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Szanowni Czytelnicy 

- Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce!

Od kwietniowego wydania Gazeta Skalmierzycka będzie 

kolportowana na terenie gminy bezpłatnie!

Poza obecnymi punktami kolportażu będzie można ją również 

otrzymać m.in. w Bibliotece Publicznej, Wielobranżowym 

Przedsiębiorstwie Komunalnym czy Urzędzie Gminy i Miasta. 

Od tej pory nie umieszczamy także prywatnych ogłoszeń 

oraz reklam na łamach naszego miesięcznika - w tym celu 

zapraszamy Państwa do skorzystania z prasy lokalnej.

Redakcja GS
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Przy dźwiękach fletni Pana
18 marca br. na zaproszenie miejscowej biblioteki do Nowych Skalmie-
rzyc przybył muzyk z Filharmonii Lwowskiej, Oleg Dovgal – ceniony 
kompozytor oraz wykładowca w Wyższej Szkole Muzycznej we Lwowie. 

Warsztaty MGOPS 
Trwają dalsze prace związane 
z przygotowaniem strategii roz-
wiązywania problemów społecz-
nych na lata 2016-2020 w Gminie 
i Mieście Nowe Skalmierzyce.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej jako koordynator prac związanych ze 
strategią dokonał analizy zebranych ankiet, 
które spłynęły w ilości 477 sztuk i pozwoliły 
poznać problemy i potrzeby mieszkańców. 
Dalsze prace związane z przygotowaniem 
strategii rozwiązywania problemów spo-

łecznych na lata 2016-2020 w Gminie i Mie-
ście Nowe Skalmierzyce będą przebiegały 
w 3 etapach:

1. Pierwszy etap warsztatów nazwany 
diagnostycznym odbył się 19.03.2015 roku 
w sali sesyjnej na Stadionie Miejsko-Gmin-
nym w Nowych Skalmierzycach. Przy współ-
pracy osób zaproszonych (przedstawicieli 
różnych profesji) udało się nam sporządzić 
mapę problemów społecznych w Gminie 
i Mieście Nowe Skalmierzyce. 

2. Drugie warsztaty zaplanowane na 
kwiecień bazować będą na zasobach, czy-
li co mamy, a czego nie mamy w gminie, 
co nam jako mieszkańcom jest niezbędne, 
aby móc niwelować występujące proble-
my społeczne.

3. Trzecie warsztaty zaplanowane na 
maj pozwolą na sformułowanie celów i za-
łożeń strategii w oparciu o pozyskane wcze-
śniej informacje.

Moderatorem całego procesu tworzenia 
strategii jest Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu.

Turniej Wiedzy 
Pożarniczej

12 marca br. na sali OSP w Skalmierzy-
cach odbyły się coroczne eliminacje do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Udział 
w nich wzięło 21 uczniów ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów z gminy, którzy zwycię-
żyli w poszczególnych etapach szkolnych. 

O awans do etapu powiatowego decydo-
wał test pisemny, po rozwiązaniu którego 
troje najlepszych w każdej kategorii wie-
kowej (I-szkoły podstawowe, II-gimnazja) 
rywalizowało w ustnej części finałowej. Py-
tania dotyczyły kwestii związanych z Mło-
dzieżowymi Drużynami Pożarniczymi, zna-
jomością przepisów przeciwpożarowych, 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego, jego obsługi 
oraz przeprowadzania akcji ratowniczych. 

Zacięte współzawodnictwo wyłoniło zwy-
cięzców, którymi w tym roku zostały Marta 
Matyśkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Skalmierzycach oraz 
Weronika Banasiak z Gimnazjum im. Pol-
skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach. 
Obie dziewczyny reprezentowały Gminę 
i Miasto Nowe Skalmierzyce w etapie powia-
towym, który odbył się 20 marca br. w sie-
dzibie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. 
Dla wszystkich uczestników przygotowano 
dyplomy oraz liczne nagrody rzeczowe. Po-
nadto szkoły biorące udział w turnieju także 
otrzymały upominki.

Dariusz Smułka

Jego koncert odbył się w Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmie-
rzycach, gdzie w Małej Filharmonii dyrektor 
Teresa Kiełbik, zastępca burmistrza Michał 
Ciupka oraz zgromadzona młodzież mogli 
wysłuchać muzyki klasycznej, rozrywko-
wej, jak i wiązanki utworów ludowych z re-
jonu Karpat.

Głównym instrumentem muzyka jest 
fletnia Pana, chociaż zaprezentował zebra-
nym także inne, równie ciekawe piszczał-
ki typu: sopilka (flecik), dwodenciłka (flet 
podwójny), tylenka (rurka metalowa) czy 
drymba. Poza pięknym koncertem, wirtu-
oz zadbał także o odrobinę rozrywki dla 

słuchającej go młodzieży. Słuchacze mieli 
okazję wziąć udział w grze „Jaka to melo-
dia”, gdzie po usłyszeniu dwóch nut musieli 
zgadnąć, jaki utwór został zagrany. Nie było 
to łatwe zadanie, ale na zwycięzcę czekała 
nagroda – płyta Olega Dovgala z muzyką 
fletni Pana. W przerwie między wykony-
wanymi utworami można było wysłuchać 
historii o instrumencie, na którym według 
mitologii greckiej grywał opiekun pasterzy 
i trzód – bożek Pan. 

Koncert spotkał się z gorącym przyję-
ciem uczniów, którzy oklaskami nagrodzili 
wspaniały występ i wirtuozerię muzyka. 
Warto było być, poznać i posłuchać.

Koncert spotkał się z gorącym przyjęciem uczniów.
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Mączniki z ulicami
Mączniki to wieś w gminie Nowe Skalmierzyce,  
która w ostatnim czasie dynamicznie się rozrasta. 
Główną tego przyczyną jest powstanie  
tuż przy granicy z Kaliszem  
osiedla domków jednorodzinnych. 

Na obszarze 40 ha zlokalizowanych jest 
około trzysta działek budowlanych. Przewi-
duje się, że docelowo zamieszka tu ponad ty-
siąc osób. Pierwsze domy już wybudowano, 
a kolejne powstają jak grzyby po deszczu.

Rozwój miejscowości, która jak dotąd nie 
posiadała nazw ulic, zaczął rodzić pewne 
problemy związane z koniecznością nada-
wania nowym domom numerów porządko-

wych, identyfikacją 
właściwej posesji 
przez listonosza itp.

Nazewnictwo ulic 
należy do wyłącznej 
kompetencji rady 
gminy, stąd stosowna 
uchwała w tym za-
kresie, którą radni podjęli na sesji w dniu 27 
lutego br. 

