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Kasa dla bobasa
Już od stycznia przyszłego roku mieszkańcom Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce, którym urodzi się dziecko, będzie przysługiwało jednorazowe 
świadczenie pieniężne w wysokości 500 zł. Becikowe pn. „Kasa dla boba-
sa” jest najnowszym elementem polityki prorodzinnej samorządu gminy.

Zgodnie z założeniami przyjętej przez 
Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce uchwały na wszystkie dzieci urodzone 
od 1 stycznia 2018 roku, bez względu na 
osiągane przez rodziców dochody, będzie 
można ubiegać się o wypłatę wspomniane-
go świadczenia. Rodzice, bądź opiekunowie 
prawni sprawujący opiekę nad dzieckiem 
mogą składać wnioski w tutejszym urzędzie 

w dwóch terminach: do 5 czerwca i 5 grud-
nia danego roku (w tych miesiącach będzie 
realizowana wypłata świadczenia). Wnioski 
składa się w terminie dwunastu miesięcy 
od daty urodzenia się dziecka. Warunkiem 
otrzymania świadczenia jest zamieszkiwanie 
co najmniej rok przed złożeniem wniosku na 
terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Dariusz Smułka

Po raz siódmy na przestrzeni ponad dwóch dekad Gmina i Miasto 
Nowe Skalmierzyce znalazła się wśród najlepszych polskich 
samorządów. 

W trzynastej edycji prestiżowego Ran-
kingu Samorządów „Rzeczpospolitej”, czy-
li przygotowywanego przez redakcję tego 
ogólnopolskiego dziennika niezależnego 
przeglądu samorządów zajęła ona 42. miej-
sce, lokując się w kategorii gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich na szczycie Wielkopolski 
(6. miejsce).

Zestawienie „Rzeczpospolitej” sporządza-
ne jest w podziale na trzy kategorie. Oprócz 
wspomnianej już wyżej oceniane są tak-
że gminy wiejskie oraz miasta na prawach 
powiatu. W tym roku przyznano również 
wyróżnienia Innowacyjny Samorząd oraz 
nagrodzono te, które wyróżniają się na polu 
wykorzystania środków z Unii Europejskiej. 

Ranking przygotowywany jest – jak 
twierdzi redaktor naczelny gazety Bogusław 
Chrabota – by pokazać i uhonorować najszyb-
ciej rozwijające się miasta i gminy. Jego ideą 
jest bowiem nagradzanie nowoczesności, 
innowacyjności oraz rozwoju. W skład ka-
pituły, na czele której stoi były premier RP, 
europoseł i były przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego Jerzy Buzek, wchodzą m.in. 
przedstawiciele: rządu, organizacji samorzą-
dów miejskich i wiejskich czy niezależnych 
organizacji pozarządowych. To właśnie ona 

ustala zasady i metodologię rankingu mają-
cego charakter dwuetapowy. 

W pierwszym analizowane są sprawoz-
dania budżetowe wszystkich gmin i miast 
w kraju. Pod uwagę bierze się tu m.in. dy-
namikę wzrostu wydatków majątkowych 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wartość 
środków unijnych w budżecie w przelicze-
niu na 1 mieszkańca, nadwyżkę operacyj-
ną w stosunku do dochodów czy dynamikę 
wzrostu dochodów własnych. Etap drugi to 
zaś ponowne przeliczenie wskaźników wy-
nikających ze sprawozdań budżetowych (bez 
wskaźnika dotyczącego limitu zadłużenia) 
oraz analiza wypełnionych przez samorzą-
dy ankiet. Pytano w nich m.in. o wydatki na 
realizację kontraktów z organizacjami po-
zarządowymi (w latach 2013–2016), licz-
bę wniosków o dofinansowanie złożonych 
przez organizacje pozarządowe (w latach 
2013–2016) , liczbę miejsc w przedszkolach 
dofinansowanych przez gminę w przelicze-
niu na liczbę dzieci w wieku przedszkolnym 
(w latach 2015–2016) czy liczbę nowych 
podmiotów gospodarczych działających na 
terenie gminy (w latach 2013–2016) w prze-
liczeniu na 1000 mieszkańców. Tegoroczną 
nowością było nie tylko uaktualnienie zasad, 

ale i poszerzenie rankingu głównego o zagad-
nienia, o które dotychczas pytano w rankingu 
innowacyjności – o liczbę e-usług świadczo-
nych przez gminę, czy w gminie działa elek-
troniczny system informacji przestrzennej 
oraz o to, ile komputerów przypada w szko-
łach na 100 uczniów. 

Z gmin miejskich i miejsko-wiejskich Wiel-
kopolski Nowe Skalmierzyce wyprzedziły tyl-
ko Krobia, Jarocin, Września, Dobra i Pleszew, 
za na nimi uplasowały się zaś Pyzdry, Buk, 
Sulmierzyce i Żerków. Jestem dumna, że przez 
ponad dwie dekady nasza gminna wspólnota 
znajduje się w czołówce najlepszych polskich 
samorządów. A dodając do tego 6. miejsce 
w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jed-
nostek Samorządu Terytorialnego w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich, przygotowanym przez 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej Sejmu RP, Fundację Polskiego Go-
dła Promocyjnego „Teraz Polska” i Uniwersytet 
Warszawski a także 121. miejsce wśród około 
2500 gmin o najwyższych dochodach na miesz-
kańca (2378,91 zł), to myślę, że nie będzie 
przesadą, jak powiem, że przez dwie dekady 
znajdujemy się w elicie samorządów w Polsce. 
Trzeba więc uczynić wszystko, aby nie zaprze-
paścić tego dotychczasowego dorobku, bo to 
wielki kapitał, na który pracowaliśmy przez 25 
lat – powiedziała Bożena Budzik Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Magdalena Kąpielska 

Gmina i Miasto  
Nowe Skalmierzyce  
w gronie najlepszych  
polskich samorządów
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Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 
wyróżniona w ogólnopolskim 
konkursie
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce zajęła 6. miejsce w kategorii 
gmin miejsko-wiejskich w prestiżowym, ogólnopolskim Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Konferencja, podczas której to zaszczytne 
wyróżnienie odebrali przedstawiciele władz 
gminy: zastępca Burmistrza Gminy i Mia-
sta Paweł Błaszczyk oraz skarbnik Gminy 
i Miasta Bolesław Borkowski, odbyła się 6 
listopada br. w Warszawie. Jej organizatora-
mi byli Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Fundacja 
Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Pol-
ska” oraz Wydział Administracji i Nauk Spo-
łecznych Politechniki Warszawskiej.

Ranking jest opracowywany na podsta-
wie szesnastu wskaźników obejmujących 
trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społecz-
ny oraz ochrony środowiska. Są to m.in.: wy-
datki na projekty inwestycyjne, liczba osób 
zatrudnionych oraz odsetek bezrobocia, 
liczba podmiotów gospodarczych, odsetek 
mieszkańców korzystających z wodociągów, 
kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Materia-
łem źródłowym do jego opracowania są dane 
Głównego Urzędu Statystycznego. Ma on na 
celu wyłaniać liderów rozwoju poszczegól-
nych jednostek samorządu lokalnego.

Ranking uwzględnia wszystkie polskie 
miasta i gminy z podziałem na gminy wiej-
skie, miejsko-wiejskie, miejskie oraz mia-
sta na prawach powiatu. Dzisiejsze wyróż-

nienie jest odzwierciedleniem ciężkiej pracy 
samorządu Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce. Zdobyte miejsce utwierdza w prze-
konaniu, że nasza Gmina rozwija się w jak 
najlepszym kierunku – powiedział zastępca 
burmistrza Paweł Błaszczyk. W kategorii 
gmin miejsko wiejskich liderami zosta-
ły (począwszy od miejsca pierwszego):  
Polkowice, Ożarów Mazowiecki, Stryków, 
Kórnik oraz Błonie.

 
Dariusz Smułka

KOMUNIKAT
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o .o. w Skalmierzycach na podstawie art. 24 pkt. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dz.u. z 2017r. poz.328) ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków obowiązującą na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Nr XLIII.341.2017 

Poniższa taryfa obowiązywać będzie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

WOdA

Grupy taryfowe Cena netto
Stawki netto

Jednostka
miary

Cena brutto
Stawka brutto

Jednostka
miary

Gospodarstwa domowe
i pozaprzemysłowi odbiorcy usług 3,60 zł/m³ 3,89 zł/m³

Przemysłowi odbiorcy usług 4,03 zł/m³ 4,35 zł/m³

Opłata stała-stawka 5,61 zł/m-c 6,06 zł/m-c

OdPROWAdZENIE
ŚCIEKÓW

Gospodarstwa domowe
i pozaprzemysłowi odbiorcy usług 5,24 zł/m³ 5,66 zł/m³

Przemysłowi odbiorcy usług 7,52 zł/m³ 8,12 zł/m³

Opłata stała- stawka 3,67 zł/m-c 3,96 zł/m-c

 Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wykonanego przez innego wykonawcę 
 tzn. nie wykonane przez W.P.K. Sp. z o.o. w Skalmierzycach na rok 2018

1. Przyłącze wodociągowe - netto 60,00 zł  VAT 23% 13,80zł brutto 73,80 zł
2. Przyłącze kanalizacyjne - netto 60,00 zł VAT 23% 13,80zł brutto 73,80 zł

Informujemy jednocześnie, iż warunki stosowania cen i stawek opłat podanych w taryfie określają: zakres świadczonych usług, tj. dostawę wody,  
odbiór ścieków lub łącznie dostawę wody i odbiór ścieków oraz jakość tych usług ustaloną w zezwoleniu i regulaminie.

