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Wypełniony testament…
11 maja br. Skwer Historyczny Granica w Nowych Skalmierzycach zapełnił się jak nigdy dotąd. Okoliczni 
mieszkańcy oraz wierni zebrali się, aby uczestniczyć w uroczystej mszy świętej, którą odprawił proboszcz 
miejscowej parafi i ks. kan. Zbigniew Króczyński. 

Podczas nabożeństwa została poświęco-
na nowo wybudowana kapliczka upamięt-
niająca wydarzenia z 1780 roku. W listo-
padzie tegoż roku dokonano włamania do 
kościoła pw. św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w Skalmierzycach, kradnąc 
z tabernakulum naczynia liturgiczne 
wraz z Najświętszym Sakramentem. 
Rozrzucone komunikanty w miejscu 
dzisiejszej granicy znalazł 13-letni 
chłopiec, który powiadomił o tym 
odkryciu ówczesnego proboszcza. 
W niezwykłej procesji przeniesiono 
je z powrotem do kościoła. Kiedy 
w 1925 roku powstawała parafia 
w Nowych Skalmierzycach, dla upa-
miętnienia wydarzeń sprzed 145 lat, 
nie tylko nadano jej nazwę „Bożego 
Ciała”, ale również zobligowano naszych 
przodków do wybudowania w tym miejscu 
kapliczki. Dzisiejsza uroczystość, podczas 
której dokonujemy jej poświęcenia ma wy-

miar szczególny. Nie tylko dlatego, że jest to 
głębokie przeżycie religijne oraz duchowe 
łączące wszystkich  uczestników, ale również 
dlatego, że po blisko 100 latach wreszcie 

wypełniliśmy obietnicę daną przez naszych 
przodków – powiedziała Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Bu-
dzik. Ks. Króczyński w homilii stwierdził, iż 

jest wolą Pana Boga, aby sanktuarium Naj-
świętszego Sakramentu tu powstało. W na-
szej diecezji jesteśmy jedyną para�ią, która 
może się poszczycić wydarzeniem, które ma 

znamiona cudu eucharystycznego. 
Dziś w wolnej Polsce doczekaliśmy 
tej pięknej chwili – wy, wasze dzieci 
i wnuki możemy przystanąć i odczy-
tać jak wielki dar ma ta ziemia. Musi-
my zrobić wszystko co w naszej mocy, 
aby powstało tutaj piękne sanktu-
arium cudu eucharystycznego.

Budowa tego miejsca pamięci 
wieńczy rozpoczęty w 2015 roku 
przez samorząd Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce proces rewitali-
zacji dawnej granicy, dzięki któremu 
mieszkańcy mogą nie tylko zaczerp-

nąć żywej lekcji historii, ale i zrelaksować 
się w otoczeniu pięknie zagospodarowane-
go Skweru Historycznego.

Dariusz Smułka

Podczas uroczystej mszy na Skwerze Historycznym 
została poświęcona kapliczka

Wierni zebrani podczas uroczystego poświęcenia kapliczki
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Przebudowa drogi 
Skalmierzyce – 
Biskupice Ołoboczne
Trwają procedury przetargowe 
związane z wyborem wykonawcy na 
przebudowę drogi gminnej relacji 
Skalmierzyce, ulica Osada – Bisku-
pice Ołoboczne, ulica Parcele. 

Droga stanowi dojazd do prywatnych po-
sesji i pól obu wsi. Obecnie jest ona częściowo 
umocniona kruszywem łamanym. W ramach 
przedsięwzięcia zostanie wykonana nowa, bi-
tumiczna nawierzchnia o długości ponad 1200 
metrów. Podzielono je na trzy odcinki: I – o dłu-
gości 686 metrów, którego szerokość jezdni 
wyniesie 4,5 metra; II – o długości 215 metrów 
i III – 300 metrów. Tu jezdnie będą miały 3,5 
metra szerokości wraz z 0,75-metrowymi po-
boczami z kruszywa łamanego.

Inwestycja będzie w całości sfinansowana 
z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Dariusz Smułka

Odnowione ulice 
w Mącznikach
Od połowy maja mieszkańcy 
Mącznik mogą korzystać 
z wyremontowanych nawierzchni 
ulic Klonowej i Bocznej, bowiem 
zakończyły się trwające od 
marca br. prace związane 
z ich wymianą.

Nowy asfalt zyskał 410-metrowy odcinek 
ulicy Klonowej oraz 388 metrów ulicy Bocz-
nej. Szerokość jezdni wynosi cztery metry. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia to ponad 
320 tys. zł, z czego 77.500 zł pochodzi ze 
środków z budżetu Województwa Wielko-
polskiego w ramach dofinansowania budo-
wy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dariusz Smułka

Ulica Szumiących Wierzb 
w Skalmierzycach z nową nawierzchnią
Z początkiem czerwca rozpoczęły się prace związane 
z przebudową ulicy Szumiących Wierzb w Skalmierzycach. 

Droga ta łączy się z ulicami Ostrowską 
i Powstańców Wielkopolskich, stanowiąc 
dojazd do posesji prywatnych oraz zaple-
cza jednego z większych przedsiębiorstw 
w Skalmierzycach – Com40. 

W ramach inwestycji zaplanowano po-
łożenie nowej asfaltowej nawierzchni na 
odcinku o długości 584 metrów. Szerokość 
jezdni będzie wahać się od czterech do 
sześciu metrów. Obustronne, półmetrowe 
pobocza planuje się utwardzić kruszywem 
łamanym. 

Przedsięwzięcie będzie w całości sfinan-
sowane z budżetu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, a jego koszt wyniesie blisko 

450 tysięcy zł. Wybrany w drodze przetar-
gu wykonawca na ukończenie inwestycji 
ma czas do 31 lipca br.

Dariusz Smułka

Ul. Boczna przed i po remoncie

Ul. Klonowa przed i po remoncie

Ul. Szumiących Wierzb uzyska wkrótce asfaltową 
nawierzchnię
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28 maja swoje święto obchodzili strażacy z terenu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. Tym razem coroczną uroczystość dziękczynną 
z okazji Gminnego Dnia Strażaka zorganizowano w Ociążu, albowiem 
tutejsza jednostka OSP obchodziła jubileusz 75-lecia istnienia.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, 
którą w kościele pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Ociążu odprawił wi-
kariusz skalmierzyckiego sanktuarium ks. 
Piotr Marciniszyn. Po nabożeństwie, w uro-
czystym pochodzie druhów, gości, pocztów 
sztandarowych, przy dźwiękach Miejsko
-Gminnej Orkiestry Dętej, z udziałem gmin-
nej floty wozów strażackich udano się na 
plac przed remizą, gdzie miały miejsce 
główne obchody. Tego dnia do Ociąża 
przybyli: władze samorządowe z bur-
mistrz Bożeną Budzik na czele, starosta 
ostrowski Paweł Rajski wraz z radnymi 
powiatowymi, Prezes Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP w Ostrowie 
Wielkopolskim Przemysław Kaźmier-
czak, Zastępca Komendanta Powiato-
wego PSP w Ostrowie Wielkopolskim 
mł. bryg. Roman Matecki, Prezes ho-
norowy ZOSP RP w Ostrowie Wlkp. 
Henryk Kwiatkowski oraz proboszcz parafii 
w Ociążu ks. kan. Włodzimierz Andrzejak. 

Gminny Dzień Strażaka to znamienita 
okazja do podziękowań i wyróżnień. Z racji 
jubileuszu jednostkę OSP Ociąż decyzją Za-
rządu Głównego ZOSP RP w Warszawie od-

znaczono Złotym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”, który wręczyli Prezes ZOP 
ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim Przemy-
sław Kaźmierczak i Prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowych Skal-
mierzycach Zdzisław Mielczarek. Doceniony 
został także prezes tejże jednostki – Józef 
Marciniak, który otrzymał nadaną przez 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkie-

go ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego 
Odznakę Honorową „Semper Vigilant”. Swo-
je gratulacje przekazała również burmistrz 
Bożena Budzik: świętujemy dziś podwój-
nie, pomnażając swą radość ze szczęśliwego 
i bezpiecznego roku minionego o pełne chluby 

karty historii OSP Ociąż. Jednostka powstała 
w 1942 roku – w samym środku piekła II wojny 
światowej, więc to, że udało się jej przetrwać 
a później rozwinąć zawdzięczamy pokoleniu 
tych, których już nie ma bądź powoli od nas 
odchodzą. Dziś warto o nich wszystkich przy-
pomnieć, pokłonić się im z czcią i zobowiązać 
się do kontynuowania pięknego strażackiego 
zawołania: „Bogu na chwałę, ludziom na ra-
tunek”. Jubileuszowym prezentem od samo-
rządu Gminy i Miasta były galowe kurtki dla 
pocztu sztandarowego OSP Ociąż. 

Ponadto Złote Medale „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” otrzymali druho-
wie: Paweł Marciniak, Artur Mikłas 
i Bronisław Mikłas. Srebrnym me-
dalem mogą poszczycić się druho-
wie: Piotr Jessa, Piotr Stanek, Maciej 
Sztandera i Adam Witek, natomiast 
brązowy przypadł w udziale: Bartło-
miejowi Leśnierowskiemu, Piotrowi 
Kamińskiemu, Mateuszowi Przy-
bylskiemu i Przemysławowi Stan-
kowi. Wręczono również Odznaki 

„Wzorowego Strażaka” dla druhów: Toma-
sza Banacha, Adama Benia, Dawida Jessy, 
Michała Kubackiego, Aleksandra Lieberta, 
Macieja Marciniaka, Adama Budki i Miło-
sza Mielczarka.

Dariusz Smułka

 Gminny Dzień Strażaka 2017
Uroczysta msza święta i pochód przy dźwiękach 

Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej 

Przyznanie odznaczeń dla zasłużonych strażaków
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Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
położonych w miejscowości Miedzianów oraz Droszew, obręb Droszew. Przetarg odbędzie się w dniu 

06 lipca /czwartek/ 2017 r. od godz. 11.00,
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, parter – sala nr 1.