Samorząd Nowych Skalmierzyc wyszedł 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, któ-
rzy odbyli w tej sprawie kilka spotkań i kon-
sultacji, w tym również w Urzędzie Gminy 
i Miasta. Prezentowano różne poglądy, m.in. 
brano pod uwagę wyodrębnienie nowej 
miejscowości o nazwie Rzekty dla wspo-
mnianego już osiedla, nawiązując w ten spo-
sób do historycznej nazwy istniejącej tu nie-
gdyś osady pieczętującej się herbem rogala, 
czy też wprowadzenie jednolitego nazewnic-
twa dla wszystkich dróg w Mącznikach. Osta-
tecznie wypracowano stanowisko, że cała 

wieś otrzyma nazwy ulic, a w uszanowaniu 
do korzeni najdłuższą z dróg w kompleksie 
nowych terenów budowlanych nazwie się 
Aleją Rzekty. Nazwy pozostałych szesnastu 
pochodzą głównie od kamieni szlachetnych. 
Mączniki posiadają więc teraz ulice: Perło-
wą, Turkusową, Koralową, Szmaragdową, 
Brylantową, Szafirową, Rubinową, Diamen-
tową i Bursztynową. Ponadto jest tez ulica 
Jaworowa, Boczna, Klonowa, Pałacowa, Sło-
neczna, Ogrodowa i Polna. 

Nadane nazwy uporządkowały prze-
strzeń wsi, precyzując lokalizację dla poło-
żonych tam nieruchomości.

Magdalena Kąpielska 

Będzie żłobek
1 kwietnia br. został ogłoszony przetarg na kolejną 
ważną inwestycję w gminie. Tym razem władze 
samorządowe postanowiły rozbudować mieszczące 
się przy ul. Hallera w Nowych Skalmierzycach 
Publiczne Przedszkole nr 1 „Jarzębinka” o wyczeki-
wany przez rodziców najmłodszych mieszkańców 
gminy żłobek. 

Na oświatę, która liczy obecnie 11 placó-
wek edukacyjno-wychowawczych, rocznie 
przeznacza się prawie połowę budżetu i jak 
nieraz podkreśla burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik - oświa-
ta była, jest i będzie priorytetem naszych 
działań. Wyrazem tego są również starania 
gminy o dofinansowanie przedsięwzięcia 
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach rządowego programu „Maluch” 
w kwocie 1,2 mln zł na budowę żłobka oraz 
12 tys. zł na jego funkcjonowanie w pierw-
szym miesiącu.

Do przedszkola planuje się dobudować 
dwukondygnacyjny budynek, którego po-
wierzchnia całkowita wyniesie prawie 500 

m². Dostęp do piętra 
planowanego obiek-
tu poza normalną 
klatką schodową bę-
dzie możliwy także 
dzięki zainstalowa-
nej windzie. 

W budynku za-
projektowano dwa 
oddziały żłobkowe, 
na które składać się będą sala zabaw i sala 
leżakowania, łazienka, szatnia oraz aneks 
kuchenny. Przyszły wykonawca powinien 
zakończyć prace pod koniec października, 
ponieważ już w grudniu br. zaczną funkcjo-
nować pierwsze dwie grupy po 15 malusz-

ków, nad którymi pieczę sprawować będzie 
czteroosobowy personel. Ponadto poza 
opieką najmłodsi będą mogli liczyć rów-
nież na posiłki, które będą przygotowywane 
w kuchni istniejącego budynku przedszkola.

Dariusz Smułka

Przedszkolaki niebawem zyskają młodszych kolegów.

Cała wieś otrzyma nazwy ulic.
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Przedsiębiorczy rozwój 
w Gałązkach Wielkich

Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Janusza Kałużnego to największe 
przedsiębiorstwo hodowlane na terenie gminy. Cztery ogromne hale 
produkcyjne zlokalizowane w Gałązkach Wielkich mieszczą około 40 
tysięcy indyków, które Państwo Kałużni z powodzeniem hodują już od 
ponad siedmiu lat. Hodowcę doceniono między innymi na gali XIV edycji 
Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2014.

19 marca br. odbyło się 
oficjalne otwarcie kolejnego 
już obiektu drobiarskiego 
na fermie indyków. Na uro-
czystość otwarcia przybyło 
wielu zaproszonych gości, 
którzy – jak ujął właściciel 
– mieli większy lub mniej-
szy wkład w rozwój tego 
przedsiębiorstwa. Przecięcia 
wstęgi dokonali reprezen-
tujący burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożenę Budzik, kierownik 
Referatu Kultury, Sportu 

i Promocji Gminy – Aleksander Liebert, właściciel firmy Janusz Kałuż-
ny, Jan Grzegorz Jałkiewicz z firmy Gremur-Agro, która wyposażyła hale 
w specjalistyczny sprzęt oraz ks. dr Jarosław Materliński, który ponadto 
poświęcił nowy obiekt. Powstanie bądź też rozwój każdej firmy na tere-
nie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jest dla mnie jako burmistrza za-
wsze wielkim wydarzeniem i powodem do dumy, ponieważ wiąże się to 
nieodzownie z tworzeniem nowych miejsc pracy oraz ubogacaniem naszej 
Małej Ojczyzny – nie kryła swojego zadowolenia z tak wielkiej inwestycji 
burmistrz Gminy i Miasta Bożena Budzik.

Po zaprezentowaniu hali i jej wyposażenia, gratulacjach oraz wszyst-
kich ciepłych słowach skierowanych do przedsiębiorcy, gości zaproszo-
no na poczęstunek, na którym nie mogło zabraknąć również wyśmieni-
cie przyrządzonych indyków. 

Dariusz Smułka

Święto kobiet 
wśród seniorek
Swój dzień kobiet obchodziły 
seniorki z naszej gminy, 
bowiem dla nich 10 marca 
w restauracji „Nastrojowa” 
skalmierzycki Związek Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów zorganizował uroczystość. 

Poza paniami udział w niej wzięli także 
przewodniczący Rady Kazimierz Sipka, re-
prezentujący burmistrza Gminy i Miasta jej 
zastępca Michał Ciupka, przewodniczący Za-
rządu Okręgowego PZERiI w Kaliszu Marian 
Kruk oraz dyrektor Środowiskowego Domu 
Samopomocy Krystyna Kowalczyk.

Tradycyjnie poza poczęstunkiem i wrę-
czeniem kwiatów nie zapomniano również 
o występach artystycznych, które w tym roku 
zapewnili gościom uczniowie z miejscowego 

gimnazjum oraz zespół wokalno-instru-
mentalny Euphonia. Spotkanie upłynęło 
w atmosferze płynących zewsząd życzeń, 
czy to w formie słownej czy poprzez śpiew 
i taniec. Życzę wszystkim Paniom niegasnące-
go zdrowia, pogody ducha oraz spełnienia ma-
rzeń zarówno tych wypowiedzianych na głos, 
jak i skrytych głęboko w sercu. Bądźcie czu-
łe, wrażliwe i kochające, a każdy nowy dzień 
niech rozkwita w Waszych dłoniach jak kwiat, 
niosąc ze sobą piękno, dobro i szczęście pro-

mieniujące na całe Wasze rodziny – życzyła za 
pośrednictwem swojego zastępcy burmistrz 
Bożena Budzik. 