Zarząd WPK Sp. z o.o. w Skalmierzycach

Laureaci konkursu z nagrodami  
w Sejmie RP w Warszawie 
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11 listopada br. przypadła 99. 
rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległego bytu państwowego. 
Obchodzone na tę pamiątkę 
Narodowe Święto Niepodległości to 
najważniejsze święto państwowe. 

Polacy wywieszają na swoich domach fla-
gi, a w całym kraju organizowane są uroczy-
stości kultywujące pamięć o wydarzeniach 
z 11 listopada 1918 roku, kiedy to nasza Oj-
czyzna odrodziła się po 123 latach niewoli 
pod jarzmem zaborców. 

W Nowych Skalmierzycach święto uczczo-
no złożeniem wiązanek kwiatów przez władze 
samorządowe Gminy i Miasta reprezentowane 
przez zastępcę burmistrza Pawła Błaszczyka 
i przewodniczącego Rady Kazimierza Sipkę. 
Kwiaty pod tablicą upamiętniającą 100-lecie 
miasta złożyli również Poseł na Sejm RP To-
masz Ławniczak oraz Członek Zarządu Rady 
Powiatu Ostrowskiego Jerzy Łukasz Walczak.

Uroczysty charakter miała również msza 
święta w intencji Ojczyzny, którą odprawiono 
w asyście Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej, 
Chóru pw. św. Grzegorza oraz pocztów sztanda-
rowych reprezentujących Szczep ZHP GRANICA 
im. Powstańców Wielkopolskich, jednostki OSP, 
placówki oświatowe oraz organizacje społecz-
ne i zakłady pracy z terenu gminy. Celebrujący 
nabożeństwo ks. kanonik Zbigniew Króczyński 
w swoim kazaniu przekonywał wiernych, że 
prawdziwy patriotyzm nie wyraża się w prześci-
ganiu na słowa, ale polega na codziennej mozolnej 
pracy dla dobra Ojczyzny. Cieszmy się więc, raduj-
my i świętujmy z dumą – apelował do zgromadzo-
nych w kościele pw. Bożego Ciała – pamiętając, że 
budujemy Polskę przez swą solidność na co dzień. 

Pamięć o bohaterach czasów minionych 
przypomniano również w „Starym Kinie”, 
gdzie władze samorządowe zorganizowały dla 
mieszkańców projekcję filmu „Wyklęty”.

Magdalena Kąpielska 

Zmiana wysokości stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

obowiązującej od 01.01.2018 r.
 

Informujemy, że Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu 27 października 2017 r. podjęła 
uchwałę nr XLII.327.2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki tej opłaty (dz. urz. Woj. Wlkp. 2017 r. poz. 7058).
Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 1 stycznia 2018 

r. zbieranymi i odbieranymi w sposób: 

selektywny - wynosi 11,00 zł miesięcznie za osobę
nieselektywny - wynosi 17,00 zł miesięcznie za osobę

 
Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (dz. u. z 2017 r., poz. 1289) w przypadku uchwalenia nowej stawki 

opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji – Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce zawiadomi pisemnie właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania w terminie  
do 15-tego dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego.

Narodowe  
Święto Niepodległości
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Narodowe Święto Niepodległości 
w Biskupicach Ołobocznych 
Narodowe Święto Niepodległości w Biskupicach Ołobocznych 
rozpoczęło się uroczystą mszą świętą, którą odprawił proboszcz 
parafii ks. Damian Marynowski. 

Po niej sołtys Mirosław Nowacki przed-
stawił rys historyczny na temat odzyskania 
przez Polskę w 1918 roku niepodległości 
oraz tego, w jaki sposób dotarła ona do na-
szej miejscowości. Za źródło posłużyły tutaj 
zeznania Stanisława Zębskiego, uczestnika 
tamtych wydarzeń. 

Po mszy świętej wraz z pocztami sztanda-
rowymi i delegacjami udaliśmy się pod Po-
mnik Bohaterów Wojen Światowych, gdzie 
wartę honorową zaciągnęli druhowie OSP 
z tutejszej jednostki. Wiązanki kwiatów zło-
żyły delegacje Rady Sołeckiej, mieszkańców, 

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego oraz 
OSP Biskupice Ołoboczne. 

Następnie przeszliśmy do remizy strażac-
kiej, gdzie członkowie Stowarzyszenia Kultu-
ralnego Teatr Misterium przygotowali słodki 
poczęstunek, w tym tradycyjne marcińskie 
rogale. Uczniowie szkoły podstawowej pod 
okiem Małgorzaty Kaźmierczak przygotowali 
recytację poezji patriotycznej, a następnie przy-
szedł czas na wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych przy dźwiękach gitary. Mieszkańcy 
prześpiewali cały kanon pieśni, rozpoczynając 
od „Legionów”, a kończąc na „Sercu w plecaku”.

Uroczystość zgromadziła wielu uczestni-
ków: druhów OSP, uczniów, radnego Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Grzegorza Woj-
ciechowskiego oraz sołtysa i radnego Rady 
Powiatu Ostrowskiego Mirosława Nowac-
kiego. Poczty sztandarowe wystawili: Szkoła 
Podstawowa im. Orła Białego, OSP Biskupice 
Ołoboczne oraz Stowarzyszenie Kulturalne 
Teatr Misterium Biskupice Ołoboczne.

Śpiew pieśni patriotycznych w Ociążu
Corocznym zwyczajem 
w okolicach 11 listopada Akcja 
Katolicka w Ociążu organizuje 
spotkanie pn. „Wieczór z Pieśnią 
Patriotyczną”. W tym roku odbyło 
się ono tydzień przed Świętem 
Niepodległości – 4 listopada.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
w intencji Ojczyzny, którą w Parafii pw. Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ocią-
żu koncelebrowali proboszcz ks. dr Krzysz-
tof Niciejewski oraz Diecezjalny Asystent 
Kościelny Akcji Katolickiej ks. dr Sławomir 
Kęszka. Po niej zaproszeni przez prezes AK 
Marię Wawrzyniak goście: zastępca Burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Paweł Błaszczyk, Starosta Powiatu Ostrow-
skiego Paweł Rajski, sołtys wsi Ociąż Józef 
Marciniak, radna Grażyna Jaś, kierownik 

Referatu Oświaty i Wychowania Daniel 
Mituła oraz mieszkańcy wsi, spotkali się 
w domu katolickim, by przy akompania-
mencie muzycznym wspólnie śpiewać naj-
bardziej znane pieśni patriotyczne.

Dariusz Smułka

Warta honorowa pod Pomnikiem  
Bohaterów Wojen Światowych

Przemarsz pocztów sztandarowych Uroczystość zakończyło spotkanie w remizie
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Wół i osioł adorują
Świąteczny nastrój już od początku grudnia 
wkrada się do naszej codzienności nie tylko 
poprzez reklamy wielkich sieci handlowych, ale 
też ekrany telewizyjne czy okna wystawowe. 
Zdawać by się mogło, że święta Bożego 
Narodzenia to najbardziej oczekiwany okres 
radości i ciepła bijącego wprost z wnętrza 
stajenki betlejemskiej. Dla nas wszystkich 
czas świąt kojarzy się z jak najlepszymi 
wspomnieniami z dzieciństwa utożsamianymi 
z choinką, gwiazdorem, wieczerzą wigilijną 
i ciepłem domu rodzinnego. Nieodłącznym 
elementem tych świąt jest śpiew kolęd i żłobek, 
niegdyś tylko w kościołach, a obecnie coraz 
częściej budowany w zaciszu domowym. 

Żłobek betlejemski w każdym kościele 
posiada od lat już ustalony kanon postaci, 
którymi oprócz Dzieciątka, Maryi, Józefa 
i pasterzy są także dwa zwierzęta – wół 
i osioł. Tradycja chrześcijańska zainicjowa-
na przez św. Franciszka z Asyżu na trwałe 
umieściła te dwie żywe istoty adorujące 
Zbawiciela świata już przy narodzeniu. 
Choć cztery Ewangelie nic nie wspomi-
nają o zwierzętach asystujących Nowo-
narodzonemu, to jednak historia budowy 
stajenek nigdy nie pomijała tych zwierząt. 
Nawet poprzedni papież Benedykt XVI 
w swym dziele „Jezus z Nazaretu” napisał: 

Na pewno w żadnym obrazie żłobka nie bę-
dzie brakowało wołu i osła. W odpowiedzi 
na te stwierdzenia papieża współcześni 
mędrcy z kręgu „postępowych teologów” 
zachodnich podważyli zasadność umiesz-
czania zwierząt w szopkach, powołując się 
na brak źródeł w Ewangeliach. Jednak gdy 
dokładniej wczytamy się w księgi Starego 
Testamentu, znajdziemy tam pewne znaki 

świadczące o tym, że przy narodzinach Me-
sjasza asystować będą istoty żywe. W księ-
dze proroka Izajasza czytamy: Wół zna 
swego gospodarza i osioł żłób swego pana, 
a Izrael Mnie nie poznaje – mój lud niczego 
nie rozumie. Słowa te miały odnosić się do 
nieuznania narodzin Mesjasza przez naród 
żydowski, wskazując jednocześnie na fakt 
obecności wołu i osła w grocie narodze-
nia. Podobnie także Ewangelia św. Jana już 
w prologu stwierdza: Na świecie było Sło-
wo, świat dzięki niemu zaistniał, lecz świat 
Go nie rozpoznał. Przyszło do swojej wła-
sności, lecz swoi go nie przyjęli (J.1.10.11). 

