-

czewski, Kacper Mencel, Patryk Wysocki, 
Aleksander Bodylski, Marek Adamski, Jean 
Jędrzejewski, Kacper Knop oraz Maksymi-
lian Łuków.

Najlepszym bramkarzem turnieju został 
Mikołaj Christ ze szkoły w Nowych Skalmie-
rzycach. Ponadto wytypowano najlepszych 
zawodników drużyn, którymi zostali: Kry-
stian Szczepaniak (SP Nowe Skalmierzyce), 
Jakub Grzyb (SP Ociąż), Patryk Woźniak 
(SP Skalmierzyce) oraz Jakub Połczyński 
(SP Gostyczyna).

Po zakończonych rozgrywkach z rąk kie-
rownika Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy Aleksandra Lieberta uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy oraz medale.

Izabela Garcarek-Duleba

Mistrzostwa powiatu 
dziewcząt

15 lutego br. w hali sportowej Stadionu Miej-
sko-Gminnego w Nowych Skalmierzycach odby-
ły się mistrzostwa powiatu szkół podstawowych 
w piłce ręcznej dziewcząt. Rozegrano trzy poje-
dynki pomiędzy SP Nowe Skalmierzyce, SP Skal-
mierzyce i SP Odolanów.

W klasyfikacji końcowej I miejsce zajęła szko-
ła z Odolanowa, II miejsce SP Nowe Skalmierzy-
ce, a III miejsce SP Skalmierzyce. Po skończonych 
rozgrywkach wyłoniono najlepsze zawodniczki 
drużyn: Amelię Kowalczyk (SP Nowe Skalmierzy-
ce), Natalię Dziewięcką (SP Skalmierzyce) oraz 
Zuzannę Małecką (SP Odolanów). Pamiątkowe 
dyplomy, medale i puchary wręczył kierownik 
Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Alek-
sander Liebert.

Izabela Garcarek-Duleba

11 stycznia br. rozpoczęły się treningi drużyny  
seniorów oraz drużyn młodzieżowych  

KS „Pogoń” Nowe Skalmierzyce. 
Rozegrano następujące sparingi (drużyna seniorów): 

16.01.2016 r. - uczestnictwo w Tur-
nieju im. Generała Edwarda Pastuszki 
w Krotoszynie - III miejsce 
23.01.2016 r. - KS POGOŃ Nowe Skal-
mierzyce - KKS WŁÓKNIARZ Kalisz 
1925 - 3 Liga. Wynik meczu 4:6 
30.01.2016 r. - KS POGOŃ Nowe 
Skalmierzyce - TP OSTROVIA 2009 
Ostrów Wielkopolski - 3 Liga. Wynik 
meczu 3:0 
06.02.2016 r. -KS POGOŃ Nowe Skal-
mierzyce - LKS Piast Czekanów - Liga 
okręgowa. Wynik meczu 2:0
13.02.2016 r. - KS POGOŃ Nowe Skal-
mierzyce - KS Dobroczanka Pępowo - 4 

Liga. Wynik meczu 7:3 
20.02.2016 r. - KS POGOŃ Nowe Skal-
mierzyce - LKS PIAST Kobylin - 4 Liga. 
Wynik meczu 5:3 
27.02.2016 r. - KS POGOŃ Nowe Skal-
mierzyce - LKS CENTRA Ostrów Wiel-
kopolski - 3 Liga. Wynik meczu 1:3 
Tym ostatnim meczem zakończyło się 
przygotowanie do sezonu wiosenne-
go 2016.
06.03.2016 r. został rozegrany Mecz 
Pucharowy pomiędzy: KS Pogoń Nowe 
Skalmierzyce - KS Victoria Ostrzeszów 
-4 Liga. 
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Terminarz rozgrywek  
KS POGOŃ Nowe Skalmierzyce 
Kalisz: klasa okręgowa
Runda wiosenna sezonu 2015/2016:
• POGOŃ Nowe Skalmierzyce – CZARNI Dobrzyca  20-03-2016 16:00
• ZEFKA Kobyla Góra – POGOŃ Nowe Skalmierzyce  26-03-2016 11:00
• POGOŃ Nowe Skalmierzyce – LKS Gołuchów  03-04-2016 16:00
• BARYCZ Janków Przygodzki – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 10-04-2016 11:00
• POGOŃ Nowe Skalmierzyce – POGOŃ Trębaczów  17-04-2016 16:00
• VICTORIA Skarszew – POGOŃ Nowe Skalmierzyce   24-04-2016 11:00
• POGOŃ Nowe Skalmierzyce – STAL Pleszew  01-05-2016 16:00
• ODOLANOVIA Odolanów – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 08-05-2016 16:00
• POGOŃ Nowe Skalmierzyce – GKS Żerków   15-05-2016 16:00
• GORZYCZANKA Gorzyce W. – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 22-05-2016 12:00
• PIAST Czekanów – POGOŃ Nowe Skalmierzyce  26-05-2016 11:00
• POGOŃ Nowe Skalmierzyce – PELIKAN Grabów   29-05-2016 16:00
• RASZKOWIANKA Raszków – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 05-06-2016 11:00
• POGOŃ Nowe Skalmierzyce – KS Opatówek  12-06-2016 11:00