Dariusz Smułka

Sołtysi Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce na kadencję 2014-2018

Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wybrali 
swoich przedstawicieli do Zarządu Samorządu Mieszkań-
ców Miasta, rad sołeckich oraz sołtysów. I tak reprezentan-
tami zostali wybrani:

Lp. Wieś Sołtys
1. Biskupice Wojtczak Zofia
2. Biskupice Ołoboczne Nowacki Mirosław
3. Boczków Ignasiak Konrad
4. Chotów Ziemniak Krystyna
5. Droszew Napadłek Józef
6. Fabianów Dolińska Maria
7. Gałązki Małe Pawlak Jerzy
8. Gałązki Wielkie Kucharski Stanisław
9. Głóski Ciesiółka Zdzisław
10. Gniazdów Jakubowska Ewelina
11. Gostyczyna Pietrzak Karol
12. Kotowiecko Korzeniewski Jan
13. Kościuszków Bukowski Karol
14. Kurów Misiak Zofia
15. Leziona Wawrzyniak Wiesław
16. Mączniki Krawczyńska Bogusława
17. Miedzianów Maj-Tabaka Natalia
18. Ociąż Marciniak Józef 
19. Osiek Bartczak Paweł
20. Skalmierzyce Drugi termin - 26.04.2015 r.
21. Strzegowa Nogaj Renata
22. Śliwniki Kowalczyk Mieczysław
23. Śmiłów Tomala Monika
24. Trkusów Woźnicka Ewa
25. Węgry Staszczuk Kazimierz
26. Żakowice Spaleniak Zofia

27. Nowe Skalmierzyce Zostanie wyznaczony termin 
trzeciego spotkania

Nowa hala to kolejny już obiekt drobiarski na 
fermie indyków Państwa Kałużnych.
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Czymże są Rzekty?
Na sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce, która odbyła się 27 lutego br. intensywnie 
rozrastająca się wieś Mączniki otrzymała aż 
siedemnaście nowych nazw ulic. Najdłuższa 
z nich budzi jednak pewne kontrowersje… 
Mowa tutaj o „Alei Rzekty”. Skąd pomysł na 
taką nazwę? Co to w ogóle są Rzekty?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy 
cofnąć się w czasie dobre kilkaset lat. Począt-
ki Mącznik sięgają czasów książąt kaliskich. 
Nazwa tej miejscowości sugeruje, że były one 
wsią służebną księcia, zaopatrującą jego dwór 
w mąkę. Tuż obok istniała niegdyś wielka osa-
da, dzisiaj już zupełnie zapomniana, o nazwie 
Rzekty. W drugiej połowie XVI wieku, ery 
wielkiego rozkwitu Rzeczpospolitej, Mączniki 
uległy spaleniu. Być może żywioł ten dosięgł 
także Rzekt. To, co pamięć ludzka wyparła ze 
świadomości, szczęśliwie zachowało się na 
kartach kronik. To historia określa tożsamość 
narodu, warto więc zamieszkując dany obszar 

wiedzieć „co nieco” o swojej małej ojczyźnie. 
Dotychczas temat nieistniejącej osady 

nie budził większego zainteresowania na-
wet wśród historyków. Rzekty pojawiają się 
wprawdzie wielokrotnie w kronikach, jednak 
szczegółowego opracowania się nie doczeka-
ły. Pobieżna analiza ksiąg ziemskich przynosi 
nam konkretne informacje, tak cenne dla ba-
daczy przeszłości swoich rodów. Spójrzmy 
na wyrywki posiadanych informacji.

Jedne z najstarszych źródeł wspominają-
ce istnienie Rzekt to księgi grodzkie i ziem-
skie Poznania z XV wieku. Dowiadujemy się 
z nich, iż „Piotr, Rafał, Jarosław, bracia rodze-

ni, dziedzice w Wągrach całe wsie Mączniki 
i Rzekty w powiecie kaliskim bratu ich rodzo-
nemu Marcinowi dziedzicowi w Mącznikach 
dają a Marcin dodaje im 100 grzywien.” Wpis 
w księdze grodzkiej Kalisza z 1534 roku 
przekazuje, iż Maciej i Stanisław Wągier-
scy, zobowiązali się uwolnić wsie Mączniki 
i Rzekty za 150 grzywien Janowi Gniazdow-
skiemu. Rok później Jan Podkocki sprzedał 
pół Rzekt za 40 grzywien Stanisławowi Jelit-
kowskiemu. Rzekty wraz z Mącznikami przez 
następne lata przechodziły z rąk do rąk. Po-
jawiają się konkretne kwoty i powody, czy to 
zwykła sprzedaż, czy też dziedziczenie. Wiek 
XVII wygląda podobnie. Mikołaj Orzelski, 
mąż Anny Sulisławskiej, od swojego teścia, 
czyli Piotra Sulisławskiego uzyskał w 1610 
roku rezygnację ze wsi Rzekty i części Mącz-
nik, a jednocześnie rodzicom żony dał część 
Piwonic koło Kalisza. Łukasz, syn Mikołaja 
i Sulisławskiej, cześnik kaliski, mianowany 
później pisarzem ziemskim kaliskim, wspól-
nie z braćmi zrzekł się w 1635 roku majątku 
Mączniki i Rzekty na rzecz Jana Wawrow-
skiego. Ten sprzedał teren za 15 000 zł Eu-
stachemu Wierusz-Kowalskiemu. Ostatnia 
inskrypcja z kaliskich akt pochodzi z końca 
XVIII wieku. W listopadzie 1773 roku bracia 
Skórzewscy, Marcin oraz Paweł Drogosław, 
poseł na sejm warszawski z województwa 
poznańskiego, dziedzic wsi Mączniki z pust-
ką Rzekty, zadeklarowali chęć sprzedaży tych 
terenów Antoniemu Nasierowskiemu. Trans-
akcja opiewała na kwotę 58 000 zł i była 
finansowana sesją sum zastawnych na wsi 
Mroczki Wielkie. Formalne wykonanie trans-
akcji nastąpiło w 1780 roku. Wpis jest o tyle 
ważny, iż sugeruje nam, że pomiędzy XVII 
a XVIII wiekiem Rzekty były już pustkowiem, 
które zostało w późniejszym czasie wchło-
nięte przez Mączniki.

Na próżno szukać więc dzisiaj śladów 
tej osady, która dawno zniknęła wśród pól 
uprawnych a teraz także pod nowopowstają-
cymi domami. Cieszy więc inicjatywa powro-
tu tej nazwy do świadomości mieszkańców 
nowego osiedla, które jak się okazuje całkiem 
takie „nowe” nie jest. Rzekty mają swoją hi-
storię, o której należałoby pamiętać. Może 
stanie się to także przyczynkiem do dokład-
niejszego zbadania Rzekt i ich losów przez 
profesjonalnych badaczy? 

Aleksander LiebertSpichlerz w Mącznikach z końca XIX wieku. Fot A. Liebert 2005 r.

Special Karte von Südpreussen - 1803 rok.