I przetarg ustny 
nieograniczony
Województwo Wielkopolskie, powiat Ostrow-
ski, gmina Nowe Skalmierzyce, Miejscowość 
Miedzianów oraz Droszew, obręb Droszew:

1. Działka nr 392/1, o pow. 1,3042 ha, zapisana 
w Kw. nr KZ1W/00062021/3, położona w miej-
scowości Miedzianów, obręb Droszew: 
•	 nieruchomość położona w sąsiedztwie 

dworu, pojedynczej zabudowy mieszkanio-
wo-zagrodowej i gruntów rolnych;

•	 położona przy drodze asfaltowej;
•	 nieruchomość nie jest objęta planem zago-

spodarowania przestrzennego oraz decyzją 
o warunkach zabudowy;

•	 nieruchomość użytkowana rolniczo, w ewi-
dencji gruntów oznaczona jako grunt orny 
klasy IVb, V i VI;

•	 nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i zobowiązań;

•	 cena wywoławcza  - 145 300,00 zł 
•	 wadium   - 7 500,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. 
o godziny 11.00.

2. Działka nr 392/2, o pow. 1,4518 ha, zapisana 
w Kw. nr KZ1W/00062021/3, położona w miej-
scowości Miedzianów, obręb Droszew: 
•	 nieruchomość położona w sąsiedztwie 

dworu, pojedynczej zabudowy mieszkanio-
wo-zagrodowej i gruntów rolnych;

•	 położona przy drodze asfaltowej;
•	 nieruchomość nie jest objęta planem zago-

spodarowania przestrzennego oraz decyzją 
o warunkach zabudowy;

•	 nieruchomość użytkowana rolniczo, w ewi-
dencji gruntów oznaczona jako grunt orny 
klasy IVb i V;

•	 nieruchomość jest wolna od obciążeń 
i zobowiązań;

•	 cena wywoławcza  - 133 400,00 zł 
•	 wadium   - 7 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. 
o godziny 11.15.

3. Działka nr 122/1, o pow. 0,3007 ha, zapisana 
w Kw. nr KZ1W/00086590/6, położona w obrę-
bie Droszew: 
•	 nieruchomość położona w bezpośrednim 

sąsiedztwie gruntów rolnych, w odległości 
około 200 m zlokalizowane są tereny zabu-
dowane wsi, dalej cmentarz;

•	 działka ma regularny kształt, teren rów-
ny, w ewidencji gruntów oznaczona jako 
nieużytek, działka stanowi zrekultywowany 
nieużytek po nielegalnym wysypisku śmieci;

•	 posiada dojazd z drogi gruntowej;
•	 nieruchomość nie jest objęta planem zago-

spodarowania przestrzennego oraz decyzją 
o warunkach zabudowy;

•	 przedmiotowa działka zostanie obciążona 
służebnością drogową zapewniającą dostęp 

działki nr 122/2 do drogi publicznej;
•	 cena wywoławcza  - 7 100,00 zł 
•	 wadium   - 400,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. 
o godziny 11.30.

4. Działka nr 122/2, o pow. 0,4303 ha, zapisana 
w Kw. nr KZ1W/00086590/6, położona w obrę-
bie Droszew: 
•	 nieruchomość położona w bezpośrednim 

sąsiedztwie gruntów rolnych, w odległości 
około 200 m zlokalizowane są tereny zabu-
dowane wsi, dalej cmentarz;

•	 działka ma regularny kształt, teren rów-
ny, w ewidencji gruntów oznaczona jako 
nieużytek, działka stanowi zrekultywowany 
nieużytek po nielegalnym wysypisku śmieci;

•	 dostęp działki do drogi publicznej poprzez 
służebność drogową, ustanowioną na dział-
ce nr 122/1;

•	 nieruchomość nie jest objęta planem zago-
spodarowania przestrzennego oraz decyzją 
o warunkach zabudowy;

•	 cena wywoławcza  - 10 200,00 zł 
•	 wadium   - 600,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. 
o godziny 11.45.

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

6. Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 
z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U. 
z 2016 r., poz. 2052 ze zm./.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy nabywcą nie-
ruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik in-
dywidualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. 
Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej 
część ma wejść w skład wspólności majątko-
wej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolni-
kiem indywidualnym jest jeden z małżonków. 
Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej 
wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych 
wchodzących w skład gospodarstwa rodzinne-
go nabywcy nie może przekraczać powierzchni 
300 ha użytków rolnych ustalonych zgodnie 
z art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fi-
zyczną będącą właścicielem, użytkownikiem 
wieczystym, samoistnym posiadaczem lub 
dzierżawcą nieruchomości rolnych, których 
łączna powierzchnia użytków rolnych nie prze-
kracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolni-
cze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gmi-
nie, na obszarze której jest położona jedna 
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten 
okres osobiście to gospodarstwo. 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które 
spełniają warunki określone definicją rolnika 

indywidualnego i będą w stanie po wyłonieniu 
na nabywcę przedłożyć w Kancelarii Notarialnej 
dokumenty potwierdzające spełnienie warun-
ków do nabycia nieruchomości rolnej, o której 
mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy /m.in.: 
oświadczenie o osobistym prowadzeniu go-
spodarstwa rolnego przez okres co najmniej 
5 lat poświadczone przez burmistrza/ wójta, 
oświadczenie o łącznej powierzchni użytków 
rolnych stanowiących własność, użytkowanie 
wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, 
dzierżawionych przez rolnika indywidualnego, 
zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały/.

Nabycie przedmiotowych nieruchomości 
przez inny podmiot niż rolnik indywidualny  
w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego może nastąpić za zgodą Prezesa Agen-
cji Nieruchomości Rolnych /Oddział Terenowy 
w Przygodzicach, ul. Pardalin 1a, 63-421 Przygo-
dzice/ wyrażoną w drodze decyzji administra-
cyjnej wydanej na wniosek nabywcy.

Agencji Nieruchomości Rolnych przysłu-
guje prawo pierwokupu nieruchomości,  
z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony 
w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na 
powiększenie gospodarstwa rodzinnego jed-
nak do powierzchni nie większej niż 300 ha,  
a nabywana nieruchomość rolna jest położona 
w gminie, w której ma miejsce zamieszkania na-
bywca lub gminie graniczącej z tą gminą. 

7. Wadium wniesione w pieniądzu należy 
wpłacić w Spółdzielczym Banku Ludowym  
w Skalmierzycach na nr konta: 34 8431 0008 
0000 0693 2000 0008, tj. do dnia 03.07.2017 
r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień 
wpływu wadium na wskazane konto. Wadium 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć wa-
dium – przetarg w dniu 06 lipca 2017 r. i wpisać 
nr działki oraz obręb. 

8. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. 

9. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomości nie stawi się bez usprawiedliwienia  
w miejscu i terminie zawarcia umowy nota-
rialnej, organizator przetargu może odstąpić  
od umowy, a wpłacone wadium nie podlega 
zwrotowi. 

10.Wydanie nieruchomości nabywcom nastąpi 
po zawarciu umowy notarialnej.

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi prze-
targu 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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Uchodźca w Chotowie, czyli wspomnienia 
Friedricha von Bruemmera - cz. I
Historia dworu w Chotowie, jednego z cenniejszych założeń 
dworskich w tej części Wielkopolski, należy do tych całkiem dobrze 
udokumentowanych. Wiemy jak przez wieki majątek przechodził 
z rąk do rąk, dysponujemy ogólnymi spisami inwentarzowymi, znamy 
sylwetki dawnych polskich właścicieli. 

Niedawno pojawiły się wcześniej niedo-
stępne, niezwykle interesujące materiały, 
które położyły nowe światło na historię 
tego miejsca. Rzadko zachowują się bowiem 
wspomnienia osób mieszkających w daw-
nych majątkach, a już tym bardziej Niemców 
z okresu okupacji, którzy z reguły woleli po 
wojnie zachować milczenie. Opisany poniżej 
przypadek jest jednak zupełnie inny. 

W tym miejscu chciałbym bardzo podzię-
kować obecnej właścicielce dworu – Bar-
barze Krzyżak, która skontaktowała mnie 
z Klasem Lackschewitzem, byłym archiwi-
stą Związku Rycerstwa Kurlandzkiego, ba-
daczem sprawy Chotowa i rodziny Bruem-
merów, przyjacielem przebywającego tutaj 
z rodziną w latach 40. XX wieku Friedricha 
von Bruemmera. Tej właśnie osoby dotyczyć 
będzie dalsza historia. Słowa uznania nale-
żą się także Andrzejowi Niewiadomskiemu, 
jednemu z czterech współautorów wyda-
nej w Niemczech przez Związek Rycerstwa 
Kurlandzkiego monografii genealogicznej 
o dziesięciu rodach kurlandzkich. Panowie 
współpracują razem od kilku lat nad zesta-
wieniem i opublikowaniem podwójnych 
losów, zarówno przesiedlonych w ramach 
paktu Ribbentrop – Mołotow ziemian nie-
mieckich z państw bałtyckich takich jak 
obecna Łotwa czy Estonia na terytorium 
wcielonej do III Rzeszy zachodniej części 
Polski (tzw. „Warthegau” = „Kraj Warty”), jak 
i wysiedlonych ze swych majątków w latach 
1939-1940 polskich ziemian.

Zanim przejdziemy do fragmentów 
wspomnień, przetłumaczonych przez Ro-
berta Kapitaniaka, należy się jeszcze kilka 

słów wyjaśnienia. Owe wspomnienia Frie-
dela von Bruemmera wydano w Kanadzie 
pod tytułem Surivival: a refugee life (Przeży-
cie: życie uchodźcy). W książce tej opisuje on 
nie tylko lata wojenne w Chotowie, ale i nie 
mniej przejmujący pobyt jako kilkunastolet-
ni chłopiec w latach 1945-1946 w gułagu. 