OGŁOSZENIE USC
Urząd Stanu Cywilnego w Nowych Skalmierzycach informuje, 

że w roku 2016, zwyczajem lat ubiegłych, wystąpi z wnioskiem 
do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  o nadanie Medalu 

Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. To honorowe odznaczenie 
przyznawane jest parom małżeńskim, które w danym roku 

obchodzą jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. 
W tym roku dotyczy to osób, które wstąpiły w związek 

małżeński w 1966 roku.

Aby wystąpić z wnioskiem o nadanie Medalu, wymagane 
jest uzyskanie zgody Jubilatów. Dlatego też pary małżeńskie 

obchodzące w bieżącym roku jubileusz zainteresowane 
otrzymaniem tego honorowego odznaczenia (a które nie 

otrzymały jeszcze pisemnego zawiadomienia) proszę o kontakt 
telefoniczny pod numerami 62 762 97 20 lub 62 762 97 21 bądź 
osobiście w siedzibie Urzędu – Urząd Stanu Cywilnego, I piętro, 

pokój nr 6 w terminie do dnia 25 marca 2016 roku. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Nowych Skalmierzycach 

Jerzy Łukasz Walczak

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Chotów i Węgry. 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia /czwartek/ 2016 r. o godzinie 11.00 
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, parter – sala nr 1 

III PRZETARG USTNy OGRANICZONy 
Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej 
nieruchomości będącej przedmiotem sprze-
daży, przetarg jest ograniczony do właści-
cieli nieruchomości przyległych. Pisemnego 
zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy 
dokonać do dnia 11.04.2016 r. w Urzędzie 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Obręb Chotów
1. Działka nr 16, o pow. 0,6700 ha, zapisana 
w Kw. nr KZ1W/00093223/5, położona  
w miejscowości Chotów: 
•	 działka położona w otoczeniu gruntów 

rolnych oraz w sąsiedztwie rozproszonej 
zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej, 
w całości użytkowana rolniczo;

•	 działka ma kształt regularny, teren równy 
i płaski;

•	 działka nie posiada dostępu do 
drogi publicznej;

•	 działka nie jest objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
ani decyzją o warunkach zabudowy;

•	 nieruchomość sprzedawana jest 
według stanu ujawnionego w katastrze 
nieruchomości; 

•	 przedmiotowa nieruchomość objęta jest 
umową dzierżawy do dnia 18.09.2018 r.;

•	 na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju 
rolnego /Dz. U. z 2012 r., poz. 803 ze zm./ 
dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje 

prawo pierwokupu nieruchomości, 
na warunkach wynikających 
z przeprowadzonego przetargu;

•	 cena wywoławcza - 32 000 zł 
•	 wadium - 2 000 zł

2. 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 11.04.2016 
r. Wadium zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości.
3. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca.
4. 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. 
5. Wydanie nieruchomości nabywcom nastąpi 
po zawarciu umowy notarialnej. 

II PRZETARG USTNy NIEOGRANICZONy

Obręb Węgry
1. Działka nr 25/15, o pow. 0,1041 ha, zapisana 
w Kw. nr KZ1W/00024854/3, położona 
w miejscowości Węgry: 
•	 nieruchomość zabudowana 

budynkiem magazynowym, 
parterowym, niepodpiwniczonym, z lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, o pow. 
użytkowej 228,0 m²;

•	 nieruchomość posiada dojazd 

z drogi asfaltowej oraz dostęp do sieci 
elektrycznej i wodociągowej;

•	 przedmiotowa działka nie jest objęta 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenu;

•	 nieruchomość sprzedawana 
jest według stanu ujawnionego 
w katastrze nieruchomości;

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

2. 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 11.04.2016 
r. Wadium zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości.
3. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. 
4. 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. 
5. 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
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Na podstawie Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe 
Skalmierzyce zwołuję

OGóLNE ZEBRANIE  
MIESZKAńCóW MIASTA  
NOWE SKALMIERZyCE 

7 kwietnia 2016 r. (czwartek) godz. 18.00 
w sali sesyjnej Stadionu Miejsko-Gminnego  

przy ul. Mostowej 1A
W przypadku braku kworum ustala się  

drugi termin zebrania o godz. 18.30

Pytania, uwagi i propozycje zadań można zgłaszać pocztą 
e-mail orzech.samorzad@interia.pl 

Proszę o niezawodny udział w zebraniu. 

Przewodniczący Zarządu Samorządu  
Mieszkańców Miasta Nowe Skalmierzyce 

Tadeusz Orzechowski 