Mączniki w 1893 roku.
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25 lat odrodzenia samorządu terytorialnego 
27 maja minie 25. rocznica pierwszych w pełni wolnych i demokratycznych wyborów w III RP. Z tej okazji 
rozmawiamy z burmistrz Bożeną Budzik na temat zmian, jakie w tym okresie zaszły w Gminie i Mieście 
Nowe Skalmierzyce.

W tym roku obchodzimy 25-lecie 
reformy samorządowej. Proszę powie-
dzieć, jak w tym czasie rozwinęły się go-
spodarczo Skalmierzyce? 

Ostatnie ćwierćwiecze było czasem licz-
nych wyzwań, które stanęły przed nami i z 
których – uważam nieskromnie – wyszliśmy 
zwycięsko. Gmina rozwinęła się gospodar-
czo tak bardzo, że stała się ważnym ośrod-
kiem w regionie, nie ustępując nawet więk-
szym miastom. 

Przez te lata sukcesywnie i konsekwent-
nie podnosiliśmy poziom infrastruktury 
komunalnej poprzez sanitację, budowę wy-
sypiska odpadów, inwestycje drogowe, bu-
dowę bądź modernizację placówek oświa-
towych, świetlic wiejskich, ośrodka zdrowia, 
utworzenie targowiska i parku miejskiego 
itp. Nowe Skalmierzyce wyróżniają się dziś 
wysokim uprzemysłowieniem, nowoczesną 
bazą oświatową i ciągle rozwijaną infra-
strukturą techniczną. 

W Nowych Skalmierzycach funkcjo-
nuje obecnie ponad 

700 podmiotów gospodarczych. Wśród 
największych znajdują się firmy znane 
praktycznie w całym kraju, a także za 
granicą. Dzięki tak licznym i dobrze pro-
sperującym firmom chyba nie macie pro-
blemów z bezrobociem? 

Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości 
w oczywisty i bezpośredni sposób przeło-
żył się na znaczny spadek bezrobocia, które 
obecnie jest najniższe w powiecie i kształ-
tuje się na poziomie ok. 5%. Działający tu 
przedsiębiorcy dają zaś zatrudnienie nie 
tylko mieszkańcom gminy, ale również sa-
morządów ościennych. 

W gminie funkcjonuje głównie przemysł 
lekki, meblowy, metalowy, rolno-spożywczy 
oraz rozwinięta sieć handlu i usług. Nie spo-
sób wymienić tu nazw wszystkich firm, ale 
ci najwięksi i najbardziej wyróżniający się 
to bez wątpienia: Com.40 Limited, Correct, 
Vossloh Skamo, Halfen, Skalmex, Spółdziel-
nia Mleczarska Lazur, Pupil Foods, Farmer, 
Tasomix, autoryzowane salony i serwisy 

s a m o c h o d o w e 
(Mercedes, Seat, 
Renault, DAF) 
i wiele innych. Dziś 
z tymi nazwami 
oraz markami spo-
tykam się nie tylko 
w gminie. Są one 
rozpoznawalne 

w całej Polsce a także poza jej granicami. 
Proszę zdradzić naszym czytelnikom, 

w jaki sposób udało się przyciągnąć tylu 
inwestorów? 

Do naszych sukcesów na przestrzeni 
wspomnianych lat należy zaliczyć również 
m.in.: utworzenie a następnie dalsze rozsze-
rzanie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (obejmuje ona obecnie ok. 
40 ha), co przyczyniło się do powstania jed-
nych z największych w regionie zakładów 
pracy, które zresztą nadal się rozbudowują, 
utworzenie systemu zachęt i ulg podatko-
wych czy sukcesywne otwieranie kolejnych 
przestrzeni dla potencjalnych inwestorów. 
Wszystko to przyciągnęło do nas przed-
siębiorców, którzy zainwestowali tu swój 
kapitał, a co za tym idzie utworzyli tysiące 
nowych miejsc pracy. 

Zresztą dla inwestora ważne jest za-
angażowanie, wola współpracy i różnego 
rodzaju pomoc ze strony samorządu, któ-
rą zawsze deklarowaliśmy od początku 
aż do zakończenia określonego projektu 
inwestycyjnego. 

Dzisiejsza siła gospodarcza Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce jest splotem tych 
wszystkich działań i okoliczności. 

Nie zapomniano też o oświacie – no-
woczesne przedsiębiorstwa potrzebują 
przecież dobrze wykształconych kadr, 
a do tego potrzebne są nowoczesne i do-

Ośrodek zdrowia po remoncie - oddanie do użytku w 2006 roku, obok ośrodek 
zdrowia przed remontem - lata 90-te. 

Obwodnica Nowych Skalmierzyc - oddanie do użytku w 2009 roku.

Samochody strażackie w 2012 roku - nowy tabor, obok samochody strażackie 
w 2005 roku.

Urząd Gminy i Miasta po termomodernizacji w 2012 roku, obok Urząd Gminy 
i Miasta w 1990 roku.

Tak się zmienialiśmy...
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brze wyposażone placówki oświatowe... 
W 1990 roku oświata znajdowała się w bardzo złej kondycji. 

Większość placówek stanowiły budynki stare i małe a dyrektorom 
brakowało środków na podstawowe zakupy. Kiedy więc w 1996 
roku przejmowaliśmy oświatę na gminne utrzymanie, czekał nas 
ogrom pracy. 

Wszystkie szkoły oraz przedszkola przeszły kompleksowe mo-
dernizacje bądź rozbudowy, powstały też całkiem nowe obiekty. 

Nakłady finansowe przeznaczane na edukację stanowią dziś po-
nad 43% wydatków całego budżetu gminy. Szkoły mają do dyspozy-
cji nowoczesne pomoce dydaktyczne, realizują liczne projekty edu-
kacyjne, w tym finansowane ze środków UE, które przyczyniają się 
do wyrównywania szans edukacyjnych oraz pomagają w rozwiązy-
waniu problemów związanych z procesem uczenia się i poznawaniu 
innych kultur. Gmina posiada własny autokar przeznaczony do prze-
wozu uczniów, finansuje dzieciom naukę pływania a także zapewnia 
posiłki, które przygotowywane są w stołówce szkolnej. 

Modernizacje nie dotyczą tylko oświaty. „Na celowniku” sa-
morządu znalazły się też obiekty sportowe i rekreacyjne. Pro-
szę powiedzieć, co konkretnie? 

Na chwilę obecną przymierzamy się do prac na istniejącym sta-
dionie. Już od dwóch lat dysponujemy koncepcją modernizacji tego 
obiektu. Planujemy na tej bazie w tym roku wdrożyć proces opraco-
wania dokumentacji technicznej, aby w roku następnym uwzględnić 
w budżecie środki na jego modernizację. Gmina jest zainteresowana 
pozyskaniem od PKP terenów, które znajdują się w bezpośrednim 
sąsiedztwie Stadionu Miejsko-Gminnego. Gdyby się to udało, głów-
nym projektem, który chciałabym zrealizować na tym terenie byłaby 
pełnowymiarowa sala widowiskowo-sportowa wraz z całą infra-
strukturą towarzyszącą (parkingi, kort tenisowy, boisko treningo-
we). Chcielibyśmy, aby w ten sposób powstał jeden wielki kompleks 
sportowo-rekreacyjny.