Skąd znalazła się tutaj niemiecka, arysto-
kratyczna rodzina? Przed wybuchem wojny 
zamieszkiwała ona tereny obecnej Łotwy, 
stanowiąc wówczas mniejszość niemiecką. 
Wbrew swojej woli została przesiedlona 
kilkaset kilometrów od swoich rodzinnych 
stron, bowiem kraj ten w 1940 roku zo-
stał włączony w skład ZSRR jako republika 
związkowa. Zanim jeszcze do tego doszło 
z majątku w Chotowie wygnano prawowi-
tych właścicieli – Cybulskich. Tak wspomi-
na o tym córka Jerzego Cybulskiego, Joan-
na - niestety na początku października 1939 
roku mój dziadek został pozbawiony swojej 
własności i zaczął pracować jako zarządca, 
właściwie „administrator” swojej dawnej 
własności. Właściciel jednego z niemieckich 
majątków w regionie zaczął także sprawo-
wać pieczę nad Chotowem. W tym okręgu 
- Ostrów, wśród 50 majątków tylko cztery na-
leżały do Niemców. Potem w krótkim czasie 
rodzina von Bruemmerów przybyła do Choto-
wa jako „Treuhänder” (czyt. powiernik, ad-
ministrator z ramienia władz niemieckich), 
a 11 grudnia 1939 roku mój ojciec z rodziną 
został wywieziony do centralnej Polski. Mieli 
15 minut na pakowanie i pozwolono im wziąć 
tylko jedną walizkę i jeden pakiet pościeli. Mój 
ojciec wspomniał, że „nowy właściciel Balten
-Deutsche” to uprzejmi ludzie z wysoką kultu-

rą osobistą, dzięki czemu wyposażenie domu 
i gospodarstwa były w dość dobrym stanie. 

Barwny opis wspomnień z Chotowa za-
czyna się sugestywnie: (…) Biedna Polska. 
Kiedy przybyłem tam zimą 1940 roku, kraj 
został właśnie po raz czwarty podzielony 
przez swoich zaborczych sąsiadów. Przez 
długi czas potężna Polska rozpościerała się 
od Bałtyku po Morze Czarne. (…) Dalej au-
tor pokusił się o kilka faktów historycznych 
dotyczących Polski – tym bardziej cennych 
dla czytelnika, iż była to publikacja wydana 
za oceanem w języku angielskim, niestety 
praktycznie niedostępna w naszym kraju. 
Nie można tutaj odmówić autorowi sym-
patii dla Polski (…) Okręg Rzeszy Kraj Warty 
został „oczyszczony”. Polskie wyższe sfery – 
właściciele ziemscy, właściciele fabryk, wyżsi 
urzędnicy oraz przedstawiciele klasy śred-
niej- adwokaci, nauczyciele, profesorowie – 
zostali zamknięci i deportowani do centralnej 
Polski. Pozostali tylko robotnicy, „majstrowie” 
i niektórzy eksperci obiektów przemysłowych, 
jak i niektórzy lekarze, dentyści i niektórzy 
księża. Wszystkie miasta, wioski, posiadło-

Fred Bruemmer uro-
dził się 26 czerwca 
1929 roku w Rydze. 
To światowej klasy 
reportażysta przyrod-
niczy oraz fotograf 
- jego zdjęcia publi-
kowano w National 
Geographic, Natural 
History, Smithsonian, 
Canadian Geographic 
i wielu innych pismach. Jego słynne 
zdjęcie białej foki zaliczono do 51 foto-
grafi i, które zmieniły świat. W 1983 roku 
otrzymał wysokie odznaczenie Kanady - 
„Order of Canada” wręczany w uznaniu 
całokształtu zasług tym, którzy wybitnie 
przysłużyli się swojemu krajowi. Sześć 
lat później otrzymał tytuł doctor honoris 
causa Uniwersytetu Nowego Brunszwiku. 
Zmarł 17 grudnia 2013 roku w Montrealu.

Dwór w Chotowie obecnieKlein Graben, styczeń 1941 roku
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ści ziemskie, ulice, place, rzeki, jeziora i lasy 
otrzymały niemieckie nazwy, najczęściej te, 
które obowiązywały w czasach pruskich, lub 
polskie nazwy zostały zniemczone. Tak też 
Kalisz przemianowano na Kalisch, a z nie-
daleko położonego Ostrowa Wielkopolskie-
go zrobiono - Ostrowo. (…) Przez deportację 
Polaków z Kraju Warty powstałą próżnię 
wypełniono Niemcami z Rzeszy i wschodniej 
Europy. Wielu Niemców bałtyckich, którzy 
kiedyś byli właścicielami ziemskimi, zakwa-
terowano przez administrację w niezajętych 
polskich dobrach. 

cdn. 
 

Wspomnienia na podstawie: „Auszug aus 
einer deutschsprachigen Übersetzung von Klas 

Lackschewitz 2008, Wehrhalden, Deutschland.“
 

Opracował: Aleksander Liebert

Z wizytą w Austrii
W dniach od 29.04 do 02.05 br. 
ośmioosobowa grupa druhen 
i druhów z OSP w Gostyczynie 
odwiedziła zaprzyjaźnionych 
strażaków z Gallneukirchen 
w Austrii. 

W programie wizyty znalazły się m.in. 
zwiedzanie największego w Europie Mu-
zeum Straży Pożarnej oraz klasztoru w mie-
ście Sankt Florian, zwiedzanie szkoły stra-
żackiej oraz Państwowej Straży Pożarnej 
w Linz a także spotkanie z Burmistrz Mia-
sta Gallneukirchen Giselą Gabauer, pod-
czas którego strażacy przekazali życzenia 
i pozdrowienia od Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik. Zapro-
szono również austriackich przyjaciół na 
jubileusz 50-lecia OSP Gostyczyna, który od-
będzie się w 2019 roku.

Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - 1940 rok

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest  
na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 

dotycząca osób fizycznych i prawnych
Realizacja zadania współfinansowana jest w ra-
mach realizacji zadania wynikającego z „Programu 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
W ramach prac związanych z realizacją projek-
tu pn.: „Inwentaryzacja wyrobów zawierających 
azbest na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wy-
konane zostaną: 
•	pełna inwentaryzacja z natury wyrobów za-

wierających azbest, która umożliwi określenie 
łącznej ilości występujących na terenie Gminy 
wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, 
z uwzględnieniem stopnia pilności;

•	warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do 
obiektu atrybutami: numer działki ewidencyj-
nej i numer obrębu ewidencyjnego;

•	mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce poinformowani zostaną o przeprowadzeniu 
inwentaryzacji wyrobów azbestowych i o opra-
cowaniu programu usuwania wyrobów zawie-
rających azbest, m. in. poprzez informację na 
stronie internetowej urzędu;

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany 
musi być na podstawie szczegółowej inwentary-
zacji z natury wszystkich miejsc, w których na te-
renie Gminy występuje azbest. 

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowa-
dzone będą na terenie naszej gminy prace inwen-
taryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy 
wyłonionej do wykonania tego zadania AM Trans 
Progres sp. z o.o., z Poznania. 
W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawi-
cielem firmy pod nr tel. 061/656 97 37.
Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji 
na temat wyrobów zawierających azbest, zdemon-
towanych i zgromadzonych na posesjach, oso-
bom wykonującym inwentaryzację z natury. 

 
Za pomoc i zrozumienie dziękujemy. 
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Dzień Dziecka 
w Biskupicach 
Ołobocznych
28 maja w promieniach 
letniego słońca w Biskupicach 
Ołobocznych odbył się festyn 
z okazji Dnia Dziecka. 

Podobnie jak w poprzednich latach 
organizatorzy zapewnili najmłodszym 
szereg atrakcji. Można było skorzystać 
z trampolin i dmuchanych zamków, przy-
mierzyć się do ciężkiej służby strażaka 
lub odwiedzić punkt plastyczny, gdzie 
malowano twarze. Młodzież szkolna 
przy pomocy nauczycielek przygotowała 
część artystyczną, w trakcie której zapro-
szono do zabawy pozostałe dzieci z rodzi-
cami. Wspólna zabawa trwała do godzin 
wieczornych i zakończyła się tradycyjną 
majówką, ale już tylko dla dorosłych.

Organizatorem festynu była Rada So-
łecka oraz Stowarzyszenie Kulturalne 
Teatr Misterium w Biskupicach Ołobocz-
nych przy współfinansowaniu ze strony 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Wizyta Przyjaciół z Wadersloh
Kolejny raz, w dniach od 4 do 11 maja 2017 roku, Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach gościło uczniów ze 
szkoły partnerskiej Gymnasium Johanneum z Wadersloh. 

Niemieccy uczniowie przybyli do naszej 
miejscowości w ramach realizacji progra-
mu wymiany międzynarodowej. Tegorocz-
na odsłona projektu nosiła tytuł „Sztuka 
łagodzi obyczaje”, dlatego też uczestnicy 
wymiany wzięli udział w warsztatach, pra-
cując w trzech grupach tematycznych: 
muzycznej – pod kierunkiem Justyny Kie-
rzek-Gawrońskiej, tanecznej – prowadzonej 
przez Marikę Wojtowicz-Puchalską oraz pla-
stycznej – pod czujnym okiem Magdaleny 
Zielezińskiej-Wypiorczyk.

Jedną z licznych atrakcji była wycieczka 
do Wrocławia, gdzie młodzież odwiedziła 
Forum Muzyki, wysłuchała koncertu oraz po-
znała pracę zawodowych muzyków od kulis. 
Pobyt w stolicy Dolnego Śląska był też okazją 
do zwiedzenia miasta i rozwijania kompe-
tencji językowych. Uczniowie wraz z rodzi-
cami i nauczycielami uczestniczyli również 
w pikniku na Zawadach. Poza możliwością 
skosztowania specjałów kuchni polskiej, 
uczniowie mieli okazję lepiej się poznać, bio-
rąc udział w zabawach integracyjnych. Dzień 
7 maja nasi goście rozpoczęli od uczestnictwa 
we mszy świętej w kościele pw. Bożego Cia-
ła w Nowych Skalmierzycach, celebrowanej 
przez księdza kanonika Zbigniewa Króczyń-
skiego. Jej fragmenty zostały odprawione 
także w języku niemieckim. Nazajutrz miała 
miejsce wizyta w Urzędzie Gminy i Miasta, 
gdzie uczniowie zostali serdecznie przyjęci 
przez burmistrz Bożenę Budzik. Niemiec-
cy gimnazjaliści mieli okazję dowiedzieć się 

czegoś więcej o pracy urzędu jak i zadać pani 
burmistrz wiele ciekawych pytań. Grupa nie-
miecka bawiła się także w kręgielni Hotelu 
Lazur a także brała udział w warsztatach w 
Muzeum Piekarnictwa w Pleszewie, gdzie 
zajęła się wypiekiem bułek oraz poznała hi-
storię piekarnictwa. Pobyt niemieckich gim-
nazjalistów zakończył uroczysty koncert, 
podczas którego uczniowie przedstawili wy-
niki pracy trzech grup warsztatowych.