Teolodzy biblijni stwierdzają więc, że 
obecność wołu i osła przy żłobie ma nam 
uświadomić prawdę, że wiara w tajemni-
cę Wcielenia nie należy do pojęć prostych, 
a uznanie Bóstwa Dzieciątka nie jest łatwe, 
gdy brak nam wiary. Greckie tłumaczenia 
Ewangelii, które były pierwszymi tłuma-
czeniami z języka oryginalnego podobnie 
mówią też o narodzeniu Zbawiciela. Pro-

rok Habakuk napisał: Pośród dwóch istot 
żyjących ostaniesz poznany, ukażesz się 
kiedy czas nadejdzie. Sądzić więc można, że 
zrodzona przed laty we Włoszech tradycja 
umieszczania w stajence zwierząt – wołu 
i osła – posiada swoje uzasadnienie w księ-
gach Biblii. 

Wół, zwierzę od zarania dziejów to-
warzyszące człowiekowi w jego ciężkiej 
pracy, jaką była uprawa ziemi, wpisał się 
także w inne niezwykłe wydarzenia bę-
dące udziałem historii naszej ziemi przed 
prawie 240 laty. Wspominamy tu rok 
1780, gdy na terenie ówczesnej parafii 

skalmierzyckiej zaszły zdarzenia noszące 
– jak to określono – znamiona Cudu Eu-
charystycznego. To właśnie wtedy cztery 
woły wracające w zaprzęgu z pobliskiego 
Kalisza zatrzymały się niespodziewanie 
i jak to mały woźnica określił nijak iść nie 
chciały. Znamienny jest udział w tym zda-
rzeniu wołów – zwierząt, które adorowały 
Zbawiciela także przy narodzeniu w żło-

Cud Eucharystyczny w Skalmierzycach
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bie. Zdążające drogą od Kalisza zwierzęta 
w ciemnościach listopadowego wieczoru 
potrafiły dostrzec i zatrzymać się przed le-
żącymi Komunikantami, które niechybnie 
byłyby stratowane przez kopyta całego za-
przęgu. Główny bohater zdarzenia – Antoś 
Olejnik – jest postacią historyczną, a księgi 
metrykalne potwierdzają, że urodził się 9 
lipca 1767 z rodziców Laurentiusa, czyli 
Wawrzyńca i Marianny Olejników. Jego ro-
dzicami chrzestnymi byli Paweł Stefaniak 
i Teresa Grzegorzowa. 

Kontynuowane badania archiwalne po-
zwalają odkrywać mi nowe, istotne wiado-
mości o tym niezwykłym dla naszej okolicy 
zdarzeniu. Udział wołów w przebiegu cu-
downych wydarzeń z odnalezieniem Eu-
charystii nie jest faktem odosobnionym, 
czy też zaistniałym w historii po raz pierw-
szy. Wydarzenie zupełnie podobne do skal-
mierzyckiego miało miejsce w najbardziej 
znanym Sanktuarium Eucharystycznym 
w Głotowie na Warmii. Tam około 1300 
roku mieszkańcy tej miejscowości spodzie-
wając się najazdu pogańskich Litwinów 
wynieśli z kościoła Najświętszy Sakrament 
i zakopali w polu wraz z puszką. Wkrótce 
też Litwini zniszczyli całkowicie wioskę 
i kościół. Po kilku latach rolnik uprawia-
jący wołami pobliskie pola wyorał z ziemi 
puszkę z nietkniętymi Hostiami. Pracujące 
z nim woły miały w tym czasie przyklęk-
nąć i w ten sposób je adorować. Wezwany 
ksiądz przybył na pole i przeniósł je do 
kościoła w Dobrym Mieście. Według po-
dania Hostie te miały powrócić wraz z kie-
lichem na pole. Wkrótce wybudowano tam 
nowy kościół, który dotrwał do początków 

XVIII wieku. W 1722 roku wmurowano 
kamień węgielny pod budowę nowego 
kościoła pw. Bożego Ciała i Sanktuarium 
Eucharystycznego. Dzisiaj Głotowo jest 
jednym z bardziej znanych polskich sank-
tuariów poświęconych czci Najświętszego 
Sakramentu. 

Podobne korzenie posiada kościół Bo-
żego Ciała w Poznaniu. Także tam w dniu 

15 sierpnia 1399 roku pasterz pasący 
bydło na podmiejskich łąkach zauważył, 
że bydlęta klękają i adorują unoszące się 
w górze trzy białe Hostie. Przybyli kapłani 
wraz z ludem przenieśli je na podłożonej 
patenie do kościoła św. Marii Magdaleny. 
Nazajutrz Hostie rzekomo powróciły na 
pierwotne miejsce, co miało być znakiem, 
że ma tam być wybudowany kościół. Kult 
Eucharystyczny zaczął rozwijać się w tym 
miejscu dopiero w XV wieku, kiedy to król 
Władysław Jagiełło zainicjował budowę 
kościoła pw. Bożego Ciała. 

Początek XIV wieku to także kolejny 

Cud Eucharystyczny zaistniały na terenie 
Niemiec. W roku 1334 w miejscowości 
Schwanebeck z miejscowego kościoła wy-
kradziono cyborium z siedmioma cząst-
kami Najświętszego Sakramentu. Sprawcy 
nie udało się odnaleźć, jednak już wkrót-
ce mały chłopiec orzący ziemię zaprzę-
giem wołów zauważył, że zaprzęg stanął, 
a zwierzęta uklękły i zaczęły wąchać zie-

mię. Opis zupełnie podobny jak w Skalmie-
rzycach. Przestraszony pobiegł do pobli-
skiego klasztoru i powiadomił opata. Ten 
przybył na miejsce zdarzenia w asyście 
wiernych i spostrzegł, że zatknięty przez 
chłopca obok Hostii lipowy bat do popę-
dzania zwierząt wypuścił zielone liście. Po 
przeniesieniu cyborium z Najświętszym 
Sakramentem do kościoła, zatknięty w tym 
miejscu bicz wypuścił gałązki. Przez po-
nad 600 lat w cieniu tego lipowego drze-
wa chronili się pielgrzymi przybywający 
do miejsca cudownego odnalezienia Hostii 
Przenajświętszych. 

Przytoczone powyżej przykłady za-
pewne nie są dziełem przypadku, a udział 
w nich zwierząt, zwłaszcza wołów, po-
twierdza nadzwyczajność tych wydarzeń. 
Wół – wielusetletni towarzysz włościanina 
w jego ciężkiej pracy na roli, orzący ziemię 
pod zasiew ziarna, z którego później wy-
piekano chleb powszedni, a także Euchary-
styczny, towarzyszył Zbawicielowi już od 
samego początku jego przyjścia na świat. 
Dziś widzimy go w każdym bożonarodze-
niowym żłobku, gdzie pozostaje symbolem 
nieustannej adoracji i czuwania przy Dzie-
ciątku. Jest też niemym uczestnikiem nie-
zwykłych wydarzeń – cudownych spotkań 
z Bogiem utajonym w Eucharystii. Jakże 
znamienne w rozważaniu tych wydarzeń 
pozostają słowa odnotowane przez komi-
sję duchowną w Skalmierzycach w dniu 
8 grudnia 1780 roku: Niech będzie Bóg 
pochwalon za to, że to co przez cały dzień 
traktowała droga, jadącym poznać się nie 
dał, to bydlętom niemym i małemu niewin-
nemu chłopcu objawił. 

 
 Oprac. Jerzy Wojtczak 

Foto: archiwum J. Wojtczak, J. Jarosik, 
Szkic: Mateusz Frąszczak

Cud Eucharystyczny w Niemczech
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Seniorzy świętowali 
w Biskupicach 
Ołobocznych
Bal seniorów w Biskupicach  
Ołobocznych, który odbył się 25 listopada 
br. w tutejszej świetlicy wiejskiej to 
wspólna inicjatywa mieszkańców 
sołectwa oraz Stowarzyszenia 
Kulturalnego Teatr Misterium. 

Fotorelacja z jazzowych zaduszek, 
które odbyły się 19 listopada 
w Sanktuarium Matki Bożej 
Skalmierzyckiej.  
Wystąpił Cherry/Skolnik Project 
w składzie: Ed Cherry - gitara, 
Michał Jaros - kontrabas,  
Arek Skolnik - perkusja.

Jazzowe 
zaduszki

Jak podkreśla sołtys oraz prezes stowa-
rzyszenia Mirosław Nowacki takie spotkania 
mają na celu integrację społeczności lokalnej 
– zapewniam także o kontynuacji podobnych 
wydarzeń skierowanych właśnie dla seniorów. 
W szczególny sposób doceniono najstarsze 
obecne na sali osoby – Kazimierę Stasiak 
oraz Edwarda Spasowskiego, którzy otrzy-
mali kwiaty oraz życzenia.

Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że możemy 
być wśród Was, Seniorów, za którymi długa 
droga, nie zawsze przecież usłana różami. 
Radujemy się jednak, że jesteście Państwo 
w dobrym zdrowiu i humory Wam dopisują. 
Jestem tu dziś w towarzystwie szefa gminnej 
oświaty, Pana Daniela Mituły, który na swo-
ich barkach dźwignął cały ciężar wdrożenia 
reformy oświaty, spisując się przy tym mode-
lowo. Teraz chciałem, aby zobaczył jaki ma 
kolejny potencjał intelektualny i naukowy do 
zagospodarowania poprzez organizowanie 

nowych aktywności dla Państwa, dla senio-
rów, choćby przez uniwersytet trzeciego wieku 
– powiedział sekretarz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. W imieniu Pani Burmistrz, 
przewodniczącego Rady oraz Daniela Mituły 
i własnym życzę seniorom nade wszystko do-
brego zdrowia, ciepła i miłości najbliższych. 
Dzielcie się swoim doświadczeniem życiowym, 
mądrością i pokazujcie młodszemu pokoleniu 
drogę, która prowadzi do osiągania założo-
nych celów i spełnienia marzeń – powiedział 
Zdzisław Mielczarek. Głos zabrali także dy-
rektor biura posła RP Tomasza Ławniczaka 
Ryszard Pluciński, Wicestarosta Powiatu 
Ostrowskiego Roman Pacholczyk oraz Czło-
nek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Jerzy 
Łukasz Walczak. Oprawę muzyczną uroczy-
stości zapewnił Zespół Pieśni i Tańca Tursko. 

Impreza była współfinansowana ze środ-
ków Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Aleksander Liebert
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Liczący obecnie 21 członków Chór pw. św. Grzegorza działający przy 
parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach świętował 90-lecie ist-
nienia. Skromniejszą, ale również okrągłą rocznicę (10-lecie) obchodził 
ponadto jego obecny dyrygent Mariusz Jernalczyk, który wziął zespół 
pod swoje skrzydła w 2007 roku, mając wówczas zaledwie 20 lat. 

Jubileuszowy koncert z tej okazji, który od-
był się 18 listopada br. w Starym Kinie, zgro-
madził wielu przyjaciół i sympatyków. Na wi-
downi zasiedli m.in. Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Ław-
niczak, Wiceprezes Południowo-Wielkopol-
skiego Związku Chórów i Orkiestr w Ostrowie 
Wielkopolskim Andrzej Sobański, Dyrektor 
Diecezjalnego Studium Organistowskiego Die-
cezji Kaliskiej (a zarazem były dyrygent chóru 
św. Grzegorza) Krzysztof Niegowski oraz były 
dyrektor tego Studium ksiądz kanonik profesor 
Władysław Mroziński, proboszcz parafii Boże-
go Ciała w Nowych Skalmierzycach ksiądz ka-
nonik Zbigniew Króczyński i jego poprzednik 
ksiądz prałat Edward Wawrzyniak, delegacje 
zaprzyjaźnionych chórów oraz Miejsko-Gmin-
nej Orkiestry Dętej przy OSP Skalmierzyce.

Z historią dziewięciu dekad działalności Chó-
ru pw. św. Grzegorza zaznajomił zebranych Ma-
riusz Jernalczyk, którego wspomnienia objęły 
takie fakty jak powstanie zespołu i jego rozwój, 
uczestnictwo w licznych zjazdach, zawodach 
i konkursach śpiewaczych oraz wydarzeniach 
o charakterze religijnym, zdobyte nagrody i wy-
różnienia, współpraca z innymi organizacjami, 
animowanie życia kulturalnego i aktywizacja 
społeczności (organizacja uroczystości, zabaw 
oraz spektakli teatralnych) czy utworzenie 
przy parafii zespołu dziecięcego Boże Iskierki 

stanowiącego dla chóru potencjalny narybek. 
W swoim imieniu bardzo chciałbym podzięko-
wać chórzystom za wysiłek włożony w pracę i w 
śpiew. Jesteśmy jak jedna rodzina i pewnie gdyby 
nie chórzyści i ich zaangażowanie, nie byłoby nas 
tutaj – podsumował Mariusz Jernalczyk. 

Moc podziękowań, ciepłych słów i życzeń 
w stronę chórzystów, dyrygenta oraz prezesa 
Marka Pawlaka popłynęło również od zapro-
szonych gości. Wielkie uznanie dla działalności 
formacji wyraziła burmistrz Bożena Budzik: 
rozsławiacie Gminę i Miasto Nowe Skalmierzy-
ce, jestem więc dumna, że istniejecie już 90 lat. 
Macie Państwo to „coś” - dar od Boga, który tak 
pięknie wykorzystujecie na użytek publiczności 
słuchającej Was z wielką przyjemnością. Skła-
dam Wam najserdeczniejsze gratulacje i życzę 
wszelkiej pomyślności na dalsze lata funkcjo-

nowania zespołu. Świętujemy dzisiaj również 
„młody” jubileusz 10-lecia pracy dyrygenta, 
którego talent zasługuje na najwyższy podziw – 
burmistrz komplementowała także działalność 
Mariusza Jernalczyka, którego pracę docenili 
sami chórzyści, wręczając mu okolicznościową 
statuetkę z podziękowaniami. O wielkiej i praw-
dziwej wartości tego rodzaju aktywności kultu-
ralnej mówił też Poseł na Sejm RP Tomasz Ław-
niczak, a księża: Zbigniew Króczyński, Edward 
Wawrzyniak i Władysław Mroziński dziękowali 
chórzystom za obecność w życiu parafii i upięk-
szanie liturgii mszy świętych. Życzenia przeka-
zały ponadto delegacje: Chóru pw. św. Cecylii ze 
Skalmierzyc, Chóru „Lira” z parafii św. Gotarda 
z Kalisza oraz Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej. 
Reprezentujący zaś Południowo-Wielkopolski 
Związek Chórów i Orkiestr w Ostrowie Wielko-
polskim Andrzej Sobański wręczył przyznane 
przez PZChiO odznaki. Otrzymało je sześcioro 
chórzystów: Józefa Orzechowska i Bernadetta 
Spasowska – Odznaki I stopnia oraz Stefania 
Paluch, Małgorzata Ławniczak, Andrzej Szcze-
paniak i Piotr Mielcarek – Odznaki II stopnia. 

Uroczystość uświetnił występ, na który zło-
żyły się utwory najsłynniejszych kompozyto-
rów, m.in. Mikołaja Gomółki, Jana Sebastiana 
Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Nabuc-
co Giuseppe Verdiego, Johna Lennona czy Ennio 
Morricone. Przez ponad godzinę chórzyści wę-
drowali przez wieki, kontynenty oraz gatunki 
muzyczne, przenosząc słuchaczy w magiczny 
świat perełek muzyki religijnej, operowej czy 
rozrywkowej. 

Część mniej oficjalna upłynęła chórzystom 
i ich gościom na poczęstunku oraz rozmowach 
o przeszłości i przyszłości zespołu.

Magdalena Kąpielska

Jubileusz 90-lecia Chóru  
pw. św. Grzegorza przy parafii  
Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach
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Dzień Seniora 
u przedszkolaków
„Ważne są tylko te dni, których 
jeszcze nie znamy…” 

– tymi słowami 14 listopada br. w Starym 
Kinie w Nowych Skalmierzycach Prezes Sto-
warzyszenia Przyjaciół „Jarzębinki” Hanna 
Kubicka przywitała gości: Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożenę Budzik, 
kierownika Referatu Oświaty Daniela Mitułę, 
dyrektorów placówek przedszkolnych, senio-
rów, rodziców i dzieci. Uroczystość z okazji 
„Dnia Seniora” uświetniły dzieci z przedszkoli: 
„Pod Kasztanami”, z Ociąża i trzy grupy z „Ja-
rzębinki” – „Jaworki”, „Kasztanki” i „Wrzosy”.

Przepiękne stroje najmłodszych były do-
pełnieniem widowiskowego występu. Każda 
z grup pokazała inny, ale jakże dopracowany 
taniec. Przedszkolaki otrzymały zasłużone 
brawa, słodkości a także dyplomy i nagrody, 
które wręczyła burmistrz. W ciepłych sło-
wach zwróciła się ona do gości: Jest to spotka-
nie międzypokoleniowe – od juniora do senio-
ra. Właśnie tu, na spotkaniu integracyjnym, są 
seniorzy, ich wnuki i rodzice tych najmłodszych 
dzieci. Takie spotkania cieszą i łączą.

Dziękujemy wszystkim, którzy poświę-
cili swój czas i zechcieli go spędzić z nami. 
Miłe chwile długo się pamięta – oby było ich 
jak najwięcej.

Maria Różańska

Dzień Seniora
Corocznym zwyczajem członkowie no-

woskalmierzyckiego koła terenowego nr 3 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
spotkali się 23 listopada br. w gronie posze-
rzonym o reprezentującego Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożenę Budzik 
jej zastępcę Pawła Błaszczyka, Przewodni-
czącego Rady Gminy i Miasta Kazimierza Sip-
kę, Zastępcę Przewodniczącego Rejonowego 
PZERiI Tadeusza Głąbiaka, Przewodniczące-
go Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta 

Tadeusza Orzechowskiego i Dyrektor Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Nowych 
Skalmierzycach Krystynę Kowalczyk, by 
świętować obchodzony w listopadzie Dzień 
Seniora. Jak powiedziała prowadząca uroczy-
stość nowo wybrana przewodnicząca Krysty-
na Marczak: jest to jedna z nielicznych okazji, 
abyśmy mogli w tak szerokim gronie wymienić 
wrażenia i spędzić czas przy muzyce.

Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy 
poświęconej zmarłym członkom koła oraz 
podziękowań dla najbardziej zasłużonych 
osób, które bezinteresownie i z wielkim za-

angażowaniem działają na rzecz związko-
wej wspólnoty emerytów. Dyplomy i kwiaty 
wręczono Stanisławowi Kaszubie – wielolet-
niemu przewodniczącemu koła, Stanisławie 
Kaszubie – organizatorce licznych wycieczek 
oraz Teresie Adamskiej, aktywnie wspiera-
jącej pracę zarządu. Podziękowanie dla bur-
mistrz Bożeny Budzik za przychylność, sym-
patię i wsparcie finansowe odebrał także jej 
zastępca Paweł Błaszczyk, który przybył do 
emerytów z bukietem kwiatów i życzeniami 
wszelkiej pomyślności. 

Magdalena Kąpielska 

Przedszkolaki wystąpiły w wypełnionym widzami „Starym Kinie”

Wręczenie podziękowań i życzeń
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Jak co roku organizatorami zawodów 
byli Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie 
Wielkopolskim oraz Urząd Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Pytania postawione uczestnikom wyma-
gały od nich wiedzy m. in. z zakresu przepi-
sów ruchu drogowego, stopni policyjnych, 
numerów alarmowych, pierwszej pomocy 
przedmedycznej, struktury organizacyjnej 
Policji itp. Każdy z zawodników miał tzw. 
trzy szanse, czyli możliwość udzielenia 
błędnej odpowiedzi. Zacięta rywalizacja 
wyłoniła laureata, którym został Oskar Sta-

sik ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach. 
Reprezentował on gminę w powiatowym 
finale konkursu, który odbył się 12 grudnia 
w ostrowskiej komendzie Policji. 

Dla wszystkich uczestników przygotowa-
no drobne upominki i dyplomy, które w imie-
niu Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Bożeny Budzik wręczyli kierownik 
Referatu Oświaty i Wychowania Daniel Mitu-
ła oraz komendant miejscowego komisariatu 
nadkom. Andrzej Sobczak.

Dariusz Smułka

„A jak animacja”
28 października br. 49 osób z Biskupic Ołobocznych 
uczestniczyło w spektaklu pt. „O dziewczynce, która 
podeptała chleb” w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskie-
go w Kaliszu.

 Przedstawienie było ostatnim, 
podsumowującym wydarzeniem w ra-
mach projektu ”A jak animacja”, reali-
zowanym przez Fundację Edukacyjną 
„Zmiana” w Biskupicach Ołobocznych 
z dotacji ze środków Centrum dla Ro-
dziny w Poznaniu. 

Tydzień wcześniej rodziny uczest-
niczyły w warsztatach „Kreatywnego 
darcia gazet” - dzieciaki miały okazję 
przygotować projekty prac i mini
-przedstawień nawiązujących do te-
matyki bajek. Na zakończenie uczest-
nicy otrzymali bajkowe gry planszowe.

Dzięki dotacji otrzymanej ze środ-

ków Centrum dla Rodziny mieszkańcy 
wsi mieli okazję uczestniczyć w wy-
darzeniach, których wiodącym tema-
tem była integracja rodzin. Oprócz 
wizyty w teatrze mieliśmy okazję 
uczestniczyć w kilku warsztatach ani-
macyjnych i kulinarnych a także raj-
dzie rowerowym – przyciągnęły one 
w okresie wakacji sporą liczbę zainte-
resowanych dzieci i ich rodzin. 

Mamy nadzieję, że uczestnicy 
projektu będą mieli w kolejnych la-
tach okazję uczestniczyć w podob-
nych przedsięwzięciach.

Milena Chlasta

Policyjny 
Turniej Wiedzy 
o Bezpieczeństwie
28 listopada br. w sali sesyjnej na 
miejskim stadionie odbył się gminny finał 
Policyjnego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie „Najlepszy z Najlepszych”, w któ-
rym udział wzięło siedmioro najlepszych 
uczniów ze szkół podstawowych z terenu 
gminy i miasta Nowe Skalmierzyce. 

Uczestnicy gminnego finału  
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Kazimierz Sipka

Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Bożena Budzik

„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie, 
bo mimo wszystko pozostaje się w czyjejś 

pamięci i czyimś czekaniu.”

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

śp. Mieczysława Sitka 
- Radnego Rady Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce trzech kadencji 
oraz wieloletniego Sołtysa wsi Fabianów.

Rodzinie zmarłego
przekazujemy słowa otuchy

oraz składamy z serca płynące kondolencje.

11Grudzień, nr 12(289)/2017



Ślubowanie pierwszoklasistów 
SP im. Orła Białego 
w Biskupicach Ołobocznych
Dzień 10 listopada 2017 w kalendarzu Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych zapisano jako 
podwójną uroczystość. Jak co roku o tej porze, w przeddzień 
Narodowego Święta Niepodległości, społeczność szkolna 
obchodziła Święto Szkoły. 

W tym radosnym i ważnym dniu do 
grona uczniów oficjalnie dołączyło dzie-
więtnaścioro pierwszoklasistów. Gośćmi 
uroczystości byli: Zastępca Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Paweł 
Błaszczyk, kierownik Referatu Oświaty 
i Wychowania Daniel Mituła oraz rodzi-
ce uczniów klasy pierwszej. Dyrektor 
szkoły Bożena Walczak witając uczniów 
klasy pierwszej wyraziła nadzieję, że pod 
opiekuńczymi skrzydłami Orła Białego 
znajdą oni nie tylko wiedzę i niezbędne 
w życiu umiejętności, ale przede wszyst-
kim życzliwość, zrozumienie i nowe 
przyjaźnie, które będą trwały długie lata. 
Życzyła im jak najlepszych ocen, samych 
dobrych chwil i doświadczeń, które będą 
mogli wspominać całe życie. Rodzicom 
natomiast, by pobyt dzieci w szkole był 
czasem radości, odkrywania poznawania 

i nauki. By efekty współpracy przerosły 
ich oczekiwania i marzenia. 

Wielkim przeżyciem dla pierwszo-
klasistów było powitanie sztandaru. 
Uczniowie klasy siódmej wierszem przy-
pomnieli wszystkim, czym jest wolność. 
Następnie po przedstawieniu części arty-
stycznej dzieci z klasy pierwszej przystą-
piły do ślubowania. Aktu pasowania na 
ucznia dokonała dyrektor szkoły Bożena 
Walczak oraz Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Paweł Błasz-
czyk. Goście oraz Rada Rodziców obda-
rowali pierwszoklasistów okolicznościo-
wymi prezentami i pozowali do wspólnej 
fotografii. 

Uroczystość zakończyła się wspólną 
kawą i słodkim poczęstunkiem przygoto-
wanym przez rodziców.

Uczniowie z Droszewa 
nagrodzeni i wyróżnieni 
w Powiatowym 
Konkursie Plastycznym 
„Świat dziecka 
w obrazach”
21 listopada 2017 roku w Szkole 
Podstawowej nr 5 im. Mieszka I  
w Ostrowie Wielkopolskim odbyło 
się uroczyste podsumowanie 
Powiatowego Konkursu 
Plastycznego „Świat dziecka 
w obrazach”. 

W tegorocznej 10. edycji, która przebiegała 
pod hasłem „Jak pies z kotem”, udział wzięli 
uczniowie z 25 szkół podstawowych powia-
tu ostrowskiego. Na konkurs wpłynęło oko-
ło 350 prac wykonanych pod kierunkiem 59 
nauczycieli. 

Komisja konkursowa w składzie: C. Jani-
szewski – dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki 
Współczesnej w Ostrowie Wlkp., J. Godziszew-
ski – artysta plastyk, instruktor Młodzieżowe-
go Domu Kultury, I. Szwarczyńska – artysta 
plastyk i nauczyciel plastyki oraz I. Trzcińska 
– artysta plastyk, oceniała nadesłane prace 
pod względem wartości artystycznej, techni-
ki wykonania, estetyki i interpretacji tematu. 
Spośród wszystkich rysunków wyłoniono 15 
prac do równorzędnych nagród i 15 prac do 
równorzędnych wyróżnień. Ponadto wytypo-
wano kilkanaście prac do wystawy. 

W kategorii klas III doceniono prace uczen-
nic ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnic-
kiej w Droszewie. Nagrodę przyznano Darii 
Klisze, natomiast wyróżnienie powędrowa-
ło do Nikoli Michalak. Ponadto do wystawy 
wybrano prace uczniów z klasy 1- Marty 
Frankiewicz, Damiana Michałowskiego i Pio-
tra Kłobucha. Wszystkie prace powstały na 
zajęciach pozalekcyjnych w ramach kółka 
artystycznego. 

Małym artystom gratulujemy sukcesu i ży-
czymy kolejnych twórczych inspiracji!

(M.K.)

Akt ślubowania
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obdarował pierwszoklasistów upominkami, 
a na ręce dyrektor złożył koszyczek pięknych 
kwiatów dla całego grona pedagogicznego. 
Z kolei Teresa Stachowiak przypomniała idee 
wychowawcze patrona. Słowa podziękowania 
skierowała do gości przewodnicząca rady ro-
dziców Paulina Wieczorek. 

Nowo przyjęci uczniowie otrzymali także 
podarki od rady rodziców oraz własnoręczne 
wykonane pamiątki przekazane przez przed-
szkolaków. Dzień Patrona to uroczystość całej 
społeczności szkolnej i lokalnej, zatem podar-
ki trafiły także do rąk gości. Szkolny chórek 
wykonał muzyczny upominek przy akom-
paniamencie jednego z uczniów. Na koniec 
rodzice pierwszoklasistów zaprosili gości na 
słodki poczęstunek. 

Urszula Adrian

Sukcesy uczennic z Droszewa 
w rejonowych i wojewódzkich 
prezentacjach monodramów
Monodram to niełatwa sztuka prezentacji scenicznej. 
Oprócz wspaniałej interpretacji tekstu literackiego, aktor 
musi skupić na sobie całą uwagę widzów, wykorzystując 
ruch, mimikę, gesty. Uczniom z Droszewa już wielokrotnie 
udało się „ożywić słowo” i animując rekwizyt zebrać wiele 
braw i pozytywnych opinii publiczności. 

Tegoroczne Rejonowe Prezentacje Mo-
nodramów (21.10.2017r.) zgromadziły 
wiele utalentowanych dzieci z Kalisza i re-
gionu. SP. im. M. Konopnickiej w Droszewie 
reprezentowały: N. Rubas z klasy I, K. Mą-
dry z klasy IV, W. Matuszewska z klasy IV, J. 
Rubas z klasy V oraz W. Banaszak z klasy V. 
Powołane przez organizatora (SP nr 9 w Ka-
liszu) jury, na czele którego stanął aktor Te-
atru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu – D. 
Sosiński przy ocenie prezentacji kierowało 
się doborem repertuaru (wiersz, proza – li-
teratura polska i światowa), kulturą słowa 
oraz inscenizacją. Uwagę zwracano również 
na grę aktorską i reżyserię. Jesteśmy bardzo 
dumni z naszych dziewczynek, które zebra-
ły wiele pochwał za swoje prezentacje. Ich 
talent aktorski doceniono przyznając nastę-

pujące miejsca i wyróżnienia:
w kategorii II: miejsce I zdobyła Karo-

lina Mądry za monodram „Rendez-vous 
w piekarni…”, a Wiktoria Matuszewska zau-
roczyła wszystkich swoją „Matematyczną 
opowieścią z głębin morskich” zajmując III 
miejsce. 

w kategorii III: za wspaniałą grę aktorską 
wyróżniono Joannę Rubas, która pokaza-
ła na scenie „Dylematy balonika niejadka”. 
I miejsce przyznano Weronice Banaszak 
kreującej przed publicznością „Łaciaty 
świat z geografią w tle”. 

Na wielkie gratulacje zasłużyła także 
najmłodsza z aktorek - Nikola, dla której 
konkurs to pierwsze spotkanie ze sceną.

Dla Weroniki i Karoliny wygrana w kon-
kursie była przepustką do kolejnego etapu 

na szczeblu wojewódzkim (03.11.2017r.). 
Swoje monodramy zaprezentowały w Wiel-
kopolskim Konkursie na Monodram „Mali 
Koryfeusze” w Kleczewie. Na scenie Kina 
„Zachęta” pokazano 20 najlepszych mono-
dramów z Wielkopolski. Komisja artystycz-
na z przewodniczącym - reżyserem teatru 
lalek, aktorem, pedagogiem teatralnym J. 
Zuzańskim - po obejrzeniu wszystkich in-
scenizacji postanowiła przyznać 9 nagród. 
Wśród zwycięzców w kategorii II i III zna-
lazły się uczennice z Droszewa. Kolejny raz 
udowodniły, że mają niezwykłe zdolności 
aktorskie i potrafią łączyć słowo, ruch, gest.

Dziewczynkom serdecznie gratulujemy 
sukcesów i trzymamy kciuki za kolejne ar-
tystyczne prezentacje.

 (M.K.)

Z Korczakiem przez świat
7 listopada to jedna z najważniejszych dat w życiu 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koto-
wiecku. Właśnie w tym dniu społeczność szkolna ob-
chodzi Dzień Patrona – Janusza Korczaka – wybitnego 
pedagoga, lekarza, pisarza. W tym roku obchodom 
święta towarzyszyło ślubowanie uczniów klasy I. 

W uroczystości pod hasłem „Z Korcza-
kiem przez świat” wzięli udział: Sekretarz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzisław 
Mielczarek, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Kotowiecku Teresa Stachowiak, 
grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie 
i przedszkolaki. Wyjątkowym gościem był 
sam król Maciuś I, który „przybył” wprost 
z jednego z najbardziej znanych utworów 
patrona. Król wraz ze świtą ministrów – edu-
kacji, sprawiedliwości i kultury, sprawdzał 
przygotowanie pierwszoklasistów do nauki 
w szkole. Pierwszaki zaprezentowały się 
znakomicie, zatem od samego króla dostały 
pozwolenie na ślubowanie. Uroczystą przy-
sięgę uczniowie złożyli w obecności gości. Se-
kretarz dokonał uroczystego aktu pasowania, 
a dyrektor wręczyła dyplomy i legitymacje.

W swoim wystąpieniu sekretarz Zdzi-
sław Mielczarek wyraził podziw dla pierw-
szoklasistów za piękny występ artystyczny, 
który ujawnił różne talenty, ale i wplecione 

w scenariusz marzenia 
dzieci dotyczące ich 
przyszłych zawodów: 
Drodzy Rodzice, Wasze 
pociechy już Wam powiedziały dzisiaj kim chcą 
być w przyszłości – lekarzami, nauczycielami, 
kompozytorami, itd. Jestem więc przekonany, 
że będziecie ich wspierać w tych dążeniach. Za-
pewniam więc, że profesjonaliści w swoim fa-
chu, wychowawcy, zabiorą Wasze dzieci w pięk-
ną naukową podróż pełną przygód, uśmiechu 
i radości. W imieniu burmistrz Bożeny Budzik 

Pasowanie na uczniów w szkole podstawowej w Kotowiecku
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„Kasztanki” obchodzą  
urodziny misowego przyjaciela
Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi 
najmilsza maskotka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona 
przytulanka przy zasypianiu – pluszowy miś. 

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz 
bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na mi-
sie nie przemija, bo czy to jutro, czy to dziś, 
wszystkim jest potrzebny miś! Czy wypada 
zapomnieć o urodzinach tak ważnego przy-
jaciela? Oczywiście, że nie! Dlatego dzieci 
z Publicznego Przedszkola nr 2 „Pod Kaszta-
nami” przygotowały dla swoich pluszowych 
ulubieńców wiele niespodzianek i 17 listo-

pada upamiętniły misiowe święto. Z wielką 
radością przyszły do przedszkola trzymając 
w ramionach ukochaną przytulankę. W sa-
lach zaroiło się od kolorowych misiów, które 
były honorowymi gośćmi. Siedziały na pół-
kach, tworząc miłą i przyjazną atmosferę, 
a podczas licznych zabaw i zajęć, nieodłącz-
nie przedszkolakom towarzyszyły.

Główną atrakcję tego dnia przygotowali 

mali, ale za to bardzo zdolni aktorzy z przed-
szkolnego kółka teatralnego, którzy zapre-
zentowali swoim kolegom i koleżankom 
inscenizację pt. „Urodziny Misia”. Kolorowy 
wystrój i piękne stroje bohaterów wpro-
wadziły dzieci w świat bajki. Młodzi artyści 
nie tylko odważnie zaprezentowali swoje 
umiejętności sceniczne, ale również przy-
pomnieli, jak ważna jest przyjaźń i ciepłe 
relacje koleżeńskie w życiu każdego z nas. 
Na koniec zaprosili do wspólnej zabawy całą 
publiczność. Za tak udany, radosny i niezwy-
kle barwny występ zostali nagrodzeni grom-
kimi barwami.

Listopadowy dzień spędzony z pluszowy-
mi przyjaciółmi był dla wszystkich wyjątko-
wy, pełny wrażeń i „misiowo” udany.

Warto uczyć się 
języków obcych
10 listopada br. w Szkole 
Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach świętowano 
Dzień Języków Obcych. 
W tym roku tematyka obchodów 
dotyczyła Stanów Zjednoczonych. 

Tydzień wcześniej w całej szkole rozwie-
szonych zostało 30 plakatów zawierających 
informacje i ciekawostki na temat wspomnia-
nego kraju. W Dniu Języków Obcych wszyscy 
uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat 
Stanów Zjednoczonych biorąc udział w cieka-
wych konkursach i rozwiązując quiz polegają-
cy na pobraniu za pomocą swojego smartfona 
kodów QR rozmieszczonych na terenie szkoły. 
Dodatkowo przerwy wypełniła amerykańska 
muzyka, zabawa oraz wokalne występy na 
żywo w wykonaniu uczniów klasy III B.

W tym dniu gościliśmy również Paula 
Hacking’a, z pochodzenia Amerykanina, któ-
ry wygłosił wykład na temat Minnesoty – re-
gionu, w którym urodził się i dorastał. Dla 
młodzieży była to okazja do sprawdzenia 
swoich umiejętności językowych i poznania 
wielu ciekawostek na temat życia mieszkań-
ców środkowo-zachodniej części USA.

Obchody Dnia Języków Obcych spotkały 
się z dużym zaangażowaniem uczniów. Świę-
to dla wielu z nich było zachętą do nauki, 
pozwoliło przekroczyć różnice kulturowe, 
a przy okazji dobrze się bawić.

 
U. Marcinkowska

Przedstawienie przedszkolnego kółka teatralnego

Szkolne przerwy wypełniła amerykańska muzyka
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Laureaci 
województwa,  
rejonu i powiatu
,,Snucie opowieści jest sztuką,  
samo pisanie rzemiosłem.”  
Nora Roberts

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
i w tym roku szkolnym osiągają polonistycz-
ne sukcesy. Wyjątkowy laur zdobyła Amelia 
Skowrońska – uczennica klasy IIIa, która za-
jęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Po-
etyckim zorganizowanym przez Młodzieżo-
wy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu. Jej utwór 
uzyskał tytuł ,,Wojewódzkiego Wiersza Mie-
siąca” i zostanie umieszczony w publikacji 
konkursowej. 

Na wielkie uznanie zasługuje również 7. 
miejsce Nikodema Pawlaka w etapie finało-
wym Ogólnopolskiego Konkursu Krasomów-
czego w Legnicy. W rywalizacji uczestniczyło 
bowiem 29 uczestników reprezentujących 
14 województw. Nikodem, reprezentując 

Wielkopolskę, zdobył 9,33 punktów na 10 
możliwych. 

Również nie lada zadania podjęli się 
uczniowie, którzy przystąpili do Rejonowe-
go Konkursu Literackiego ,,Chrońmy siebie”. 
Ich zadanie polegało na napisaniu pracy li-
terackiej podejmującej problem zagrożeń 
w świecie wirtualnym oraz ochrony danych 
osobowych. W wymienionym konkursie III 
miejsce ax aequo zdobyli: Amelia Skowroń-
ska i Karol Adamczewski, natomiast wyróż-
nienia w formie publikacji otrzymały rów-

nież: Karolina Gil, Paulina Remelska oraz 
Dominika Krzymińska. 

Kolejny sukces osiągnęła Weronika Kąkol 
z klasy IId, która została laureatką Powiato-
wego Konkursu Literacko-Plastycznego pod 
hasłem ,,Opowiadanie, bajanie”. 

Uczniów do konkursów przygotowywa-
ły: Dorota Bukowska i Aneta Mikołajczyk. 
Wszystkim laureatom serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych literackich sukcesów. 

 
Dorota Bukowska

Noc Przyrodnika w Szkole 
Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach
Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny z wielkim 
zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach dodat-
kowych obejmujących przedmioty przyrodnicze. 

Rozpoczęły się one 
w piątek 17 listopada, 
a zakończyły w sobotę. 
Tym razem wzięło w nich 
udział 72 uczniów, któ-
rzy zostali podzieleni na 
grupy zadaniowe. Każda 
z nich musiała odbyć cykl 
zajęć doświadczalnych: 
z chemii, fizyki, biologii 
i geografii oraz konstruk-
torskich: z matematyki i informatyki. 

„A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co 
piękne?” – pytał retorycznie w swoim wiekopomnym dziele Mikołaj 
Kopernik. Uczestnicy warsztatów mieli okazję poznać obraz jesien-
no-zimowego nieba nad naszą okolicą dzięki seansowi w przeno-
śnym planetarium. Radosław Pior oraz Daniel Stasiak z Astro Arena 
Kalisz podzielili się swoją pasją astronomiczną – opowiadali oni 
o ciekawostkach dotyczących budowy Wszechświata, przedsta-
wiając również swój dorobek uznawany przez Międzynarodowe 
Towarzystwo Astronomiczne. Po zakończonych zajęciach i wspól-
nej kolacji był również czas na krótką zabawę taneczną oraz seans 
filmowy. 

Organizatorami niecodziennej lekcji byli nauczyciele: M. Śrama, 
E. Kukułka, I. Liebert, P. Sobański, A. Andrzejewska i M. Saoudi. Ko-
lejne spotkanie już za rok.

Marcin Śrama
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Znamy język migowy
Od września do listopada 2017 roku uczniowie klasy II Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
uczestniczyli w projekcie: „Migające przedszkola, migające szkoły” 
organizowanym przez Fundację Pracowni Projektów Społecznych 
w Dobrej Nadziei. 

Był to już kolejny rok współpracy szkoły 
z fundacją i kolejna grupa uczniów, która zo-
stała objęta projektem. 

Zajęcia były prowadzone przez A. Wy-
pych – specjalistkę z zakresu surdopedago-
giki. Podczas 20 godzin dydaktycznych dzieci 
poznały wiele znaków języka migowego, al-
fabet oraz liczebniki w zakresie 1-10. Nauka 
odbywała się w formie zabawy słownej i ryt-
micznej. W trakcie zajęć dominowały muzy-
ka i ruch. W ramach projektu przewidziano 
również warsztaty dla rodziców. 

Nauka języka migowego przyniosła wiele 
zalet i korzyści w nauczaniu dzieci najmłod-
szych, bowiem sprzyjała rozwojowi inte-

lektualnemu, wyobraźni przestrzennej, pa-
mięci, koncentracji i sprawności manualnej. 
Ponadto uczniowie ćwiczyli motorykę małą, 
mimikę i pantomimikę. Poznawanie tegoż ję-
zyka sprzyjało efektywnym ćwiczeniom gło-
sek, słów i gestów bez stresującej atmosfery 
oraz motywowało uczniów do samodzielne-
go działania. 

Nauka języka migowego wśród najmłod-
szych to również forma profilaktyki – uczy 
umiejętności komunikacyjnych, kształtuje 
otwartość i tolerancję wobec specyficznego 
rodzaju niepełnosprawności, jaką jest dys-
funkcja słuchu. 

Teatralnie 
w Starym Kinie

26 listopada br. sala widowiskowa Stare 
Kino w Nowych Skalmierzycach wypełniła 
się po brzegi za sprawą sztuki teatralnej, 
którą dla mieszkańców wystawił działa-
jący przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Raszkowie teatr amatorski „Trzy 
po Trzy”.

Ponadgodzinny spektakl pt. „Nowy Don 
Kiszot, czyli sto szaleństw” w reżyserii Bo-
gumiły Bednarek przybliżył widzom in-
teresującą opowieść o życiu Karola, który 
szukał jedynej, prawdziwej miłości. Wyra-
ziste postaci, wyśmienita gra aktorów oraz 
ciekawy język przepełniony humorem za-
owocowały owacjami na stojąco.

 
Dariusz Smułka
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Współpraca się opłaca 
W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach w dniach 13-17 października już po raz 
trzeci obchodzono Tydzień Empatii. Hasłem tegorocznego 
święta było motto „Współpraca się opłaca”. 

Empatia oraz współpraca są niezaprze-
czalnie ze sobą połączone i implikują się 
wzajemnie. Empatyczny, współczujący czło-
wiek rozumie się z innymi i odnajduje się 
w grupie. Z kolei to właśnie pracując z inny-
mi, by osiągnąć założony cel uczymy się sie-
bie nawzajem, a tym samym wykształcamy 
w sobie wrażliwość na potrzeby drugiego 
człowieka, czyli empatię.

We wszystkich klasach odbyły się warsz-
taty prowadzone przez szkolnego psycholo-
ga, których celem było określenie znaczenia 
współpracy w życiu człowieka. Uczniowie 
doskonale scharakteryzowali dobrą współ-
pracę w grupie a także pozytywnego lide-
ra, który czasem wykształca się w zespole. 
Prowadząca przygotowała również kilka 
zadań – m.in. tworzenie budowli z klocków, 
konstruowanie wieży z kubków za pomo-
cą gumki i sznurków, podawanie talerzy-
ków. Czerpiąc z wniosków wynikających 
z ćwiczeń, każdy uczeń trafnie określał, co 
pomaga, a co przeszkadza podczas pracy 
grupowej. Zadaniem zespołowym dla każ-
dej z klas było przygotowanie „łańcucha 
współpracy” – dowolnej pracy plastycznej, 
która stanowiłaby dekorację szkolnego holu. 
Najistotniejsze jednak jest to, że pracę klasy 
wykonały wspólnie, a każdy łańcuch ukazu-
je indywidualny pomysł grupy na realizację 
tego przedsięwzięcia.

Zarówno podczas zajęć, jak i w szkolnej 
świetlicy nauczyciele proponowali uczniom 
metody stymulujące umiejętności inter-
personalne a także efektywną współpracę. 
Należą one do tak zwanych kompetencji 

miękkich, które po pierwsze są niezwykle 
ważne w społecznym funkcjonowaniu jed-
nostek, po drugie stanowią sedno współcze-
snego nauczania, które skierowane jest na 
wszechstronne rozwijanie potencjału gru-
py młodych ludzi, jaką stanowi każda klasa 
w szkole.

Okazją do wspólnego spędzenia czasu po-
przez zabawę była aktywna przerwa, której 
mottem była fraza „Współpraca nas wzbo-
gaca”. Na początku uczniowie mieli sposob-
ność, by się ze sobą przywitać, a następnie 
spróbować zatańczyć wraz z kółkiem ta-

Burmistrz Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1  
ustawy o gospodarce nieruchomościami 

/dz. u. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./ 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 

05.12.2017 r. – 27.12.2017 r. 
na tablicy ogłoszeń  

urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z siedzibą w Skalmierzycach  

przy ul. Ostrowskiej 8, 
wywieszono wykaz części nieruchomości 
gruntowej przeznaczonej do wynajęcia, 

w drodze bezprzetargowej  
na rzecz dotychczasowego najemcy, 

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce 
/cz. dz. nr 110/2, o pow. 0,0120 ha/.

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 
05.12.2017 r. – 27.12.2017 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 

Ociąż /dz. nr 231/3, o pow. 0,2405 ha/  
oraz Boczków /dz. nr 37/5, o pow. 0,0507 ha/. 

necznym wybrany układ. Stanowiło to nie 
lada wyzwanie, ponieważ roztańczone kole-
żanki przygotowały doprawdy wymagającą 
prezentację. Na koniec ułożono „ludzkie do-
mino”, co nie było łatwe, gdyż w szkole pra-
cuje i uczy się ponad 200 osób. Przy odro-
binie koordynacji i uważnym wysłuchaniu 
poleceń udało się ten cel zrealizować.

Serdecznie podziękowania za wspania-
łą współpracę należą się całej społeczności 
szkolnej, bo robiąc coś razem możemy osią-
gnąć niebywałe rezultaty, a przy tym świet-
nie się bawić i uczyć. Uczniowie jak zwykle 
z wielkim zaangażowaniem zdołali spro-
stać wyzwaniom, jakie wspólnie dla nich 
przygotowaliśmy. 

 
Aneta Powąska

W klasach odbyły się warsztaty dotyczące 
znaczenia współpracy w życiu człowieka
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Legion św. Katarzyny  
- ruszył nowy sezon
Stało się! Po wielu miesiącach zastanawiania się, wahań 
i przemyśleń podjęliśmy decyzję o sformalizowaniu naszych 
działań i powołaniu do życia Parafialnego Klubu Sportowego 
Legion św. Katarzyny Skalmierzyce. 

Zorganizowaliśmy zebrania założyciel-
skie i pierwsze walne, na których podję-
liśmy stosowne decyzje i uchwały o po-
wołaniu klubu oraz wyborze jego władz. 
Aktualnie opracowujemy plan działania 
na nowy sezon, 2018 rok i całą czterolet-
nią kadencję.

Start nowego Sezonu 2017-2018
Już jako klub rozegraliśmy na początku 

listopada (04.11.2017) pierwszy turniej 
- był to III Turniej o Puchar Rady Rodzi-
ców Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego 
w Zbiersku, w którym to broniliśmy tytułu 
zdobytego przed rokiem. Wystartowało 
w nim 12 drużyn podzielonych na 4 gru-
py, w których rozegrano mecze systemem 
„każdy z każdym”. Następnie zwycięzcy 
grup walczyli o lokaty 1-4, drugie miejsca 
o lokaty 5-8, a trzecie o lokaty 9-12. Mecze 
między zwycięzcami grup zarówno w pół-
finałach, jak i w finale były bardzo zacięte 
i wyrównane. Stały na wyższym poziomie, 
niż przed rokiem. Nasza drużyna wyszła 
zwycięsko ze wszystkich spotkań. Poza 
tym, podobnie jak w zeszłym roku, kapi-

tan naszej drużyny – tym razem Krzysztof 
Grąbkowski – zdobył tytuł najlepszego za-
wodnika turnieju.
Końcowe wyniki turnieju:
1. I miejsce – PKS Legion św. Katarzyny 

Skalmierzyce
2. II miejsce – BELFER ZBIERSK
3. III miejsce – DREWPAL

Zawody rozegrane w duchu „fair play” 
pozwoliły organizatorom zrealizować kilka 
ważnych celów, jakimi były: popularyzacja 
siatkówki, integracja społeczności lokalnej 
oraz propagowanie aktywnego spędzania 
wolnego czasu. 

Korzystając z okazji, że zbliża się szcze-
gólny czas świętowania, pozwolę sobie 
złożyć w imieniu własnym, zarządu oraz 
członków klubu życzenia czytelnikom Ga-
zety Skalmierzyckiej oraz sympatykom pił-
ki siatkowej – Wspaniałych Świąt Bożego 
Narodzenia spędzonych w ciepłej i rodzin-
nej atmosferze oraz samych szczęśliwych 
dni w nadchodzącym, 2018 Roku! 

 
 

Stanisław Zbyszek Gzieł

Bartosz Przegienda 
na Międzynarodowych 
Zawodach  
w Taekwon-do
Bartosz Przegienda, 
mieszkaniec Skalmierzyc, uczeń 
tutejszej Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza, 
reprezentował Gminę i Miasto 
w Międzynarodowych Zawodach 
w Taekwon-do, które rozegrano 
w Birmingham (Wielka Brytania). 

Taekwondziści rywalizowali w dwóch 
konkurencjach: walki (punkt-stop lub wal-
ka ciągła) oraz w układach formalnych. Dla 
najstarszych przygotowano również testy 
siły polegające na rozbiciu twardych przed-
miotów. Do rywalizacji stanęło 1600 zawod-
ników z całego świata, których rozlokowano 
na 30 matach. Licząca 44 osoby ekipa z Polski 
wywalczyła w sumie 22 medale. 

Zawody wzbudziły duże zainteresowanie 
wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii. Na 
trybunach można było spotkać wielu Pola-
ków, którzy wspierali i dopingowali naszą 
reprezentację. 

Wyjazd na turniej odbył się w dniach 3-7 li-
stopada. Uczestnicy mieli również możliwość 
zwiedzieć Stratford, Oxford oraz Stonehenge.

Serdecznie dziękujemy Burmistrz Boże-
nie Budzik za pomoc i wsparcie. Bartkowi 
życzymy kolejnych sukcesów sportowych 
i rozwijania pasji.

Stanisław Szal
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Finał rejonu Kalisz  
w badmintonie 
drużynowym
Po raz drugi w naszej gminie 
odbyły się finały rejonu - Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej oraz Dzieci 
w Badmintonie Drużynowym 
Dziewcząt i Chłopców.

Rozgrywki miały miejsce w dniach od 20 
do 23 listopada br. w hali sportowej Stadionu 
Miejsko-Gminnego w Nowych Skalmierzycach. 
Rywalizowały w nich drużyny z powiatów: ka-
liskiego, ostrowskiego, pleszewskiego, ostrze-
szowskiego, kępińskiego i krotoszyńskiego, 
walcząc o awans do mistrzostw województwa. 
Uczestnicy grali system grupowym, a następnie 
odbyły się półfinały i finały.

Zakończenia zawodów dokonał Zastępca 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Paweł Błaszczyk, nagradzając najlepsze druży-
ny. Otrzymały one medale i puchary ufundo-
wane przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożenę Budzik.
 
KlaSyfiKacja Końcowa zawodów:
igrzyska dzieci - dziewczęta
• I miejsce - SP Niedźwiedź 

 /powiat ostrzeszowski/
• II miejsce - SP nr 2 Ostrzeszów  

/powiat ostrzeszowski/

• III miejsce - SP Skalmierzyce  
/powiat ostrowski/

• IV miejsce - SP Ociąż /powiat ostrowski/
igrzyska dzieci - chłopcy
• I miejsce - SP nr 1 Kępno  

/powiat kępiński/
• II miejsce - SP nr 2 Ostrzeszów  

/powiat ostrzeszowski/
• III miejsce - SP nr 5 Ostrów Wlkp.  

/powiat ostrowski/
• IV miejsce - SP Rozdrażew  

/powiat krotoszyński/
igrzyska Młodzieży Szkolnej - dziewczęta
• I miejsce - SP Siedlików  

/powiat ostrzeszowski/
• II miejsce - SP Ostrzeszów  

/powiat ostrzeszowski/
• III miejsce - SP Rozdrażew  

/powiat krotoszyński/
• IV miejsce - SP im. Polskich Noblistów 

Nowe Skalmierzyce /powiat ostrowski/
igrzyska Młodzieży Szkolnej- chłopcy

Mistrzostwa powiatu szkół podstawowych 
w badmintonie drużynowym

Zawody powiatowe w badmintonie druży-
nowym odbyły się 9 i 10 listopada 2017 roku 
w hali sportowej Stadionu Miejsko-Gminnego 
w Nowych Skalmierzycach. W rozgrywkach 
uczestniczyły szkoły z terenu gminy i powiatu. 
Awans do finału rejonu otrzymały drużyny, któ-
re zajęły I i II miejsce w każdej kategorii wieko-
wej z podziałem na chłopców i dziewczęta.
wyniKi:
Szkoły podstawowe - rocznik 2005 
i młodsi
dziewczęta
• I miejsce – SP Skalmierzyce
• II miejsce – SP Ociąż
• III miejsce – SP N. Skalmierzyce
chłopcy
• I miejsce – SP nr 5 Ostrów Wlkp.
• II miejsce – SP Nowe Skalmierzyce
• III miejsce – SP Ociąż
Szkoły podstawowe - rocznik 2004-2002
dziewczęta
• I miejsce – SP Nowe Skalmierzyce im. 

Polskich Noblistów

• II miejsce – SP Ociąż
• III miejsce – SP Nowe Skalmierzyce 

z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Powstańców Wlkp. 

chłopcy
• I miejsce – SP Nowe Skalmierzyce 

 im. Polskich Noblistów
• II miejsce – SP Ociąż
• III miejsce – SP Nowe Skalmierzyce 

z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Powstańców Wlkp.

Izabela Garcarek-Duleba

Dwa medale 
Alana Świtały na 
Mistrzostwach  
Polski Zachodniej 
Taekwon-do iTF
W dniach 18-19 listopada 2017 
roku w Strzelcach Krajeńskich 
odbyły się Mistrzostwa Polski 
Zachodniej Taekwon-do 
ITF. W turnieju brał udział 
zawodnik Sportowego 
Klubu Taekwon-do Silla Alan 
Świtała, mieszkaniec Biskupic 
Ołobocznych. 

W znakomitym stylu zdobył on dwa 
medale: złoty w konkurencji walk semi 
hogo oraz srebrny w konkurencji tech-
nik specjalnych. Jak podkreśla trener SKT 
SILLA Kazimierz Kurzawski był to bardzo 
udany występ Alana. Forma zawodnika 
z każdym turniejem wzrasta. To ogromnie 
cieszy i motywuje do dalszych przygoto-
wań. Przed nami trzy duże turnieje zagra-
niczne, do których się przygotowujemy. 
Szczególne podziękowania dla burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Udział Alana Świtały w Mistrzostwach 
Polski Zachodniej Taekwon-do ITF został 
dofinansowany ze środków samorządu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

• I miejsce - SP Edukator Kalisz  
/powiat kaliski/

• II m - SP nr 2 Pleszew  
/powiat pleszewski/

• III m - SP Niedźwiedź  
/powiat ostrzeszowski/

• IV m - SP im. Polskich Noblistów Nowe 
Skalmierzyce /powiat ostrowski/
Organizatorzy: Izabela Garcarek-Duleba, Dariusz 

Więcław, Monika Zaprzelska, Halina Więcław
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