Unowocześniamy również bazę sportową przy placówkach 
oświatowych, czego przykładem może być powstanie wielofunk-
cyjnego boiska (kompleks składający się z boiska do piłki ręcznej, 
nożnej, koszykówki i siatkówki) przy miejskiej szkole podstawo-
wej czy też tegoroczna budowa podobnego obiektu przy Zespole 
Szkół w Ociążu. Oba boiska sportowe posłużą nie tylko uczniom, ale 
i mieszkańcom. 

Na zakończenie naszej rozmowy proszę powiedzieć, jak wy-
glądają plany rozwoju Skalmierzyc na kolejne lata? 

Kolejne lata to kolejne wyzwania. Przymierzamy się do ratowania 
dworca kolejowego i budowy wraz z modernizacją całego komplek-
su sportowego (hala sportowa + stary stadion), traktując to jako je-
den wielki projekt. Będziemy też dysponować terenami dla budow-
nictwa komunalnego i socjalnego. Przed nami budowa kanalizacji 
sanitarnej na terenach wiejskich i kontynuacja wielkiego programu 
modernizacji i budowy świetlic wiejskich. Jak więc widać planów 
i pomysłów mi nie brakuje. Chcę się z nimi zmierzyć.

Gostyczyna - szkoła po rozbudowie zakończonej w 2010 roku, obok szkoła 
przed rozbudową.

Kanalizacja sanitarna - rozpoczęcie 
budowy na terenie gminy w 1999 roku.

Targowisko miejskie otwarte 
w 2006 roku.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne - otwarcie nowego obiektu w 2009 
roku, obok obiekt przed modernizacją.

Leziona - obecnie sala wiejska w 2010 roku, obok  budynek byłej szkoły 
w 2009 roku.
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Przemoc w rodzinie  
– mity i rzeczywistość 
Cz. I - Ofiary przemocy w rodzinie 

Od ośmiu lat prowadzi Pani w Nowych 
Skalmierzycach Punkt Konsultacyjny dla 
Osób Uwikłanych w Przemoc w Rodzi-
nie. Jak Pani ze swojego doświadczenia, 
ocenia zjawisko przemocy w rodzinie?

Aneta Zimoch: Przemoc w rodzinie jest 
problemem bardziej powszechnym, niż 
może się to wydawać. Może dotknąć każ-
dego, niezależnie od statusu społecznego, 
wykształcenia, stanu majątkowego czy 
zajmowanego stanowiska. Nie jest to, jak 
się powszechnie jeszcze sądzi, problem 
rodzin z tzw. marginesu społecznego. Jak 
wynika z mojego 14-letniego doświad-
czenia w pracy z osobami doznającymi 
przemocy w rodzinie, zdecydowana więk-
szość zgłaszanych i rozpoznanych spraw 
przemocy w rodzinie dotyczy krzywdzenia 
kobiet. Ostatnie statystyki przerażają. Mó-
wią o 800 tysiącach kobiet krzywdzonych 
rocznie w Polsce, co daje dwa tysiące kobiet 
dziennie i 150 zabójstwach kobiet rocznie, 
które giną w wyniku tzw. nieporozumień 
rodzinnych. 

Ale skalę zjawiska zaczynamy dostrze-
gać dopiero dziś, kiedy dość otwarcie mówi 
się o przemocy domowej. Trzeba jednak 
pamiętać, że to co rozpoznane, to tylko 
wierzchołek góry lodowej. Przemoc w ro-
dzinie jest zjawiskiem ukrytym za czterema 
ścianami. Bez pomocy z zewnątrz trudno 
jest ją przerwać, wyjść z zamkniętego kręgu 
przemocy, dlatego, jako specjalista ds. prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, cieszę 
się, że w Nowych Skalmierzycach jest takie 
miejsce, do którego osoby mogą się zgłosić 
po pomoc. 

Jak wygląda możliwość uzyskania po-
mocy w punkcie? Kto może się zgłosić po 
pomoc? 

A.Z: Punkt Konsultacyjny jest jednym 
z ogniw gminnego systemu przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie w Nowych Skalmie-
rzycach. Siedziba znajduje się w Nowych 
Skalmierzycach przy ulicy 3 Maja 20. We 
wszystkie robocze środy w godzinach od 
17.00 do 20.00 mogą zgłosić się zarówno 
osobiście, jak i telefonicznie, osoby, które 
mają podejrzenie, że doznają przemocy, jak 
również osoby, które są świadkami takich 
zachowań u innych. Mogą także zgłosić się 
osoby, które mają podejrzenie, że krzywdzą 
swoich bliskich, często obserwują u siebie 
zachowania agresywne, ale nie potrafią 
same sobie z tym poradzić. Mogą również 
zgłosić się wszystkie osoby, które chcą do-
wiedzieć się więcej o zjawisku przemocy 
domowej i możliwościach uzyskania pomo-

cy dla siebie lub dla innych. 
Pomoc w punkcie udzielana jest bezpłat-

nie w formie indywidualnych konsultacji. 
Najczęściej z mojej pomocy korzystają ko-
biety, które doznają przemocy domowej. 

Czy taka forma pomocy oferowanej 
przez punkt pomaga kobietom przerwać 
błędne koło przemocy?

A.Z: Zdecydowanie tak. Bardzo często 
okazuje się, że kobiety, które trafiają do 
punktu, po raz pierwszy decydują się opo-
wiedzieć, co się dzieje w domu. Znaczna 
część zgłaszających się kobiet nie uświada-
mia sobie, że to, czego doznają od swoich 
najbliższych (najczęściej mężów, partnerów, 
ojców) to przemoc. Powszechnie uważa się, 
że gdy nie ma śladów pobicia, siniaków na 
ciele i innych oznak fizycznego znęcania 
się jak szarpanie, popychanie, targanie za 
włosy, wykręcanie rąk itp., to do przemo-
cy nie dochodzi. Tymczasem jak wynika ze 
statystyk a także mojego doświadczenia, 
najczęstszą formą przemocy domowej jest 
przemoc psychiczna, która nie zostawia 
śladów na ciele, ale pozostawia dotkliwe 
ślady na psychice, które skutkują często po-
ważnymi problemami natury emocjonalnej, 
zaniżoną samooceną, stanami depresyjny-
mi. Kobiety, które trafiają do Punktu Kon-
sultacyjnego, bardzo często po raz pierwszy 
dowiadują się, że w ich domu dochodzi do 
nadużywania siły fizycznej lub psychicznej, 
że w domu obecna jest przemoc. Stają się 
bardziej świadome powagi sytuacji, w jakiej 
się znajdują i zagrożeń z niej wynikających. 
Dzięki oferowanej przez punkt pomocy, ko-
biety nabierają gotowości, by przerwać mil-
czenie, przyjąć pomoc z zewnątrz i zmienić 
swoje dotychczasowe życie. Pierwszy kon-
takt ze specjalistą w punkcie może zapobiec 
kolejnym skutkom przemocy w domu oraz 
szukaniu schronienia przez kobiety i matki 
z dziećmi w ośrodkach, kiedy ich życie jest 
zagrożone, a tak niestety dzieje się często, 
kiedy w porę pomoc nie nadejdzie. 

Powszechnie sądzi się, że przemoc 
w rodzinie to prywatna sprawa i nikt nie 
powinien się wtrącać, wiele osób twier-
dzi, że brudy powinno się prać we wła-
snym domu… 

A.Z: Przemoc w rodzinie nie jest pry-
watną sprawą rodziny. Przemoc w rodzinie 
jest przestępstwem ściganym przez prawo 
z urzędu, co oznacza, że każdy może zgłosić 
ten fakt organom ścigania, a sprawca prze-
mocy, zgodnie z prawem, powinien ponieść 
konsekwencje swojego zachowania. Takie 
przekonania, że to są sprawy rodzinne, 
obecne jeszcze niestety zbyt często w na-

szej świadomości, nakazują jednak trzyma-
nie spraw rodzinnych w tajemnicy przed 
obcymi. Jest to jeden z najpowszechniej-
szych hamulców powstrzymujących reakcję 
osoby doznającej przemocy i innych ludzi, 
sąsiadów, policjantów, krewnych na to, co 
się dzieje w rodzinie. Często, brak reakcji 
ludzi z zewnątrz doprowadza do rodzin-
nych tragedii. Na szczęście, obserwując to 
zjawisko przez lata praktyki zauważam, że 
zmienia się świadomość społeczna i ludzie 
coraz częściej reagują na przemoc u sąsia-
dów lub na niepokojący płacz dziecka za 
ścianą. Coraz częściej obserwuję właściwe 
reagowanie na przemoc w formie zaniedby-
wania w przypadku dzieci oraz ludzi star-
szych lub niepełnosprawnych przez osoby 
z zewnątrz. 

Czy to prawda, że w rodzinach gdzie 
występuje przemoc, obecny jest alkohol?

A.Z: Bardzo często przemocy w rodzinie 
towarzyszy alkohol. Z moich doświadczeń 
wynika, że rodziny z problemem alkoholo-
wym stanowią około 85 % rodzin z prze-
mocą. Sprawcy przemocy często tłumaczą 
swoje zachowania stanem nietrzeźwości 
i zasłaniają się niepamięcią. Prawo jednak 
nie traktuje nigdy stanu nietrzeźwości 
jako okoliczności łagodzącej, wręcz od-
wrotnie. Lata pracy z rodzinami uwikłany-
mi w przemoc w rodzinie pozwoliły mi na 
wyciągnięcie wniosku, że nawet jeśli osoba 
krzywdząca przestanie nadużywać alkoho-
lu, zachowania przemocowe mogą nadal 
występować. 

Co poradziłaby Pani osobom, które 
czują lub mają świadomość, że doznają 
przemocy w rodzinie? 

A.Z: Wszystkie takie osoby zapraszam 
do Punktu Konsultacyjnego na indywidu-
alną rozmowę. Najważniejsze na początek 
to przełamać opór, który jest wynikiem 
lęku i wstydu, emocjom towarzyszącym 
doznawanej przemocy. Pragnę podkreślić, 
że za zachowania agresywne i krzywdzące 
bliskich odpowiedzialni są sprawcy prze-
mocy w rodzinie i to oni powinni wstydzić 
się zachowań agresywnych lub zaniedbań 
w stosunku do osób słabszych fizycznie, 
psychicznie i osób zależnych. Pragnę nad-
mienić, że osoby korzystające z mojej pomo-
cy w punkcie mogą pozostać anonimowe. 

Aneta Zimoch – z wykształcenia pedagog 
w zakresie pracy socjalnej, absolwent I i II 
stopnia Studium Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie, certyfikowany specjali-
sta ds. przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie (PARPA), 14-letnie doświadczenie 
w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy 
w rodzinie oraz podejmowaniu interwencji 
kryzysowej; twórca i wykonawca progra-
mów korekcyjno-edukacyjnych dla spraw-
ców przemocy w rodzinie; współtwórca 
i członek Zespołu Interdyscyplinarnego, 
trener treningu zastępowania agresji. 
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„Niedopowiedzenia”
Z okazji Światowego Dnia Poezji w czytelni Biblioteki Głównej 
im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się 
spotkanie promujące debiutancki tomik „Niedopowiedzenia” Pauliny 
Wielanek – mieszkanki naszej gminy.

Autorka, studentka filologii polskiej na 
wydziale kaliskim Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, z chęcią odpowiadała na licz-
ne pytania od publiczności. Opowiedziała 
również o swoich inspiracjach, wzorcach 
oraz o ludziach, dzięki którym tomik został 
wydany. Młoda poetka tak scharakteryzowa-
ła swoje wiersze: One trochę ze sobą kore-
spondują, nawiązują do siebie. Ale też każdy 
z nich ma jakąś swoją historię i odnosi się do 
konkretnego momentu mojego życia. Od nie-
których tekstów jestem chyba już dość dale-

ko. Wielu widzi w tym tomie lirykę miłosną. 
Pewnie trochę tak jest, choć nie chciałabym 
tylko w tym pojęciu zamykać tych wierszy. 

Tomik „Niedopowiedzenia” został wyda-
ny przez Bibliotekę Publiczną w Ostrowie 
Wielkopolskim. Wstęp napisał prowadzący 
piątkowe spotkanie dr Tomasz Gruchot, zaś 
recenzję znany poeta – Ernest Bryll.

„Dzień Kariery”
23 marca 2015 roku w Gimna-
zjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach odbył 
się po raz pierwszy  
Dzień Kariery. 

Celem tego przedsięwzięcia było do-
starczenie uczniom podstawowych in-
formacji o zawodach, poznanie ścieżki 
kariery w wybranych profesjach oraz 
poszerzenie wiedzy na temat możliwości 

Gimnazjalny 
„Mam Talent”

20 marca 2015 roku gimnazjaliści z Nowych 
Skalmierzyc nie tylko spoglądali w niebo i ob-
serwowali zaćmienie słońca, ale w prawdziwie 
wiosennych rytmach i kolorach oczekiwali na-
dejścia wiosny.

Tego dnia odbył się finał szkolnego konkur-
su „Mam Talent”. Do udziału zgłosili się ucznio-
wie, którzy chcieli zaprezentować na scenie 
swoje zdolności wokalne, taneczne, pokazać 
umiejętności manualne, gawędziarskie, gry ak-
torskiej, treści kabaretowe czy inne.

Jury, w skład którego weszli nauczyciele – 
Dorota Bukowska, Magdalena Zielezińska-Wy-
piorczyk oraz Dariusz Więcław wyłoniło fina-
listów: Julię Marciniak i Sarę Miądowicz, które 
zaprezentowały się w tańcu hip-hopowym 
oraz duet wokalno-instrumentalny – Agniesz-
kę Król oraz Szymona Kubiaka. 

 Podczas, gdy komisja liczyła głosy, widow-
ni czas umiliło przedstawienie przygotowane 
przez koło teatralne. Ostatecznie zwycięzców 
gimnazjalnego konkursu Mam Talent 2015 
wyłoniła publiczność, którymi zostały: Julia 
Marciniak i Sara Miądowicz – uczennice klasy 
pierwszej, które otrzymały w nagrodę karty 
upominkowe o wartości 50 zł.

Agnieszka Jaźwiec

Najlepsi w powiecie
Marzec okazał się dla uczniów Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach kolejnym miesiącem sukcesów. 

Na najwyższym podium stanęła Oliwia 
Wachna z klasy IIId, która zdobyła I miejsce 
w II Konkursie Literackim ,,Moje miasto, moja 
miejscowość, moje marzenia” obejmują-
cym swym zasięgiem młodzież południowej 
Wielkopolski. Natomiast Sylwia Kaczmarek 
i Agata Grzeszczyk w wymienionym konkur-
sie otrzymały wyróżnienia. Kolejny sukces to 
również I miejsce w Powiatowym Konkursie 
Wiedzy o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, 
którego zwyciężczyniami zostały Sara Mią-

dowicz oraz Julia Mroczkowska z klasy Ic. 
Nasi gimnazjaliści pokazali także wielką 

klasę w Powiatowym Konkursie Ortogra-
ficznym. Tytuł laureatów zdobyli: Natalia 
Strzyż i Nikodem Wojdziak, którzy bezbłęd-
nie napisali dyktanda wymagające nie lada 
umiejętności i wiedzy. Zwycięzcy musieli 
sprostać pisowni takich chociażby wyrazów 
jak: harcowały pospołu hordy, Brzytewko-
wa spiżarnia, tajemnica poliszynela, żero-
wiska, macierzanki, wojaże, poharatany nos, 

chachmęcić, chałtura, arcy-
krezus, oberżyna, czmychnął 
w okamgnieniu. Do grona 
zwycięzców dołączył rów-
nież Dawid Okoniewski z kla-
sy IIb, który zdobył I miejsce 
w Powiatowym Konkursie 
Geograficznym. 

Uczniów do konkursów 
przygotowywały: Aneta 
Mikołajczyk, Ewa Kukułka 
i Dorota Bukowska. Serdecz-
nie gratulujemy.

Dorota Bukowska

Fot. Radio Rodzina Kalisz.

zatrudnienia. W tym celu wszyscy gim-
nazjaliści otrzymali do wykonania kon-
kretne zadania. Klasy pierwsze oraz dru-
gie pracowały w oparciu o przygotowane 
scenariusze. Pierwszoklasiści poznawali 
wymagane wykształcenie pracownika, 
predyspozycje, umiejętności a także prze-
ciwwskazania do wykonywania wybra-
nych zawodów. Zgłębiali oni tajniki m.in. 
takich profesji jak: adwokat, architekt, 
stolarz, copywriter, grommer czy kosme-
tolog. Uczniowie klas drugich przygoto-
wywali reklamę wybranego zawodu, która 
miała zachęcić do kształcenia się w danym 
kierunku. Natomiast trzecioklasiści spo-
tkali się z przedstawicielami wybranych 
zawodów, którzy opowiedzieli o realiza-
cji swojej drogi zawodowej. Na spotkaniu 
z młodzieżą gościliśmy elektryka, kosme-
tyczkę, instruktora nauki jazdy, dzienni-
karkę oraz właścicielkę gospodarstwa 
agroturystycznego. 

Mamy nadzieję, że przeprowadzone 
zajęcia były dla uczniów impulsem, aby 
w sposób bardzo przemyślany zastanowić 
się nad wyborem dalszej formy kształce-
nia. Tylko bowiem wtedy, jak uczył Maksym 
Gorki: „gdy praca jest przyjemnością, życie 
jest szczęściem, ale gdy jest tylko obowiąz-
kiem, życie staje się niewolą”. Pomysło-
dawczyniami Dnia Kariery były Agnieszka 
Jaźwiec i Agnieszka Machlańska.

D.Bukowska, A. Machlańska
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Drzwi otwarte w gimnazjum
24 marca br. Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmie-
rzycach gościło w swych murach szóstoklasistów oraz ich rodziców. 
Impreza z roku na rok cieszy się większą popularnością nie tylko 
wśród przyszłych uczniów szkoły, ale także absolwentów. 

Tym razem gimnazjaliści, pod okiem 
nauczycieli, przygotowali dla swych młod-
szych kolegów prezentacje projektów edu-
kacyjnych, wiele niespodzianek i konkursów. 
Przyszli uczniowie szkoły mogli uczest-
niczyć w pokazach w pracowni fizycznej, 
wykonać doświadczenia chemiczne, wziąć 
udział w zajęciach koła plastycznego lub 
witrażownictwa. 

Spotkanie było okazją do podsumowania 
międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. 
„Miłość to piękna baśń – jedyny sens życia”. 
Jego laureatkami zostały: Julia Staszczuk ze 

szkoły podstawowej w Nowych Skalmie-
rzycach, która zajęła I miejsce, II miejsce ex 
aequo – Maja Kosowska z tej samej szkoły 
oraz Maja Wypiorczyk ze szkoły podstawo-
wej w Skalmierzycach. Nagrody dla zwycięż-
czyń ufundowała Rada Rodziców.

Na zakończenie goście i gospodarze spo-
tkali się w sali gimnastycznej, aby wspólnie 
obejrzeć przedstawienie pt. „O kobietach” 
przygotowane przez koło teatralne.

Dziękujemy serdecznie wszystkim go-
ściom, którzy przyjęli nasze zaproszenie.

Agnieszka Jaźwiec

Daria Praczyńska 
zakwalifikowała się do 
etapu wojewódzkiego 
XIX Konkursu Wiedzy 
o Wielkopolsce

Wiedza z zakresu edukacji regional-
nej wpisuje się w działania dydaktyczne 
placówek oświatowych. Wymierne efek-
ty tych zmagań osiągnęła uczennica ze 
Szkoły Podstawowej w Gostyczynie im. 
bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana - Daria 
Praczyńska. Zakwalifikowała się ona do 
etapu wojewódzkiego XIX Konkursu Wie-
dzy o Wielkopolsce, który odbędzie się 
14 maja 2015 roku. W przygotowaniach 
wspomagać ją będzie opiekun – nauczy-
ciel historii Dorota Krzycka. 

Promujemy autorski,  
innowacyjny program nauczania  
„Myślę - działam - idę w świat”

W dniach 10 i 11 marca w Ośrodku Szko-
leniowym ORE w Sulejówku odbyło się 
szkolenie „Innowacyjne programy edukacji 
wczesnoszkolnej”, którego celem była pro-
mocja i upowszechnianie wybranych przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 
programów nauczania opracowanych w ra-
mach projektów konkursowych Priorytet III. 
Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3. 
Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 
3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia. 

 Program „Myślę - działam - idę w świat”, 
opracowany przez zespół nauczycieli edu-
kacji wczesnoszkolnej i języka angielskie-
go ze szkół podstawowych w Biskupicach 
Ołobocznych, Droszewie i Skalmierzycach 
w ramach projektu „Nowy program – nowe 

szanse”, którego beneficjentem jest 
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzy-
ce, wybrany został jako jeden z 4 
programów do prezentacji uczest-
nikom szkolenia z całej Polski. 

Program przedstawiły przed-
stawicielki zespołu autorskie-
go: Anna Dziadkiewicz, Justyna 
Krawczyk i Beata Sochacka. Jego 
prezentacja wśród nauczycieli I etapu edu-
kacji, doradców metodycznych oraz dyrek-
torów szkół miała na celu upowszechnienie 
jego treści do pracy z dziećmi na terenie 
całej Polski. Przedstawiono cele i założenia, 
podkreślono struktury świadczące o jego 
innowacyjności. Wskazano również stronę 
projekt www.projekt.noweskalmierzyce.pl 

oraz zaprezentowano bogatą obudowę dy-
daktyczną, dostępną w wersji tradycyjnej 
i multimedialnej.

Program uzyskał pozytywne opinie 
uczestników szkolenia, doceniono jego 
innowacyjność i użyteczność w procesie 
podnoszenia jakości kształcenia na I eta-
pie edukacyjnym.

Przyszli uczniowie szkoły mogli uczestniczyć w pokazach w pracowni fizycznej i chemicznej.

Uczestnicy szkolenia.
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Klasa Okręgowa Grupa I:
POGOŃ Trębaczów – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 04-04-2015 11:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – LKS Czarnylas 12-04-2015 16:00
STAL Pleszew – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 19-04-2015 16:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – Re-Bud PIAST Czekanów 26-04-2015 16:00
GORZYCZANKA Gorzyce W. – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 03-05-2015 12:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – ASTRA Krotoszyn 10-05-2015 16:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – KS Opatówek 17-05-2015 16:00
POLONIA Kępno – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 24-05-2015 14:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – BARYCZ Janków Przygodzki 31-05-2015 16:00

A1 Junior Starszy – Grupa 1:
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – PROSNA I Kalisz 11-04-2015 12:00
LZS Cielcza – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 18-04-2015 11:00
STAL Pleszew – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 02-05-2015 13:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – CENTRA Ostrów Wlkp. 09-05-2015 12:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – KS Opatówek 16-05-2015 13:00
ASTRA Krotoszyn – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 23-05-2015 13:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – GKS Żerków 30-05-2015 12:00

C2 Trampkarz Młodszy „Klasa Okręgowa”:
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – ASTRA Krotoszyn 11-04-2015 10:00
KALISZANIN Kalisz – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 17-04-2015 17:30
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – AKADEMIA PIŁK. Ostrzeszów 25-04-2015 12:00
CALISIA 14 Kalisz – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 02-05-2015 10:00
OSTROVIA Ostrów Wlkp. – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 10-05-2015 12:00
WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 23-05-2015 14:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – CENTRA Ostrów Wlkp. 30-05-2015 10:00

D1 Młodzik Starszy Grupa II:
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – LKS Gołuchów 18-04-2015 13:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz 25-04-2015 12:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – LISKOWIAK Lisków 09-05-2015 10:00
CALISIA 14 Kalisz – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 16-05-2015 11:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – SZCZYT Szczytniki 23-05-2015 10:00
KORONA-POGOŃ Stawiszyn – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 30-05-2015 14:00

E1 Orlik Grupa IV:
POGOŃ II Nowe Skalmierzyce – POGOŃ I Nowe Skalmierzyce 13-04-2015 17:00
BARYCZ Janków Przygodzki – POGOŃ II Nowe Skalmierzyce 20-04-2015 17:00
ODOLANOVIA Odolanów – POGOŃ I Nowe Skalmierzyce 20-04-2015 17:00
POGOŃ II Nowe Skalmierzyce – ODOLANOVIA Odolanów 27-04-2015 16:00
POGOŃ I Nowe Skalmierzyce – ODOLANOVIA Gorzyce M. 27-04-2015 17:00
OSTROVIA Ostrów Wlkp. – POGOŃ II Nowe Skalmierzyce 04-05-2015 16:30
ISKRA-PROSNA Sieroszewice – POGOŃ I Nowe Skalmierzyce 04-05-2015 17:00
POGOŃ II Nowe Skalmierzyce – ODOLANOVIA Gorzyce M. 11-05-2015 17:00
POGOŃ I Nowe Skalmierzyce – BARYCZ Janków Przygodzki 11-05-2015 16:00
GORZYCZANKA Gorzyce W. – POGOŃ II Nowe Skalmierzyce 18-05-2015 17:00
OSTROVIA Ostrów Wlkp. – POGOŃ I Nowe Skalmierzyce 18-05-2015 16:30
POGOŃ II Nowe Skalmierzyce – ISKRA-PROSNA Sieroszewice 25-05-2015 16:00
POGOŃ I Nowe Skalmierzyce – GORZYCZANKA Gorzyce W. 25-05-2015 17:00

Strażacki  
śmigus-dyngus

Tradycją stało się już, że w „lany poniedziałek” 
strażacy z jednostki OSP Gostyczyna wyruszają w te-
ren i polewają wodą okoliczne domostwa. Poranny, 
przenikliwy chłód zrobił swoje, jednak ochotnicy nie 
zawiedli i mimo brzydkiej pogody stawili się do tej 
nietypowej akcji. Rokrocznie strażacy składają także 
mieszkańcom życzenia i wręczają pamiątkową wi-
dokówkę. Podobna tradycja kultywowana jest także 
w sąsiedniej jednostce w Strzegowie. 

Aleksander Liebert

Terminarz rozgrywek  
KS POGOŃ Nowe Skalmierzyce 
od 1.04 do 31.05.2015 r.

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

/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./ 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce
podaje do publicznej wiadomości, 

że w dniach

08.04.2015 r. – 29.04.2015 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 

dotychczasowego dzierżawcę, 
położonej w miejscowości: 

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8-7, 
o pow. 0,1200 ha/.

REDAKCJA: Magdalena KĄPIELSKA
REDAKTOR NACZELNY: Aleksander LIEBERT
ADRES: 63-460 Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 
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Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zaprasza do wzięcia udziału

 „Gmina wczoraj i dzisiaj”
Do wygrania tablety oraz aparaty fotograficzne!

Termin składania prac: 10 czerwca 2015 r.

Regulamin konkursu znajduje się w  Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach
oraz na stronie internetowej Urzędu www.noweskalmierzyce.pl

Celem konkursu jest pokazanie przez pryzmat fotografii, jak zmieniła się Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce na przestrzeni 25 lat.

w konkursie fotograficznym pt: 

1990-2015