Przez cały czas trwania wymiany uczestni-
cy rozwijali umiejętności językowe, uczyli się 
tolerancji i otwartości. Każde takie spotkanie 
jest okazją do zdobycia doświadczeń, nawią-
zania międzynarodowych przyjaźni oraz do 
poprawy relacji i wzajemnego zrozumienia. 
Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży. Po stronie polskiej 
realizację zadań koordynowały: Joanna Wal-
czak, Urszula Marcinkowska i Ewa Dudczak.

Joanna Walczak, Urszula Marcinkowska, 
Ewa Dudczak

Przedszkolaki w szkolnych murach
11 maja do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach przybyła grupa dzieci z Przedszkola 
„Jarzębinka”. 

Sześciolatki mogły zobaczyć jak 
wygląda nauka w klasie pierwszej. 
Dzieci nie były jedynie biernymi 
obserwatorami, ale mogły doświad-
czyć tego jak to jest być pierwszokla-
sistą w stu procentach. Na początku 
uczniowie opowiedzieli o tym jak 
wygląda szkoła, co się w niej znaj-
duje, co robi się na zajęciach. Przed-
szkolaki, za sprawą wielu gier i za-
baw edukacyjnych, w których wzięły 
udział, przekonały się, że nauka to 
świetna przygoda. Każdy z nich miał 
swojego opiekuna – ucznia klasy 
pierwszej, który przez cały czas 
trwania edukacyjnych warsztatów 
pomagał mu. Dzieci nie tylko mo-

gły wspólnie uczyć się i bawić, ale 
także porozmawiać przy wspólnym 
posiłku. Także dzieci z przedszko-
la przygotowały niespodzianki dla 
uczniów: wierszyk na powitanie, 
dyplom oraz rysunkową książecz-
kę, którą wykonały na zajęciach 
w przedszkolu. Współpraca Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewi-
cza i Publicznego Przedszkola „Ja-
rzębinka” dokonała się w ramach 
projektu edukacyjnego „Szkoła”. 
Jego autorami są nauczycielki wy-
chowania przedszkolnego. Dzięku-
jemy za odwiedziny i mamy nadzieję 
na dalszą współpracę!

Paulina Wielanek Przedszkolaki miały okazję zobaczyć, jak wygląda nauka w pierwszej klasie

Pobyt niemieckich gimnazjalistów zakończył 
uroczysty koncert
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„Sprytnie i logicznie, 
więc matematycznie”
„Sprytnie i logicznie, więc matematycznie” - pod tym 
hasłem odbyła się trzecia edycja Gminnego Konkursu 
Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych 
z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 Finał odbył się 19 maja 2017 w Szko-
le Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach, a przystąpili do niego 
uczniowie wyłonieni podczas eliminacji 
szkolnych. Każda placówka wyłoniła po 
dwóch najlepszych matematyków w trzech 
kategoriach wiekowych, klas czwartych 
piątych i szóstych. Do testu matematycz-
nego przystąpiło trzydzieścioro sześcioro 
uczniów z siedmiu szkół. Zadania wymaga-
ły zarówno umiejętności logicznego myśle-
nia jak i sprawności rachunkowej. Poziom 
umiejętności matematycznych uczestników 
był wysoki, gdyż wśród laureatów znaleźli 
się uczniowie z maksymalną liczbą punk-
tów z testu. 

A oto laureaci III 
Gminnego Konkur-
su Matematycznego:

W kategorii klas 
czwartych: miejsce I - 
Alicja Kuncewicz z SP 
im. Adama Mickiewi-
cza w Skalmierzycach, miejsce II - Wiktor 
Wasielewski z SP im. Jana Pawła II w Ocią-
żu, miejsce III - Weronika Banaszak z SP im. 
Marii Konopnickiej w Droszewie

W kategorii klas piątych: miejsce I - To-
masz Kułton z SP im. Jana Pawła II w Ociążu, 
miejsce II - Mikołaj Paluszkiewicz z SP im. 
bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gosty-
czynie, miejsce III - Michalina Budzik z SP 
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach

W kategorii klas szóstych: miejsce 
I - Jakub Zębski z SP im. Orła Białego w Bi-
skupicach Ołobocznych, miejsce II - Kamil 
Kubaś z SP im. Marii Konopnickiej w Dro-
szewie, miejsce III - Wiktor Barczak z SP im. 
Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

Laureaci z rąk dyrektor Małgorzaty 
Sulewskiej, kierownika Referatu Oświat 
Daniela Mituły oraz przedstawicielki SGB 

Spółdzielczego Banku Ludowego w Skal-
mierzycach otrzymali nagrody w postaci 
sprzętu elektronicznego oraz dyplomy, 
a wszyscy pozostali uczestnicy pamiątkowe 
dyplomy i upominki. 

Wszystkim uczestnikom etapu finało-
wego gratulujemy, gdyż są oni w swoich 
kategoriach najlepszymi matematykami 
w gminie, a laureatom życzymy dalszych 
sukcesów i wytrwałości w rozwoju mate-
matycznych pasji.

Dziękujemy nauczycielom matematyki 
z terenu gminy uczestniczącym w pracach 
komisji konkursowej za zaangażowanie 
i skrupulatne sprawdzanie testów. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy do władz 
SGB Spółdzielczego Banku Ludowego 
w Skalmierzycach za objęcie tegorocznej 
edycji konkursu honorowym patronatem 
oraz za wsparcie finansowe.

Świętujemy rocznicę  
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Majowe święta obchodzone są 
w każdej szkole. Patriotyczne 
akcenty pojawiły się także 
w Szkole Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach. 

Stało się tak m. in. za sprawą przygoto-
wanego przez klasę szóstą apelu. Dzięki 
krótkiemu montażowi dzieci dały swoim 
młodszym koleżankom i kolegom ciekawą 
lekcję historii. Uczniowie ubogacili ją wy-

recytowanymi tekstami poetyckimi. Nie 
zabrakło również śpiewu „Witaj majowa 
jutrzenko!”. Tego dnia uczniowie przygo-
towali kotyliony, by wyrazić swój patrio-
tyzm i szacunek do ojczyzny. Każda klasa 
otrzymała również patriotyczną pocztów-
kę, która przypominać miała o majowych 
świętach. 

Paulina Wielanek

Trzeciomajowy apel  
był dla uczniów ciekawą lekcją historii
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„Rozwĳ amy nasze pasje”
6 maja w sali OSP w Biskupicach Ołobocz-

nych odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu 
„Rozwijamy nasze pasje” realizowane przez 
Fundację Edukacyjną „Zmiana” w ramach 
projektu „Aktywni mieszkańcy” finanso-
wanego ze środków Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. Jest to oferta skierowana dla 
najmłodszych mieszkańców wsi, którzy 
będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach 
plastycznych, teatralnych i tanecznych. Prze-
widujemy także ćwiczenia ruchowe: zumbę 
i aerobik. 

W pierwszych zajęciach wzięło udział 
kilkanaścioro dzieci, które pod okiem pro-
wadzącej Elizy Korczak przygotowały gniot-
ki z balonów oraz malowały palcami. Dzię-

kujemy strażakom za udostępnienie sali. 
Ogromne podziękowania należą się także 
mamom, które pomagały w prowadzeniu za-
jęć. Zapraszamy na kolejne spotkania.

M. C. 

Majowe rajdy
Zimna i wietrzna pogoda nie sprzyjała ak-

tywności fizycznej na zewnątrz, a perspekty-
wa deszczu nie zachęcała do wyjścia z domu. 
Mimo tego w niedzielę 7 maja grupa osób 
zdecydowała się na spacer z kijami lub jazdę 
na rowerze. Gratulujemy odwagi. Mimo nie-
ciekawych warunków pogodowych możemy 
uznać, że sezon rowerowy i nordic-walking 
został w Biskupicach Ołobocznych otwarty. 
Planujemy już kolejne rajdy i mamy nadzie-
ję, że będzie im towarzyszyć dużo ładniejsza 

pogoda. Zapraszamy do śledzenia strony 
facebook Fundacji Edukacyjnej „Zmiana”. 
Tam już wkrótce informacje o terminie ko-
lejnych rajdów.

M.C. 

 Ogólnopolskie 
mistrzostwo 
gimnazjalistów
Uczniowie Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach po raz kolejny 
pokazali swój profesjonalizm 
i kreatywność. Tym razem 
sięgnęli po najwyższe podium 
na szczeblu ogólnopolskim. 

18 maja br. Gabriela Jabłońska 
z klasy IIb zdobyła I miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Literackim ,,Siat-
kówka – sport, co łączy, a nie dzieli.’’ 
Natomiast Marta Matyśkiewicz z klasy 
IIa zajęła miejsce II. Rozstrzygnięcie 
konkursu miało miejsce w Urzędzie 
Miejskim w Byczynie (woj. opolskie). 
Nasze gimnazjalistki odebrały nagrody 
z rąk przewodniczącego jury Andrzeja 
Szatana – autora trzech książek o tema-

tyce sportowej oraz laureata nagrody 
Grand Prix Międzynarodowego Kon-
kursu Dziennikarskiego Local Press. To 
kolejny konkurs, który pokazał, że skal-
mierzyckie gimnazjum to szkoła polo-
nistycznych sukcesów. Szkoła, w któ-
rej na co dzień realizuje się maksymę 
Stanisława Staszica, iż ,,Talent jest jak 
kawałek szlachetnego, ale surowego 
metalu. Dopiero pilna praca go obrobi 
i wartość mu wielką nada.” Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych, rów-
nie wysokich osiągnięć.

Dorota Bukowska

Laureatki konkursu literackiego

Dzieci z Biskupic Ołobocznych wzięły udział w zajęciach plastycznych
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Recytatorki z Droszewa  
w gronie najlepszych
Konkurs Recytatorski 
„Zabawa z Poezją”, który był 
wspólnym przedsięwzięciem 
Młodzieżowego Domu Kultury 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Adama Asnyka w Kaliszu, 
kolejny już raz zgromadził wielu 
utalentowanych recytatorów 
z Kalisza i okolic. Jego finał 
odbył się w Młodzieżowym Domu 
Kultury w kwietniu. 

Zanim jednak na scenie zaprezentowali 
się najlepsi z najlepszych, odbyły się eli-
minacje, w których Szkołę Podstawową 
im. Marii Konopnickiej w Droszewie re-
prezentowało kilku utalentowanych miło-
śników poezji. W kategorii klas 0-III wier-
sze polskich poetów prezentowały: Maria 
Frankiewicz, Wiktoria Matuszewska, Julia 
Klicha, Jagoda Kryś i Karolina Mądry, nato-
miast w kategorii klas IV-VI: Marcin Płotek, 

Joanna Rubas i Weronika Banaszak. W fina-
le znalazły się aż cztery uczennice z Drosze-
wa: Jagoda, Karolina, Joasia i Weronika, któ-
re stanęły w szranki wraz z 30 najlepszymi 
recytatorami ze szkół podstawowych. Jury 
w składzie: dyrektor MDK Beata Paszak, 
Elżbieta Orłowska, Małgorzata Piecho-
wiak i Rafał Paczkowski po wysłuchaniu 
wszystkich prezentacji przyznało nagrody 
i wyróżnienia w dwóch kategoriach wie-
kowych. Wielki sukces i III miejsce przypa-
dło w udziale Weronice Banaszak, która za 
swoją prezentację „Rozmowy z pluskwą” 
otrzymała gromkie brawa od publiczności 
i uznanie jurorów. Kolejny raz pokazała 
swoją wielką pasję i miłość do literatury. 
Weronika lubi scenę i jak widać scena od-
wzajemnia jej się tym samym…Wszyscy fi-
naliści, oprócz miłego przyjęcia, otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody 
książkowe. Gratulujemy! 

 M.K.

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

w Nowych Skalmierzycach. Przetarg odbędzie się w dniu 

06 lipca /czwartek/ 2017 r. o godzinie 10.45,
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, parter – sala nr 1.

II przetarg ustny ograniczony
Województwo Wielkopolskie,  
powiat Ostrowski,  
gmina Nowe Skalmierzyce,  
obręb Nowe Skalmierzyce:

1. Działka nr 399/21, o pow. 0,0820 ha, zapi-
sana w Kw. nr KZ1W/00073919/5, położona 
w miejscowości Nowe Skalmierzyce: 
•	 działka położona w otoczeniu torów 

kolejowych, gruntów uprawianych rolniczo, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zabudowy przemysłowej, teren zaniżony, 
nieużytkowany;

•	 działka nie posiada bezpośredniego dostę-
pu do urządzeń infrastruktury technicznej 
ani do drogi publicznej;

•	 nieruchomość sprzedawana jest 
według stanu ujawnionego w kata-
strze nieruchomości;

•	 nieruchomość jest wolna od wszelkich 
obciążeń i zobowiązań;

•	 pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 
09 lutego 2017 r. zakończył się wyni-
kiem negatywnym;

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

•	 cena wywoławcza - 27 000 zł 
•	 wadium - 1 500 zł

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

3. Z uwagi na ograniczoną możliwość zago-
spodarowania nieruchomości oraz braku 
dostępu do drogi publicznej, przetarg jest 
ograniczony do właścicieli nieruchomości 
przyległych, tj. działek nr: 399/19, 399/13, 
obręb Nowe Skalmierzyce. 

4. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu 
upływa w dn. 03 lipca 2017 r. Zgłoszenia nale-
ży dokonać w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, w formie pisemnej.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpła-
cić w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmie-
rzycach na nr konta: 34 8431 0008 0000 0693 
2000 0008, tj. do dnia 03.07.2017 r. Wadium za-
licza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6. Wszelkie koszty i opłaty związane z na-
byciem nieruchomości ponosi Nabywca 
nieruchomości. 

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca 
nieruchomości nie stawi się bez usprawiedli-
wienia w miejscu i terminie zawarcia umowy 
notarialnej, organizator przetargu może 
odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie 
podlega zwrotowi. 

8. Wydanie nieruchomości nabywcom nastą-
pi po zawarciu umowy notarialnej.

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

  
Burmistrz Gminy i Miasta

 Nowe Skalmierzyce
 /-/ Bożena Budzik

Finalistki kaliskiego konkursu 
recytatorskiego wraz z opiekunką
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Pasja nauczania
Czy kodowanie i programowanie 
można wykorzystać nie tylko 
na informatyce i matematyce? 
Czy można kodować offl  ine? Czy 
roboty mogą pomóc w uczeniu 
się wszystkich przedmiotów i na 
każdym z etapów edukacyjnych? 

I wreszcie - czy wszechobecne kody QR 
mogą przynieść korzyści także w edukacji? Na-
uczyciele, którzy byli uczestnikami warsztatów 
odbywających się w ramach Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich 18 maja br. w Szkole 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skal-
mierzycach, na pewno znaleźli odpowiedź na 
te pytania.

Warsztaty odbywały się w dwóch blokach 
tematycznych: „Działamy i odkrywamy, do gry 
zapraszamy. Pomysły na gry tabletowe i podło-

gowe.” oraz „Raz, dwa, trzy, ozoboty wkraczają 
do gry. Kodowanie i programowanie dla ma-
łych i dużych.” Poprowadziły je autorki progra-
mu nauczania „Myślę – działam – idę w świat”, 
nauczycielki z pasją, pracujące w szkole pod-
stawowej w Skalmierzycach: Justyna Kraw-
czyk, Jolanta Łęcka, Anna Dziadkiewicz i Sylwia 
Musiał. 

Podczas pierwszego spotkania uczestni-
cy poznali aplikacje, które z powodzeniem 
można zastosować na tabletach lub tablicach 
interaktywnych i które przede wszystkim 
mogą zaciekawić ucznia i zmotywować go do 
uczenia się już od początku lekcji. Przykładem 
mogą być wykorzystane przez prowadzące 
kody QR, w których ukryły one cele i kryteria 
warsztatów, sugerując w ten sposób uczestni-
kom ich zastosowanie. Inna ciekawa aplikacja 
pokazywała, jak można podsumować lekcję np. 
w formie interaktywnego quizu. Warsztaty po-
święcone kodowaniu i programowaniu wbrew 
pozorom nie odbywały się przy komputerach, 
ale na dywanie i przy użyciu nie klawiatury, 

ale np. kubeczków. Dużym zainteresowaniem 
uczestników cieszyły się propozycje wykorzy-
stania prostych robotów - ozobotów do uczenia 
się na różnych przedmiotach. 

Uczestnicy nie byli jedynie biernymi od-
biorcami, ale aktywnie uczestniczyli w warsz-
tatach. Mogli w ten sposób „przetestować” gry 
i zabawy, które można wykorzystać nie tylko 
w pracy z najmłodszymi, ale również z ucznia-
mi starszymi. Niezwykle cenne okazały się 
doświadczenia prowadzących, które pokaza-
ły zgromadzonym, w jaki sposób można gry 
przygotować oraz podzieliły się przykładami 
ze swojej praktyki. Było to bardzo inspirujące 
spotkanie zarówno dla młodych nauczycieli, 
którzy dopiero rozpoczynają swoją zawodową 
drogę, jak i dla tych już doświadczonych. 

Warsztaty zorganizowane pod patrona-
tem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce były 
kolejnym inspirującym przedsięwzięciem 
edukacyjnym skierowanym do nauczycieli 
i przygotowanym przez nauczycieli, ale przede 
wszystkim utwierdzającym w przekonaniu, że 
w szkole najważniejsze jest rozwijanie i ucze-
nie się i to nie tylko uczniów.

Przedszkolaki znów zatańczyły!
27 kwietnia 2017 roku po raz jedenasty w ramach imprezy 
„Roztańczone Przedszkolaki” maluchy z Publicznego Przedszkola 
nr 2 „Pod Kasztanami” zaprezentowały swoje taneczne umiejętności. 

Widowisko, które w tym roku odbyło się 
w hali sportowej Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach, okaza-
ło się dynamicznym, pełnym kolorów, tańca 
i muzyki spektaklem.

Zaproszenie na taneczną galę przyjęło 
wielu gości: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik, przewodniczący 
Rady Gminy i Mia sta Kazimierz Sipka, ksiądz 
kanonik Zbigniew Króczyński, Dyrektor Gim-

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./ 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 05.06.2017 r. – 26.06.2017 r.

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

wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze 
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w miejscowości 

Żakowice, obręb Głóski /dz. nr 33/4, o pow. 0,4200 ha/,
Strzegowa /dz. nr 163, o pow. 0,6200 ha oraz 164, o pow. 0,5800 ha/,

Trkusów /dz. nr 169, o pow. 0,0400 ha/. 

Roztańczone przedszkolaki na scenie w gimnazjum 
w Nowych Skalmierzycach

nazjum im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach Teresa Kiełbik, emerytowani 
nauczyciele i pracownicy przedszkola oraz ro-
dzice i dziadkowie wychowanków. 

Podczas uroczystości padło wiele cie-
płych słów ze strony dyrektor przedszkola 
Olgi Gruszczyńskiej, która przywitała gości 
i zaprosiła do obejrzenia pokazów tanecz-
nych. Tematem przewodnim tegorocznego 
przeglądu była muzyka disco. Mali tancerze 
z wielkim wdziękiem zaprezentowali układy 
choreograficzne do najbardziej znanych i lu-
bianych piosenek królujących na parkietach 
współczesnych dyskotek. Ich popisy spotkały 
się z ogromnym aplauzem. Uznanie wzbudziły 
nie tylko oprawa muzyczna, ale również prze-
piękne i kolorowe stroje uczestników. 

Podsumowania spotkania dokonała bur-
mistrz Bożena Budzik, która nie tylko wyrazi-
ła podziw dla małych artystów, lecz również 
podziękowała nauczycielom za trud włożony 
w przygotowanie wychowanków do występów. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, 
rodzicom, dziadkom za przyjęcie zaproszenia 
oraz stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, 
jaka zawsze towarzyszy przeglądowi. 

Zapraszamy za rok!
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Z wizytą na 
zamku u Izabeli 
Czartoryskiej
W jedną z majowych sobót 
uczniowie klasy V i VI Szkoły 
Podstawowej im. J. Korczaka 
w Kotowiecku z opiekunami 
Violetą Matuszczak i Urszulą 
Adrian udali się na wycieczkę 
rowerową w ramach projektu 
„Z historią i przyrodą 
w plecaku”. 

Uczniowie po raz kolejny zgłębiali 
tajniki okolicznych walorów historycz-
no-przyrodniczych. Głównym celem 
wyprawy była wizyta w gołuchowskim 
zamku, gdzie uczniowie odbyli nieco-
dzienną lekcję muzealną. Uczniowie 
dowiedzieli się, ile kominków kryje 
zamek, do czego służy baldachim, kto 
spał na miniaturowym łóżku i jak moc-
no Izabela kochała swego męża. Przy 
okazji zwiedziliśmy pobliski park oraz 
zagrodę żubrów, koników polskich, dzi-
ków i danieli. Po drodze zatrzymaliśmy 
się także przy kamieniu świętej Jadwigi 
– największym w Wielkopolsce głazie 
narzutowym. Ponadto uczciliśmy pa-
mięć zamordowanych podczas II wojny 
światowej w miejscu ich stracenia w go-
łuchowskim lesie. Kolejną wyprawę hi-
storyczno-przyrodniczą planujemy od-
być w Kaliszu. 

Urszula Adrian

Zajęcia otwarte dla mam
W Publicznym Przedszkolu w Kotowiecku odbyły się zajęcia otwarte 
dla mam obchodzących swoje święto. 

25 maja gospodarzami spotkania były 
maluszki, które powitały swoje mamy pio-
senką. Wtulone w ramiona tej najważniej-
szej dla siebie osoby śpiewały, recytowały 
wierszyki i rozmawiały o rodzinie. Był też 
czas na wspólny taniec. Maluszki wykazały 
się wiedzą w zabawie edukacyjnej „Tata czy 
mama”, sprawnie rozpoznawały na ilustra-
cjach czynności wykonywane przez każde-
go z rodziców i przedmioty każdemu z nich 
potrzebne. W zabawie plastycznej wspólnie 
z gośćmi próbowały przedstawić drzewo ge-
nealogiczne swojej rodziny. Na koniec wrę-
czyły mamom samodzielnie udekorowane 

serca, na których widać było odbite dłonie. 
Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek. 

26 maja mamy gościły w grupie starsza-
ków, które podczas zajęć otwartych zapre-
zentowały swoje wiadomości, umiejętno-
ści i talenty. Dzieci ciepło wypowiadały się 
o swoich gościach, gromadziły określenia 
charakteryzujące mamę, czytały i elimino-
wały cechy do niej nie pasujące. W ten sposób 
powstał obraz osoby najbliższej sercu każ-
dego dziecka. Przedszkolaki, wykorzystując 
monitor interaktywny, rysowały kwiatki, 
tworzyły bukiety, a potem liczyły i układa-
ły działania matematyczne. Ilustrowały ru-

chem rosnące kwiatki, wykazały się 
pamięcią i pomysłowością w wy-
myślaniu prezentów dla mamy, roz-
szyfrowały zakodowane życzenia. 
Nie zabrakło również wiersza 
i piosenki dedykowanych mamom. 
Starszaki wręczyły im samodziel-
nie przygotowane świeczniki i cer-
tyfikaty „Idealnej mamy”, a potem 
zaprosiły na słodki poczęstunek. 
Dzieci starały się zaprezentować 
jak najlepiej. W niekonwencjonalny 
sposób złożyły życzenia. Wyrazi-
ły miłość, wdzięczność, szacunek; 
dziękowały za dobroć, cierpliwość 
i serce, które tak wiele rozumie 
i wybacza. Mamy były wzruszone 
i pełne podziwu dla swoich pociech. 
Obie strony przyjemnie spędziły 
czas. Spotkania przyczyniły się do 
wzmacniania więzi rodzinnych i in-
tegrowania rodziców ze środowi-
skiem przedszkolnym.

Bogumiła Stodolna

Dzieci z przedszkola w Kotowiecku 
gościły swoje mamy

13Czerwiec, nr 6(283)/2017



„Powiat kaliski 
- jaki znam”
Konkurs „Powiat kaliski- jaki 
znam” pod honorowym 
patronatem Starosty 
Kaliskiego Krzysztofa Nosala 
wpisał się na trwałe w zadania 
edukacji regionalnej. 

Na zaproszenie organizatora, Zespo-
łu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka 
w Opatówku, odpowiedziało osiemdzie-
sięcioro czterech uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjów powiatu kaliskie-
go i miasta Kalisza. Wśród uczestników 
znalazł się Paweł Andrzejewski – uczeń 
klasy szóstej szkoły podstawowej w Go-
styczynie, który zajął I miejsce w ka-
tegorii „praca plastyczna”. Opiekunem 
ucznia była Dorota Krzycka- Góral. 

Jubileuszowy X Gminny Turniej 
dla klas III „Małe Omnibusy”
11 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach odbył się Jubileuszowy 
X Gminny Turniej dla klas III „Małe Omnibusy”. Rozpoczęto 
go od podziękowań i życzeń, które przekazali wicedyrektor 
szkoły Jolanta Szczepaniak oraz kierownik Referatu Oświaty 
i Wychowania Daniel Mituła. 

Do rozgrywek przystąpiło sześć ze-
społów uczniów klas III reprezentujących 
szkoły z Droszewa, Gostyczyny, Kotowiec-
ka, Ociąża i Nowych Skalmierzyc. Tematyka 
zadań dotyczyła Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa i promowania ak-
tywnych postaw czytelniczych.

Najpierw w zespołach uzupełniano test 
wiedzy ogólnej, który dotyczył wiadomo-

ści z poszczególnych 
edukacji. Następnie, po 
wylosowaniu tematu, 
uczniowie z wykorzysta-
niem przygotowanych 
materiałów przystąpi-
li do wykonania pracy 
plastycznej pt. „Wizyta 
w bibliotece”. Na koniec 
zespoły otrzymały do 
przeczytania fragment 
tekstu z książki Grze-
gorza Kasdepke „Co to 
znaczy… czyli 101 za-
bawnych historyjek, 
które pozwolą zrozu-
mieć znaczenie niektó-
rych powiedzeń”.

Po wykonaniu wszyst-
kich zadań komisje 

konkursowe, w skład których wchodzi-
li nauczyciele ze szkół biorących udział 
w turnieju, wyłoniły „Małych Omnibusów”, 
którymi w bieżącym roku są: I miejsce – ze-
spół nr 2 składający się z uczniów klasy III 
a, III b i III f ze szkoły podstawowej w No-
wych Skalmierzycach, II miejsce – zespół 
klasy III ze szkoły podstawowej w Drosze-
wie, III miejsce – zespół klasy III ze szkoły 
podstawowej w Ociążu. 

Wszystkim uczestnikom podziękowania, 
dyplomy, nagrody książkowe i upominki od 
sponsorów wręczyła wicedyrektor szko-
ły Jolanta Szczepaniak. Cieszy nas fakt, iż 
każdy uczestnik edycji jubileuszowej został 
nagrodzony i uhonorowany. Wszystkim 
zespołom uczniów i ich nauczycielom ser-
decznie gratulujemy i dziękujemy za udział 
w rozgrywkach. Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do dyrekcji szkoły, Rady Ro-
dziców, Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej 
„Lazur” w Nowych Skalmierzycach, Dealer 
Mercedes-Benz, AMG Performance Center 
– Auto Partner J. i A. Garcarek i p. Józefy 
Orzechowskiej ze sklepiku szkolnego za 
wsparcie finansowe i rzeczowe. 

Małgorzata Nowak
Iwona Pussak

Małe Omnibusy
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Spotkanie z mistrzem
29 maja Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach odwiedził 
Bartomiej Jaszka - trener, który wprowadził drużynę MKS-u Kalisz 
do PGNiG Superligi Mężczyzn. 

Podczas spotkania z uczniami bardzo 
chętnie odpowiadał na wszystkie pytania. 
Dzieci miały okazję dowiedzieć się między 
innymi dlaczego trener wybrał akurat pił-
kę ręczną, jak wygląda dieta zawodnika, 
co najbardziej lubi jeść oraz jak dobrze 
zbudować atmosferę 
w zespole, by osiągać 
sukcesy na miarę kali-
skiej drużyny. Obowiąz-
kowym punktem było 
rozdawanie autografów 
oraz robienie zdjęć, do 
których nasz gość miał 
anielską cierpliwość. 
Być może kolejne spo-
tkanie z Bartłomiejem 

Jaszką uda się w tym roku szkolnym zor-
ganizować raz jeszcze w ramach „Lekcji 
z Mistrzem”. Mamy również nadzieję, że 
odwiedzimy trenera w klubie MKS Zagłę-
bie Lubin, gdzie od przyszłego sezonu bę-
dzie pracował.

Podczas spotkania 
Bartłomiej Jaszka rozdawał 

autografy i pozował do 
wspólnych zdjęć 

Konferencja „Razem przeciw przemocy”
12 maja 2017 roku w Starym Kinie w Nowych Skalmierzycach odbyła 
się konferencja pod hasłem „Razem Przeciw Przemocy”, którą 
zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych 
Skalmierzycach, a honorowym patronatem objęła  Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

W przedsięwzięciu udział wzięli Zastępca 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Paweł Błaszczyk, przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Kazimierz Sipka oraz radni 
i sołtysi, dyrektorzy szkół, przedszkoli, dy-
rektorzy i kierownicy ościennych ośrodków 
pomocy społecznej, pracownicy Urzędu Gmi-
ny i Miasta, przedstawiciele policji, oświaty, 
służby zdrowia, sądownictwa, organizacji 
pozarządowych, członkowie Zespołu Inter-
dyscyplinarnego i Gminnej Komisji ds. Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych.

Głównym celem konferencji była dyskusja 
i refleksja nad zjawiskiem przemocy w rodzi-
nie. Omówiono definicję, mechanizmy dzia-
łania, rodzaje przemocy, cechy ofiar i spraw-
ców, sposoby skutecznego radzenia sobie 
z tym zjawiskiem i najważniejsze aspekty 
procedury Niebieskiej Karty. Podkreślono 
także wagę roli współpracy pomiędzy róż-
nymi instytucjami w kontekście wspólnego 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Anna 
Maria Wesołowska – wieloletnia sędzia, 
współautorka ustawy o świadku koronnym, 
autorka licznych publikacji i felietonów, wy-

kładowca akademicki – wygłosiła wykład 
pt. „Przeciwdziałanie nowym zagrożeniom 
w rodzinie”, Dorota Kulikowska i Lidia Wol-
niewicz – pracownice M-GOPS w Nowych 
Skalmierzycach, specjalistki ds. przeciw-
działania przemocy w rodzinie, asystentki 
rodzin – przedstawiły zjawisko przemocy, 
charakterystykę ofiary i sprawcy oraz staty-
styki dotyczące przemocy w gminie i mieście 
Nowe Skalmierzyce, a Karol Jasiak – kierow-
nik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnie, 
mediator sądowy, przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego, specjalista organizacji 
pomocy społecznej i pracy socjalnej – omó-
wił możliwości i sposoby skutecznego prze-
ciwdziałania przemocy oraz ważne zadania 
wynikające z procedury Niebieskiej Karty.

Konferencja w opinii wszystkich uczest-
ników była cennym doświadczeniem, dawką 
wiedzy i wymianą dobrych praktyk. Mamy 
nadzieję, że zaowocuje dalszą, coraz pełniej-
szą i bardziej wartościową współpracą na 
polu tak trudnego problemu jakim jest prze-
moc w rodzinie.

Słowa wdzięczności i uznania do Kie-

rownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Nowych Skalmierzycach Ur-
szuli Gajdy skierował wiceburmistrz Paweł 
Błaszczyk, który był pod dużym wrażeniem 
poziomu merytorycznego i profesjonalnej or-
ganizacji przedsięwzięcia.

To była pierwsza, ale na pewno nie ostat-
nia konferencja zorganizowana przez tutej-
szy ośrodek pomocy społecznej. Mamy wie-
le pomysłów i energii do dalszych ważnych 
społecznie inicjatyw. Do zobaczenia na kolej-
nej konferencji!

Magdalena Iskierka
MGOPS w Nowych Skalmierzycach

Uczestnicy konferencji 

Rodzice dzieciom
Wielkie gratulacje dla 
odważnych rodziców dzieci 
z przedszkola „Pod Kasztanami” 
w Nowych Skalmierzycach.

 Stare Kino gościło wspaniałych akto-
rów, którzy przygotowali bajkę dla swoich 
pociech. Wystąpić przed taką publicznością 
nie lada sztuka, a wszystko to z okazji Dnia 
Dziecka. Życzenia w imieniu burmistrz Bo-
żeny Budzik złożył występującym sekre tarz 
Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek. 
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„Spór o zamek
 czyli Ostatni Zajazd na Litwie”
8 maja 2017 roku Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Nowych 
Skalmierzycach zorganizowała w „Starym Kinie” spektakl z okazji 
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 

W uroczystości uczestniczyli Zastępca Bur-
mistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Paweł Błaszczyk, kierownik Referatu Kultury, 
Sportu i Promocji Aleksander Liebert, biblio-
tekarka szkoły podstawowej Sylwia Rogowicz 
oraz liczna grupa młodzieży z miejskich szkół. 

Monodram „Spór o zamek, czyli Ostatni 
Zajazd na Litwie” na podstawie epopei Ada-
ma Mickiewicza „Pan Tadeusz” zaprezentował 
krakowski aktor Andrzej Jurczyński, absolwent 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Lu-
dwika Solskiego w Krakowie. Odczytał on tak-
że fragment „Latarnika” Henryka Sienkiewicza. 
Artysta oczarował widzów swoim kunsztem 
artystycznym, z niebywałą łatwością wchodził 
w różne postaci, m.in. Gerwazego, Hrabiego, 
Podkomorzego czy księdza Robaka. Młodzież 
z zainteresowaniem przysłuchiwała się historii 
sporu o zamek, jaki toczył się pomiędzy Sopli-
cami a ostatnim z rodu Horeszków – Hrabią. 
Dzięki odpowiedniej mimice twarzy, gestom, 
ruchom i modulacji głosu aktor potrafił oddać 
ich odmienne charaktery oraz temperamenty. 

Spektakl był dla młodzieży doskonałą roz-
rywką, ale również niecodzienną lekcją o pięk-
nie języka ojczystego. Uczniowie mieli okazję 
zobaczyć, czym jest monodram – forma teatral-
na wymagająca od aktora niezwykłych umie-
jętności, bardzo dobrej pamięci oraz twórczej 
improwizacji. Widzowie mogli odnieść wraże-
nie, że na scenie nie było jednej osoby, ale całe 
grono aktorów. 

W imieniu burmistrza Bożeny Budzik na ręce 
dyrektora biblioteki Marii Jezierskiej podzięko-
wania oraz bukiet kwiatów złożył jej zastępca 
Paweł Błaszczyk – ufam, że dzięki podejmowa-
nym przez Panie inicjatywom mającym na celu 
rozbudzanie bądź rozwijanie zainteresowań czy-
telniczych, literackich oraz artystycznych miesz-
kańców, nasze biblioteki zawsze będą pełniły rolę 
dobrego partnera dla samorządu w animowaniu 
życia kulturalnego Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce. List gratulacyjny przekazała również 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum 
Animacji Kultury w Poznaniu.

Maria Jezierska 

Kabaret Bzik Show w „Starym Kinie”
23 maja br. Kabaret Bzik Show wystąpił w „Starym Kinie” 
dla uczniów klas II i III ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach. 

,,Śladami dawnej 
prusko-rosyjskiej 
granicy w Nowych 
Skalmierzycach”
23 maja 2017 roku uczniowie 
Gimnazjum nr 1 im. Prymasa 
Tysiąclecia w Kaliszu wzięli 
udział w wycieczce ,,Śladami 
dawnej prusko-rosyjskiej grani-
cy w Nowych Skalmierzycach”. 

W jej programie znalazły się m.in. zre-
konstruowane przejście graniczne przy 
Skwerze Historycznym, poewangelicki 
kościół MB Nieustającej Pomocy oraz 
dworzec kolejowy. 

Gimnazjaliści z Kalisza podążają śla-
dami dawnej granicy od 2013 roku. 
Tegoroczna wycieczka zakończyła się 
w Starym Kinie, gdzie dzięki uprzejmo-
ści burmistrz Bożeny Budzik uczniowie 
mieli możliwość zagłębienia się w histo-
rię kinematografii poprzez zapoznanie 
sie z zasadami działania dawnych projek-
torów filmowych oraz obejrzenia filmu 
edukacyjnego o historii kina. 

 
Robert Kapitaniak 

Zaprezentowano przedstawienie pt. „Ana-
nasy z naszej klasy”, które miało charakter 
zabawowo-edukacyjny. Dzieci obejrzały szkol-
ną klasę, w której oprócz nauczycielki, pani 
Gertrudy Ziółkowskiej, byli: Tola – klasowa 
„lizuska” i psotny „rozrabiaka” Bzik. Zderzenie 
tych dwóch postaci i ich zachowań pokazało 
właściwe relacje nauczyciel – uczeń. Było lekcją 
szacunku do drugiej osoby i uczniowskiej przy-
jaźni. W spektaklu zwrócono również uwagę 
na wpływ wiedzy na przyszłość człowieka oraz 
na sprawność fizyczną, gdyż „w zdrowym ciele 
zdrowy duch”.

M. Nowak

Występ Kabaretu Bzik Show w „Starym Kinie”
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I Międzyszkolny Przegląd 
Małych Form Teatralnych dla klas I-III 
29 maja 2017 roku odbył się I Międzyszkolny Przegląd Małych 
Form Teatralnych dla klas I-III, którego organizatorem była Szkoła 
Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. 

Mali aktorzy prezentowali piętnastomi-
nutowe przedstawienia w „Starym Kinie” 
w Nowych Skalmierzycach. W jury zasiedli 
Kama Kowalewska - aktorka Teatru im. Woj-
ciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Hanna 
Kubicka - wicedyrektor PP nr 1 „Jarzębinka” 
w Nowych Skalmierzycach oraz Aleksander 
Liebert - kierownik Referatu Kultury, Sportu 
i Promocji w Urzędzie Gminy i Miasta w No-
wych Skalmierzycach.

W przeglądzie uczestniczyło pięć grup te-
atralnych ze szkół podstawowych z terenu 
gminy. Szkoła Podstawowa im. Marii Konop-
nickiej w Droszewie zaprezentowała przed-
stawienie pt. „Ploty, ploteczki …czyli wielkie 
pranie i sprzątanie”. Inspiracją do stworzenia 
scenariusza była twórczość polskich poetów, 
m.in. ulubionej przez trzecioklasistów z Dro-
szewa - Hanny Niewiadomskiej. Młodzi twórcy 
pod kierunkiem Magdaleny Kubackiej praco-
wali nad ruchem scenicznym i elementami 
scenografii, wielokrotnie sami inicjując pewne 
działania. 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 

w Kotowiecku zaprezentowała spektakl pt. 
„Witaj wiosno”, w którym uczniowie zachwycili 
widzów wspaniałymi strojami oraz układami 
choreograficznymi. Zespół pracował pod kie-
runkiem Anny Hausmann.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Ociążu reprezentowana przez jedenastooso-
bowy zespół pod kierunkiem Doroty Nowa-
czyk wystawiła teatrzyk pt. „Baśniowy amba-
ras”, podczas którego starano się odpowiedzieć 
na pytanie, czy świat bez bajek jest możliwy? 
Dzieci mogły przekonać się, że warto wyłączyć 
komputery i telewizory, by na nowo odkryć 
przygody Jasia i Małgosi albo Królewny Śnieżki.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Nowych Skalmierzycach zapre-
zentowała przedstawienie „Czas na wiosnę” 
opowiadające o oczekiwaniu zwierząt na nad-
chodzącą wiosnę. Występ teatralny został przy-
gotowany pod kierunkiem Kingi Ignaszak.

Na końcu talentem aktorskim popisali się 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Skalmierzy-
cach pod kierunkiem Danuty Szymczak, wysta-
wiając etiudę teatralną „Piękność bez dobroci 

jest jak kwiat bez woni”. Scenariusz został opra-
cowany na podstawie utworu Henryka Sienkie-
wicza ”Bajka”. 

Ocena aktorskich popisów była dla jury 
nie lada wyzwaniem. Każdy zespół został na-
grodzony wyróżnieniem, a laur zwycięstwa 
przyznano grupie teatralnej ze szkoły w Dro-
szewie. Pośród małych aktorów wyróżniono 
także Julię Klichę z SP w Droszewie, Zofię Ba-
nasiak z SP w Ociążu, a także Adama Wojcie-
chowskiego z SP w Skalmierzycach. Uczniowie 
zostali zaproszeni wraz z opiekunami do teatru 
w Kaliszu.

Serdecznie dziękujemy pomysłodawcom, 
organizatorom oraz sponsorom tego wydarze-
nia. Mamy nadzieję, że Przegląd Małym Form 
Teatralnych dla klas I-III na stałe zagości w ka-
lendarzu szkolnych uroczystości.

Szkoła Podstawowa
 im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach

W przeglądzie uczestniczyło pięć grup teatralnych 
ze szkół podstawowych z terenu gminy
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 Wycieczka 
gimnazjalistów 
z Nowych 
Skalmierzyc na 
mecz piłki nożnej
W ramach projektu „Kibicuj 
z klasą” uczniowie gimnazjum 
w Nowych Skalmierzycach 
pojechali do Poznania na mecz 
ekstraklasy piłki nożnej Lech 
Poznań – Legia Warszawa. 

Inicjatorami wycieczki, z której wzię-
ły udział 83 osoby,  byli uczniowie klasy 
IIA wraz z wychowawcą Marcinem Śramą. 
Opiekę sprawowali rodzice wraz z nauczy-
cielami: Haliną Więcław, Pawłem Sobań-
skim, Dariuszem Więcławem i Marcinem 
Cierniakiem. Wejście na stadion miało miej-
sce godzinę przed rozpoczęciem rozgrywek. 
Uczniowie osobiście poznali procedury 
związane z bezpieczeństwem na stadionie, 
między innymi dotyczące tego, co można 
wnosić na mecz, a co trzeba pozostawić 
w depozycie. Po wejściu na trybuny wszy-
scy zajęli miejsca w sektorze M3 na Trybu-
nie im. T. Anioły i obserwowali rozgrzewkę 
piłkarzy. W tym dniu na trybunach zasiadło 
ponad 41 tys. kibiców. Pomimo niesamowi-
tego dopingu oraz wiary w końcowy sukces 
„Kolejorz” przegrał 2:1, prowadząc od 82 
minuty 1:0. Wrażenia uczniów były bardzo 
pozytywne. Wielkim zainteresowaniem 
cieszyły się oprawy, jakie stworzyli kibice. 
Młodzież przekonała się naocznie, że kibi-
cowanie na meczu piłki nożnej może być 
przyjemne i wbrew obiegowym opiniom 
bezpieczne. 

Wycieczka miała charakter integracyjny 
jako alternatywna forma spędzenia wolnego 
czasu. Wyjazd tego typu zorganizowano po 
raz drugi, ale nie ostatni.

 Marcin Śrama

Mali maratończycy z Kotowiecka
11 maja br. grupa starszaków z Publicznego Przedszkola Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego  w Kotowiecku wzięła udział w III 
Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków organizowanym przez 
miesięcznik „Bliżej Przedszkola”. 

Jest to impreza biegowa, której celem 
jest upowszechnianie zdrowego stylu życia 
i aktywnego spędzania czasu oraz popula-
ryzacja biegów wśród dzieci. 

Przygotowania do tego niezwykłe-
go wydarzenia rozpoczęły się od rana. 
Na boisku szkolnym wyznaczono trasę, 
a dzieciom przydzielono numery startowe. 
Tuż po śniadaniu nauczyciel wychowania 
fizycznego Violeta Matuszczak przepro-
wadziła rozgrzewkę, po czym rozpoczął 
się budzący wiele emocji bieg. Opiekę me-
dyczną nad zawodnikami sprawowała pie-
lęgniarka szkolna Beata Zielińska, a kibico-
wała im grupa maluszków, które obiecały, 
że w przyszłym roku i one dołączą do gro-
na maratończyków. Starszaki pokonywały 

kolejne metry trasy z entuzjazmem, bo-
wiem okazało się, że to dla nich super za-
bawa. Impreza zakończyła się niebywałym 
wynikiem, bowiem łącznie dzieci pokonały 
15.552 m. Na mecie czekały na nie butel-
ki z wodą. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
również dyplomy i medale. Dodatkową na-
grodą była piłka i zestaw małego futbolisty. 

Przedszkolaki dobrze wiedzą, że aktyw-
ność fizyczna i spacery to podstawa zdro-
wia i wzmacniania odporności organizmu, 
to także radość i wspaniała zabawa. Dla-
tego gratulujemy im wspaniałego wyniku 
i zachęcamy do aktywnego spędzania cza-
su, także w gronie rodziny.  

Bogumiła Stodolna

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
oraz Klub Sportowy Pogoń Nowe Skalmierzyce 

zapraszają na 

OTWARTE ZAJĘCIA SPORTOWE 
W DYSCYPLINIE PIŁKA NOŻNA
na boisku ze sztuczną nawierzchnią

Sezon wakacyjny: od 01 lipca do 31 sierpnia
Stadion Miejsko-Gminny przy ul. Mostowej 1A

Terminy:
od poniedziałku do piątku w godz. 13.00- 16.00

w soboty w godz. 15.00-19.00
Informacje telefoniczne: soboty i niedziele w godz. 11.00-13.00

Bernard Spasowski: 510 140 631
Mariusz Kaczmarek: 510 117 592

Zapraszamy do aktywnego udziału w zajęciach.
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Legion jest smutny, 
Legion płacze – Pawle, żegnaj
26 maja 2017 roku na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu 
pożegnaliśmy kolegę z drużyny – śp. Pawła Bartoszka 
(na zdjęciu z nr 7). 

Paweł dołączył do nas we wrześniu 2016 
roku. Wniósł do naszej drużyny oprócz wa-
lorów typowo sportowych swoją pasję: lu-
bił grać w siatkówkę. Kochał tę dyscyplinę 
tak bardzo, że nigdy nie odmówił udziału 
w treningu czy wyjazdu na turniej. Pomógł 
nam w osiągnięciu wielu sukcesów. Wnosił 
w nasze szeregi swój entuzjazm i tym nas 
zarażał. Pawle, nie zapomnimy tego. Pawle, 
dziękujemy. 

Zapamiętam Go jako wesołego i dow-
cipnego człowieka. W drużynie do komu-
nikacji używamy komunikatora, którego 
Paweł nie miał ze względów technicznych, 
dlatego w każdej sprawie dzwoniłem do 
Niego osobiście. Każda rozmowa z Nim 
była wesoła i dowcipna. Miał ogromne 
poczucie humoru, był bardzo pogod-
nym człowiekiem.

Pawła nie ma już wśród nas, ale tylko 
fizycznie. Myślę, że pozostanie w naszej 
pamięci, a pustkę fizyczną stopniowo wy-
pełni wymiar duchowy. Sądzę, że Paweł 
pod okiem naszej świętej patronki Kata-
rzyny Aleksandryjskiej zapewne sprawnie 
zorganizuje (tam w Niebie) fanklub naszej 
drużyny i nie raz odczujemy niewidoczny 
powiew Jego duchowego wsparcia. Pawle, 
żegnaj! Cześć Twojej pamięci.

W imieniu własnym i całej drużyny naj-
bliższej rodzinie i wszystkim pogrążonym 
w żałobie składamy najszczersze kondolen-
cje i wyrazy głębokiego współczucia - kole-
żanki i koledzy z drużyny Legion św. Kata-
rzyny Skalmierzyce.

Stanisław Zbyszek Gzieł 

Mistrzostwa Powiatu o Puchar Starosty w Lekkiej Atletyce
Zawody odbył się 19 maja br. na Stadionie Stal w Ostrowie Wlkp. 
Wielu uczniów z naszej szkoły stanęło na podium w różnych 
konkurencjach lekkoatletycznych. 

Kamil Adamczewski, po zaciętej walce, 
uklasyfikował się na II miejscu w biegu na 
1000 m, Oliwia Klar zajęła II miejsce w sko-
ku wzwyż, natomiast Natalia Świderska 
miejsce III. W rzucie piłeczką palantową II 

miejsce wywalczyła Magdalena Kałuża.
We współzawodnictwie uczestniczyli 

również inni uczniowie z naszej szkoły, któ-
rym nie udało się stanąć na podium, a mia-
nowicie: Jakub Lipiński, Marek Adamski, 

Aleksander Bodylski, Kacper Kowalczyk, 
Patryk Woźnicki, Patryk Bartoś, Kinga Wal-
czak i Aleksandra Mocek.

Zawody odbyły się w miłej i przyjaznej 
atmosferze fair play. Wszyscy startujący 
otrzymali upominki, a wygrani nagrody 
rzeczowe oraz medale.

Izabela Garcarek-Duleba

Uczestnicy zawodów wraz z opiekunką
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23 czerwca 2017 (piątek)

12.00 Inauguracja obchodów 24. Dni Miasta 
 Spotkanie mieszkańców przy Pomniku 
 Powstańców Wielkopolskich 
 Złożenie wiązanki kwiatów przez władze samorządowe
17.00 Uroczysta sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

24 czerwca 2017 (sobota)

Stadion Miejsko-Gminny
8.00-13.00 Mecze piłkarskie o Puchar Burmistrza  
  (boisko treningowe)
10.00  Turniej szachowy o Puchar Burmistrza 
  (sala sesyjna)
16.30-18.00 Występy dzieci oraz młodzieży 
18.30  Koncert zespołu IrA 
20.00 Koncert galowy Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej
21.30 Koncert zespołu eneJ
23.00 Pokaz sztucznych ogni
23.00-02.00 Zabawa taneczna

25 czerwca 2017 (niedziela)

Kościół pw. Bożego Ciała przy ul. 3 Maja 
10.00 Uroczysta msza święta  
 w intencji mieszkańców z udziałem  
 pocztów sztandarowych,  
 Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej  
 i Chóru św. Grzegorza

Stare Kino przy ul. Mostowej 1 
Teatr Pana O. przedstawia:
13.00  „W pracowni Ambrożego Kleksa”  
 - pierwszy w Polsce spektakl w świetle UV 
16.00 „Taneczna podróż dookoła świata   
 z Kapitanem Hakiem” 

Bezpłatny plac zabaw na tyłach kina

organizatorzy zapewniają 
wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych  

oraz stoiska handlowe i gastronomiczne

Patronat:


