


Elewacja frontowa dworca gotowa
Zakończyły się trwające od połowy roku prace konserwatorskie 
przy elewacji, stolarce drzwiowej oraz okiennej części frontowej 
zabytkowego dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach.

 Wykonany w roku ubiegłym remont da-
chu oraz zakończone właśnie odnowienie 
elewacji, okien i drzwi naszego dworca po-
zwala stwierdzić, iż zewnętrzna część fron-
towa zabytku jest gotowa – skomentował fi-
nalizację kolejnego etapu Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz 

Walczak. Kolejnym krokiem będzie zaplano-
wany na rok przyszły remont poczekalni, na 
który samorząd również pozyskał dofinan-
sowanie w kwocie prawie czterystu tysięcy 
złotych z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach zakończonego zadania wyko-
nano m.in. naprawę miejsc grożących 
zawaleniem, zabezpieczenie luźnych 
części gzymsów i attyk, wzmocnienie 
i oczyszczenie kamienia, tynku i ce-
gły, uzupełnienie powstałych przez 
lata ubytków i spękań muru, odtwo-
rzenie wg stanu historycznego okien, 
krat, okuć i drzwi zewnętrznych. Jak 
powiedział Rafał Kempa – właściciel 
przedsiębiorstwa wykonującego in-
westycję: Najcięższym etapem prac 
było dorobienie cegieł według ich hi-
storycznego kształtu. Mimo trudności 
z tym związanych, poradziliśmy sobie 
i jesteśmy zadowoleni z efektu.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
882.134,51 zł, z czego 210.000,00 zł 
to pozyskana przez samorząd dotacja 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z Departamentu Ochro-
ny Zabytków w ramach „Programu 
Ochrony Zabytków”.

 
Dariusz Smułka
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Następnym etapem rewitalizacji dworca będzie remont poczekalni
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Skalmierzycka Karta Seniora 
Na sesji 21 października br. radni przyjęli dwie uchwały skierowane wobec seniorów – w sprawie 
przyjęcia „Skalmierzyckiej Karty Seniora”, czyli programu mającego na celu wzmocnienie aktywności 
społecznej i poprawę jakości życia osób powyżej 60. roku życia zamieszkujących na terenie gminy 
a także przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2023” nakreślającego strategię działań 
prowadzących do zaspokojenia najistotniejszych potrzeb tej grupy.

Obecnie prowadzone są rozmowy 
z przedsiębiorcami zajmującymi się m.in. 
usługami gastronomicznymi, fryzjerskimi, 
kosmetycznymi czy działalnością zwaną 
powszechnie jako „złota rączka” o przystą-
pieniu do programu i zaoferowaniu osobom 
posiadającym kartę ulg, stałych zniżek czy 
okresowych ofert specjalnych.

Nasz najnowszy element polityki społecz-
nej wspomoże znacząco środowisko osób star-
szych. Pozwoli im nie tylko na łatwiejszy do-
stęp do różnego rodzaju usług, dóbr kultury, 
ale też będzie ich aktywizował i zachęcał do 
działania. Planujemy nawiązać współpracę 

z sąsiednimi samorządami i instytucjami, aby 
zbudować dla naszych seniorów jak najlepszą 
ofertę – powiedział burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak. 

Gminę zamieszkuje obecnie prawie 2500 
osób powyżej 60. roku życia i to ta grupa 
będzie bezpośrednim odbiorcą programu. 
Wszelkie aktualności w tym temacie moż-
na śledzić na stronie internetowej urzędu 
www.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/se-
nior. Wnioski o wydanie „Skalmierzyckiej 
Karty Seniora” będą przyjmowane od nowe-
go roku.

Dariusz Smułka 

Otwarcie ulicy 
Jabłonkowej 
w Śliwnikach
5 listopada w Śliwnikach miało 
miejsce oficjalne oddanie 
wyremontowanej drogi łączącej 
wieś z Nowymi Skalmierzycami  
– ulicy Jabłonkowej. 

Otwarcia dokonali Poseł na Sejm RP To-
masz Ławniczak, Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak, 
przewodniczący Rady Tadeusz Orzechowski, 
radni Marian Brzeziński i Kazimierz Sipka 
oraz sołtys wsi Mieczysław Kowalczyk. Obec-
ny na uroczystości ks. Sławomir Nowak po-
święcił nową ulicę.

Wiem, jak ważna nie tylko z punktu wi-
dzenia kierowców, ale i pozostałych użytkow-
ników dróg, jest odpowiednia infrastruktura, 
dlatego cieszę się, że efektem prac jest nie tylko 
nowy asfalt, ale i ciąg przeznaczony dla pie-
szych i rowerzystów. Modernizacja nie byłaby 
możliwa bez środków pieniężnych z zewnątrz – 
powiedział burmistrz. Z kolei poseł nawiązał 

do słów szefa rządu: to premier Mateusz Mo-
rawiecki zwrócił uwagę, że będą premiowane 
przede wszystkim te drogi, które wprowadzają 
różnorodne elementy bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu drogowego, a więc nie samą na-
wierzchnię, ale chociażby pobudowany tu ciąg 
pieszo-rowerowy (…) dziś gratuluję inwestycji, 
życzę dalszych pomysłów oraz poparcia rad-
nych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Na przedsięwzięcie samorząd otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 375.771,00 zł 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
25 października br. w Wielkopolskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Poznaniu w obecności 
Minister Przedsiębiorczości i Technologii Ja-

dwigi Emilewicz władze Nowych Skalmierzyc 
podpisały z Wicewojewodą Wielkopolski 
Anetą Niestrawską umowę na przekazanie 
środków. Całkowity koszt zadania wyniósł 
751.839,73 zł.

Przedmiotowa ulica zyskała nie tylko nową 
nawierzchnię asfaltową na długości 745 m 
oraz poszerzenie jezdni do 5 m, ale także jed-
nokierunkowy ciąg pieszo-rowerowy o sze-
rokości 2,5 metra. Ponadto na całej długości 
modernizowanego odcinka pobudowano 15 
studzienek ściekowych wraz z przykanalika-
mi prowadzącymi do przydrożnego rowu. 

Dariusz Smułka

Uroczyste przecięcie wstęgi
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5-lecie Towarzystwa 
Rowerowego  
Sokół Skalmierzyce
18 października br. Towarzystwo Rowerowe  
Sokół Skalmierzyce zorganizowało jubileusz  
5-lecia działalności. 

Zaproszenie na uroczystość przyjęli Czło-
nek Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Marzena Wodzińska, burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak, komendant powiatowy policji Piotr 
Wilkowski, delegacje ochotniczych straży po-
żarnych oraz sponsorzy i działacze klubu.

Dzisiejszy jubileusz to znakomita okazja, by 
w sposób szczególny podziękować za promo-
cję naszej Małej Ojczyzny nie tylko lokalnie, ale 
i daleko poza jej granicami a także populary-
zację i upowszechnianie kolarstwa szosowego 
wśród mieszkańców - zaznaczył burmistrz. 
Rokrocznie organizowany przez stowarzy-

szenie wyścig na stałe wpisał się w kalendarz 
imprez na terenie gminy. Dotychczas odbyło 
się pięć Klasyków Skalmierzyckich skupiają-
cych setki miłośników tego sportu. Organiza-
torzy za każdym razem czynią starania, aby 
uatrakcyjniać formułę wyścigu. Zlokalizowa-
ne w parku miejskim miasteczko kolarskie 
tętni wówczas życiem i zachęca mieszkań-
ców do czynnego uprawiania sportu.

Od pierwszego spotkania staraliśmy się 
działać prężnie - zaznaczył prezes Maciej 
Danielak. Zorganizowaliśmy klubowe rozpo-
częcie sezonu rowerowego, spotykaliśmy się 

w niedzielne poranki na parkingu przy ban-
ku w Skalmierzycach i wspólnie ruszaliśmy 
na treningi. Na koncie towarzystwa mamy 
udział w ponad 30 wyścigach i rajdach orga-
nizowanych nie tylko lokalnie, ale także na 
terenie całego kraju. W 2015 roku otrzymali-
śmy pierwsze dofinansowanie na organizację 
wyścigu kolarskiego, co pozwoliło nam stwo-
rzyć największą w regionie imprezę kolarską 
dla amatorów.

Aleksander Liebert

Zaduszki Jazzowe w Skalmierzycach
Zaduszki to czas zadumy, refleksji oraz pamięci o zmarłych. 
W Skalmierzycach to także okazja do wzięcia udziału w wydarzeniu 
kulturalnym na wysokim poziomie - Zaduszkach Jazzowych. 

Jest to cykl koncertów z pogranicza sfe-
ry sacrum oraz profanum, organizowa-
nych przez księży z parafii pw. św. Katarzy-
ny Aleksandryjskiej.

Trzecia edycja wydarzenia odbyła się 3 
listopada w Domu Katolickim i przyciągnęła 
sporą ilość słuchaczy. Bardzo się cieszę, mimo, 
iż jest to muzyka niszowa, że udało się nam po 
raz trzeci zorganizować to spotkanie muzycz-

ne- zaznaczył ks. kan. Sławomir Nowak. 100 
lat temu w murach tego budynku powstańcy 
odbyli spotkanie z ks. Piotrowiczem, otrzy-
mali błogosławieństwo i stąd wyruszyli na 
Powstanie Wielkopolskie po naszą wolność. 
Dlatego też, kiedy myślimy dzisiaj o zmarłych 
muzykach, chciałbym abyśmy pomyśleli także 
o tych bohaterach. 

W tym roku wystąpili- Saxophone Quar-

tet Saxesfull w składzie: Jan Kantner, Jacek 
Rybitw, Jacek Hornik, Henryk Wezner i Jan 
Wezner oraz Mateusz Pospieszalski Quin-
tet w składzie: Mateusz Pospieszalski- sak-
sofon altowy, saksofon barytonowy, wokal, 
Maksymilian Mucha- kontrabas i wokal, 
Barbara Pospieszalska- wokal, Marek Po-
spieszalski- saksofon tenorowy, klarnet, flet 
i wokal oraz Przemek Borowiecki- perkusja. 
Kiedy jest saksofon, wszystko brzmi dobrze- 
skomentował ks. Marcin Nowicki. Pierwszy 
zespół to połączenie czterech saksofonów. 
Sopranowy, altowy, tenorowy i barytonowy 
z domieszką perkusji. Mateusz Pospieszal-
ski ze swoim kwintetem to muzyka zwykle 
wrzucana do jednego worka z napisem jazz 

alternatywny, ale odnajdziemy 
w tych nutach także echo rocko-
wych doświadczeń kompozytora 
podkreślone mocnymi, wręcz gi-
tarowymi uniesieniami barytonu 
i kontrabasu. 

Koncert był realizowany 
przy współfinansowaniu Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
którą podczas występów repre-
zentował burmistrz Jerzy Łu-
kasz Walczak.

Aleksander Liebert

Towarzystwo Rowerowe Sokół jest organizatorem 
Klasyku Skalmierzyckiego
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impREZy KulTuRAlNE 
lP. NaZWa imPReZy TeRmiN oRgaNiZaToR mieJSce

1. Dzień Seniora 7 XI 2019 PZERiI w Nowych Skalmierzycach Skalmierzyce

2. Koncert z okazji 101. rocznicy odzyskania niepodległości 11 XI 2019 Chór pw. św. Grzegorza sala widowiskowa „Stare Kino”

3. I Przegląd Poezji Śpiewanej i Recytowanej 25 XI 2019 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna GiM sala widowiskowa „Stare Kino”

4. Dni Seniora XI 2019 sołectwa, organizacje społeczne wg organizatorów

5. Spotkanie „Na patriotyczną nutę” XI 2019 Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Misterium 
BO, sołectwo Biskupice Ołoboczne Biskupice Ołoboczne

6. Uroczystości św. Ambrożego – patrona pszczelarzy 7 XII 2019 Koło Pszczelarzy w Skalmierzycach Ociąż

7. Wieczór kolęd i wieczerza wigilijna 14 XII 2019 KGW Biskupice Biskupice

8. Kiermasz bożonarodzeniowy 15 XII 2019 RKSiPG Hala przy SP Nowe Skalmierzyce, 
ul. Okólna

9. Organizacja imprez i programów mikołajkowych/
świątecznych XII 2019 przedszkola, sołectwa wg organizatorów

10. Organizacja spotkań opłatkowych i bożonarodzeniowych XII 2019 organizacje społeczne wg organizatorów

11. Prezentacja multimedialna nt. historii Nowych Skalmierzyc 
i okolic XII 2019 PZERiI w Nowych Skalmierzycach Nowe Skalmierzyce

12. Koncert kolęd i kiermasz świąteczny XII 2019 Stowarzyszenie Edukreator Skalmierzyce

impREZy SpORTOWE, REKREAcyJNE i TuRySTycZNE

1. Wycieczka rekreacyjno-turystyczna „Smaki jesieni na 
końcu świata” 6 XI 2019 KGW Nowe Skalmierzyce Koniec Świata

2. Nordic Walking VI Rodzinny Rajd 11 XI 2019 Stowarzyszenie Eudajmonia Zawady, Śliwniki

3. Turniej Szachowy z okazji Dnia Niepodległości 11 XI 2019 M-G UKS „Pogoń” sala sesyjna

4. Turniej o tarczę Legionu św. Katarzyny 24 XI 2019 Legion św. Katarzyny Skalmierzyce Nowe Skalmierzyce

5. Wieczorki andrzejkowe XI 2019 sołectwa, organizacje społeczne wg organizatorów

6. Bal Seniora XI 2019 Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Misterium 
BO, sołectwo Biskupice Ołoboczne Biskupice Ołoboczne

7. Zakończenie sezonu lotowego XI 2019 Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych – Koło w Nowych Skalmierzycach wg organizatora

8. Mikołaj na Skwerze Czytelnika 1 XII 2019 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna GiM Nowe Skalmierzyce

9. Szachowy Turniej Mikołajkowy im. Krzysztofa Statnika 7 XII 2019 M-G UKS „Pogoń” sala sesyjna

10. Nocny Maraton Szachowy 14 XII 2019 M-G UKS „Pogoń” Stadion Miejsko-Gminny

11. Wycieczka do Uniejowa XII 2019 KGW Chotów Uniejów

12. Wycieczka do Drezna XII 2019 Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Misterium 
BO, sołectwo Biskupice Ołoboczne Drezno

13. Turniej piłki nożnej o puchar burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce XII 2019 KS Pogoń Nowe Skalmierzyce Stadion Miejsko-Gminny

14. Spotkanie z Mikołajem – impreza gminna XII 2019 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych sala widowiskowa „Stare Kino”

15. Bal sylwestrowy 31 XII 2019 Sołectwo Fabianów, KGW Fabianów Fabianów

iNNE impREZy
1. 83. akcja poboru krwi 14 XII 2019 Klub HDK Nowe Skalmierzyce Stadion Miejsko-Gminny

WARSZTATy 
1. Warsztaty z gotowania i pieczenia potraw świątecznych XI 2019 KGW Chotów Chotów

2. Warsztaty rekreacyjno-zdrowotne „Ćwicz z nami” XI 2019 KGW Nowe Skalmierzyce Nowe Skalmierzyce

3. Warsztaty kulinarne „Lepimy pierogi” XI-XII 2019 KGW Nowe Skalmierzyce Nowe Skalmierzyce

4. Warsztaty rękodzielnicze „Stroik bożonarodzeniowy” XII 2019 KGW Nowe Skalmierzyce Nowe Skalmierzyce

ObchODy ŚWiąT ORAZ ROcZNic pAńSTWOWych i lOKAlNych

1. Święto Zmarłych - złożenie wiązanek i zniczy w miejscach 
pamięci i cmentarzach 1 XI 2019 ZHP miejsca pamięci, cmentarze

2. Narodowe Święto Niepodległości (101. rocznica) 11 XI 2019 RKSiPG Nowe Skalmierzyce

3. 101. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego 20 XII 2019 RKSiPG Pomnik Powstańców 
Wielkopolskich 

Kalendarz imprez – listopad/grudzień 2019
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uroczystość nauczycieli, społeczników  
i działaczy organizacji
12 października br. w Starym Kinie w Nowych Skalmierzycach 
odbyła się uroczysta gala pn. „inauguracja sezonu kulturalnego 
2019/2020 oraz Dzień edukacji Narodowej”, na której uhonorowano 
wyróżniających się dyrektorów, nauczycieli, społeczników, działaczy 
organizacji kulturalnych, społecznych, sportowych oraz edukacyjnych 
a także osoby zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich. 

Za szeroko pojęte, profesjonalne zarządza-
nie placówkami oświatowymi wyróżnienia 
otrzymały dyrektorki: Bożena Walczak, Lidia 
Biela, Jolanta Siwak, Teresa Stachowiak, Małgo-
rzata Sulewska, Lucyna Lisiak-Kycia, Grażyna 
Kucharska, Agnieszka Jaźwiec, Anna Walczak 
oraz Olga Gruszczyńska. Burmistrz Jerzy Łu-
kasz Walczak nagrodził także wyróżniających 
się nauczycieli: Kamila Stodolskiego, Kingę 
Jarzębską, Annę Jarantowską, Magdalenę Gru-
chociak, Małgorzatę Nowak, Stanisławę Waw-
rzyniak, Urszulę Marcinkowską, Hannę Kubic-
ką, Annę Kwiasowską oraz Justynę Stasiuk.

Listy gratulacyjne otrzymały także osoby, 
które jak zaznaczył konferansjer Tomasz Mi-

chalak w bezinteresowny sposób przyczyniają 
się do rozwoju gminnej kultury, troszczą się 
o dobrą kondycję gminnego sportu czy też an-
gażują w działalność pozostałych organizacji 
społecznych. Otrzymali je: 

• członkowie Miejsko-Gminnej Orkiestry 
Dętej przy OSP Skalmierzyce – Przemysław 
Pałczyński oraz Karol Bartoś; 

• chórzystki z Chóru pw. św. Grzegorza 
z Nowych Skalmierzyc – Małgorzata 
Kraszkiewicz oraz Joanna Banaszak; 

• chórzystki z Chóru Kościelnego pw. św. 
Cecylii ze Skalmierzyc – Iwona Jaźwiec oraz 
Maria Bogdańska; 

• organizatorki imprez kulturalnych, 
działaczki Międzyszkolnego Ośrodka 
Animatorów Kultury – Grażyna Kucharska, 
Agnieszka Jaźwiec oraz Beata Wągrowska;

• ze Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr 
Misterium Biskupice Ołoboczne – 
Piotr Nowak, Mateusz Stodolny oraz 
Urszula Kazuch;

• harcerze nowoskalmierzyckiego 
Szczepu ZHP GRANICA im. Powstańców 
Wielkopolskich – Karolina Olek oraz 
Gabriela John;

• działający na rzecz integracji osób 
niepełnosprawnych ze środowiskiem 
poprzez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka 
i Rodziny – Jarosław Walczak oraz 
Julia Garcarek;

Przyznanie statuetki im. Jana Nepomucena 
Niemojowskiego pn. „Nepomuceny”
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• ze stowarzyszenia Eudajmonia – Agnieszka 
Pawlak oraz Kamila Wysocka;

• z nowopowstałego stowarzyszenia 
Edukreator – Danuta Szymczak oraz 
Izabela Gnerowicz;

• ze Stowarzyszenia Przyjaciół Jarzębinki – 
Anna Walczak;

• działacze Klubu Honorowych 
Dawców Krwi Polskiego Czerwonego 
Krzyża – Wiesława Szymańska oraz 
Tomasz Gorzejewski;

• członkinie Koła Terenowego Nr 3 Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
– Krystyna Marczak oraz Grażyna Rzepczyk;

• działacze Stowarzyszenia Działkowców 
„Kolejarz” w Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym – Maria Czempińska oraz 
Julian Michalak;

• działacze Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych im. Tadeusza Kościuszki – 
Tadeusz Zych oraz Rafał Mielcarek;

• długoletni i aktywni działacze Koła 
Pszczelarzy w Skalmierzycach – Stanisław 
Kubaś oraz Paweł Pietraszek;

• działacze Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych – Adam Uciechowski 
oraz Zdzisław Michalak;

• z Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku 
Sportowego, nauczyciele wychowania 
fizycznego – Izabela Garcarek-Duleba, 
Dariusz Więcław oraz Marzena Wrzosek;

• działacze Klubu Sportowego „Pogoń” – 
Cezary Boros, Mariusz Kaczmarek oraz 
Dawid Kuczyński;

• z Legionu św. Katarzyny – Jacek Markowski;
• z Towarzystwa Rowerowego Sokół 

Skalmierzyce – Paulina i Patryk Malinowscy 
oraz Magda Blaszka.
Wyjątkową aktywnością społeczną w ostat-

nim roku wykazały się koła gospodyń wiej-
skich, które także docenił Jerzy Łukasz Wal-
czak. Wyróżnienia otrzymali:
• z KGW Gałązki Wielkie – Anna Banaszak 

oraz Karol Molka;
• z KGW Biskupice Ołoboczne – Zdzisława 

Wancek oraz Pelagia Wolniaszek;
• z KGW Biskupice – Alina Król oraz 

Kamila Król;
• z KGW Leziona – Aniela Szymczak;
• z KGW Droszew – Jolanta Cepińska;
• z KGW Trkusów – Barbara Marek oraz 

Agnieszka Spaleniak;
• z KGW Śliwniki – Sylwia Musiał oraz 

Małgorzata Doruch;

• z KGW Gałązki Małe – Karolina Olszyna;
• z KGW Ociąż – Zofia Kaczmarek oraz 

Irena Marciniak;
• z KGW Śmiłów – Justyna Strzyż oraz 

Monika Tomala;
• z KGW Gostyczyna – Maria Dziewięcka;
• z KGW Fabianów – Elżbieta Sobczak, 

Jolanta Marczyk oraz Alina Czempińska;
• z KGW Nowe Skalmierzyce – 

Sławomira Kossowska;
• z KGW Kotowiecko – Danuta Filipiak;
• z KGW Węgry – Lidia Łuków;
• z KGW Boczków – Joanna Błaszczyk oraz 

Lucyna Sztukowska.
Nowością było przyznanie ustanowionej 

w tym roku przez burmistrza statuetki im. 
Jana Nepomucena Niemojowskiego pn. „Nepo-
muceny”. Kapituła, w skład której weszli: bur-
mistrz Jerzy Łukasz Walczak, przewodniczący 
Rady Tadeusz Orzechowski, zastępca burmi-
strza Agnieszka Sipka, sekretarz Michał Ciupka 
oraz kierownik Referatu Kultury, Sportu oraz 
Promocji Aleksander Liebert, wyłoniła wielo-
letnią przewodniczącą Koła Gospodyń Wiej-
skich w Biskupicach Ołobocznych Henrykę 
Szymczak, która jak zostało to przedstawione 
w laudacji wyróżnia się w działalności na rzecz 

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ Janusza Radka
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Ogólnopolskie Dni pszczelarza
W dniach 20-22 września 2019 roku w Bielsku-Białej odbywały się XXXVii 
ogólnopolskie Dni Pszczelarza. organizatorem imprezy był Beskidzki 
Związek Pszczelarzy „Bartnik” oraz Urząd miasta Bielska-Białej. 

W ważnym dla braci pszczelarskiej święcie 
uczestniczyli członkowie skalmierzyckiego 
koła. 

W drodze do Bielska-Białej pszczelarze 
zatrzymali się w Wadowicach, gdzie zwiedzili 
sanktuarium i muzeum Jana Pawła II. Kolejny 
przystanek to Klecza Dolna i Wydawnictwo 
„Pasieka” oraz przedsiębiorstwo „Łysoń”, jed-
na z największych firm na rynku europejskim, 
specjalizująca się w produkcji sprzętu pszcze-
larskiego. Miłym akcentem wyjazdu była też 
wizyta w Zawadkach, w gospodarstwie pa-
siecznym państwa Wendów. 

22 września uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. w intencji pszczelarzy, a uświetniły ją 
poczty sztandarowe z różnych regionów Pol-
ski i Ukrainy. Dni Pszczelarza to takie „pszcze-
larskie dożynki”, czyli podsumowanie roku 
pszczelarskiego. W tym ważnym wydarzeniu 

wzięło udział około 60 wystawców sprzętu 
i produktów pszczelich nie tylko z Polski, ale 
całej Europy. Duży wybór miodów oferowali 
pszczelarze z wielu regionów Polski, Podbe-
skidzia i Ziemi Żywieckiej, Pojezierza Draw-
skiego, Lubelszczyzny, Warmii i Mazur.

W tych dniach można było również wy-
słuchać prelekcji o pszczołach i ich życiu, 
o zdrowych produktach pochodzenia pszcze-
lego, a wykłady wygłosiły pszczelarskie au-
torytety takie jak mgr inż. Tomasz Kędziora 
(Jesień, zima, wiosna w pasiece) i dr Arkadiusz 
Kapliński (Apiterapia w profilaktyce i zdrowiu 
człowieka). 

Pszczelarze, wracając do domu w dobrych 
humorach, już zaczęli planować wyjazd na ko-
lejne XXXVIII Ogólnopolskie Dni Pszczelarza, 
które za rok odbędą się w Łowiczu. 

Edmund Dębicki

wsi, służy radą i pomocą w każdej potrzebie. 
Nie tylko pomaga przy organizacji licznych 
wydarzeń kulturalnych, ale udziela się także 
jako wolontariusz w sferze społecznej, po-
magając osobom starszym oraz dzieciom. 
Laureatka, która nie kryła zaskoczenia, ode-
brała z rąk burmistrza „Nepomucena” wraz 
z nagrodą rzeczową. Tą właśnie statuetką, 
nawiązującą w swej nazwie i formie do na-
szego lokalnego wybitnego XIX-wiecznego 
społecznika i organicznika, Jana Nepomuce-
na Niemojowskiego, rokrocznie honorować 
będziemy jedną osobę mającą dla naszego 
samorządu szczególne zasługi w sferze kul-
tury, działalności społecznej, oświaty i wy-
chowania, sportu, propagowania lokalnej 
historii i patriotyzmu bądź mecenatu nad 
działalnością kulturalną, sportową i społecz-
ną – powiedział burmistrz. Fundatorami 
„Nepomucenów” byli Aleksandra i Andrzej 
Rogowscy, którzy w podziękowaniu ode-
brali z rąk burmistrza pamiątkowy obraz. 
Statuetkę zaprojektowała oraz wykonała 
uznana grafik Agnieszka Lisiak-Skórka. „Ne-
pomucen” zawiera w sobie odwołanie do 
elementów architektonicznych śliwnickie-
go pałacu, a sama postać Niemojowskiego 
w cylindrze to nawiązanie do jednej z nie-
licznych zachowanych fotografii w tym wła-
śnie nakryciu głowy.

Słowa uznania dla wszystkich nagro-
dzonych skierowali goście, w tym. m.in. 
Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, re-
prezentująca Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego Marzenę Wodzińską Gra-
żyna Stępniewska a także Starosta Powiatu 
Ostrowskiego Paweł Rajski: Gratulacje dla 
burmistrza za pomysł nowej, ale mającej tak 
głębokie osadzenie historyczne nagrody. To 
podobnie jak nasze powiatowe ,,Wojciechy”, 
kolejny element budowania tożsamości gmi-
ny, ale także tożsamości naszej powiatowej 
wspólnoty. Ciepłych słów nie szczędził rów-
nież gospodarz uroczystości Jerzy Łukasz 
Walczak: Z ogromnym uznaniem oraz dumą 
wręczałem najbardziej wyróżniającym się 
społecznikom z terenu naszej Gminy listy 
gratulacyjne. Ich mottem przewodnim jest 
zaczerpnięty przeze mnie od jednej ze współ-
czesnych pisarek cytat: „…duch marnieje, 
kiedy człowiek odrzuca swoje pasje”. Jak 
wspaniale, Szanowni Państwo, wiedzieć i wi-
dzieć, że nasza mała wspólnota bogata jest 
w tak wielu ludzi pasji i czynu – jak Wy. Ludzi 
pełnych talentu, kreatywności, energii i prze-
bojowości, które przekładają się nie tylko na 
rozwój osobisty, ale również przyczyniają się 
do urozmaicenia życia codziennego innych, 
tym samym umacniając łączące nas więzi 
i współtworząc szeroko rozumianą kulturę.

Na zakończenie zaprezentował się Ja-
nusz Radek - wielokrotnie nagradzany za 
swoje osiągnięcia muzyczne wokalista, 
kompozytor i aktor. 

Dariusz Smułka
fot. Kamil Różański
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Kolejna mobiliność Erasmus+ 
w Nowych Skalmierzycach
W dniach 30 września – 5 października Szkoła Podstawowa 
z oddziałami integracyjnymi im. Powstańców Wielko-
polskich w Nowych Skalmierzycach była gospodarzem 
spotkania w ramach programu eRaSmUS+ a także projektu 
„let`s make a bridge with mind games”, goszcząc w swoich 
progach nauczycieli i uczniów w grecji, Turcji oraz Rumunii.

Naszą pierwszą mobilność rozpoczęliśmy 
ceremonią, podczas której powitaliśmy go-
ści, zaprezentowaliśmy scenkę przygotowaną 
przez uczniów klasy 6a, pokazaliśmy tańce 
z piłkami i flagami oraz zaśpiewaliśmy nasz 
hymn, czyli „Gry umysłowe są świetne, gry 
umysłowe są fajne”. Ponadto wszyscy goście 
krótko się przedstawili.

Następnie zespoły zostały oprowadzone 
po szkole przez uczniów, po czym nauczyciele 
z Turcji, Grecji, Polski i Rumunii wzięli udział 
w przygotowanym przez anglistę Krzysztofa 
Kwiatkowskiego seminarium na temat stra-
tegii uczenia się słownictwa. W międzyczasie 
uczniowie uczestniczyli w lekcji wychowania 
fizycznego, podczas której mieli okazję wziąć 
udział w zabawach ruchowych, a jednocześnie 
rozwiązywać łamigłówki umysłowe.

Po wspólnym obiedzie wszyscy pojechali 
do Ociąża do gospodarstwa ogrodniczego spe-
cjalizującego się w produkcji róż, gdzie pozna-
wali technologię hodowli, a na koniec każdy 
otrzymał pamiątkowy bukiet.

Kolejnego dnia zespoły z Polski, Turcji, Gre-
cji i Rumunii wyłoniły zwycięzców gminnego 
konkursu budowlanego 3D, który polegał na 
wykonaniu miniaturowych budynków związa-

nych z Turcją, Grecją i Rumunią. Uczest-
nicy projektu wzięli udział w lekcji przygoto-
wanej przez Jakuba Pankowskiego, podczas 
której zagrali w grę „Pociąg Erasmusa” oraz 
lekcji przygotowanej przez Karolinę Stasiak. 
Uczniowie wymienili doświadczenia związa-
ne z grami umysłowymi oraz omówili, w jaki 
sposób pomagają im one w nauce. Po obiedzie 
wszyscy udali się do aquaparku w Uniejowie.

Nazajutrz uczniowie i nauczyciele złożyli 
wizytę w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce, gdzie zostali przyjęci przez burmi-
strza Jerzego Łukasza Walczaka. Obejrzeli pre-
zentację o naszej gminie, mieli okazję wymienić 
się spostrzeżeniami a także zadać pytania. 

Tego dnia uczestnicy projektu wzięli udział 
w lekcji chemii przygotowanej przez Monikę 
Woźnicę. Uczestniczyli w szeregu ekspery-
mentów, dobrze się przy tym bawiąc i ucząc. 
Kolejnym punktem programu była lekcja przy-
gotowana przez Marzenę Grzegorczyk, na-
uczycielkę informatyki oraz nauczyciela przed-
miotów ścisłych - Konsantinosa Konstantasa 
z Grecji. Uczniowie rozwiązywali zagadki umy-
słowe przy pomocy telefonów komórkowych, 
tabletów i laptopów. Wzięli też udział w lekcji 
robotyki, w czasie której zapoznali się z ko-

dowaniem i programowaniem. Po wspólnym 
obiedzie wszyscy udali się do Antonina, gdzie 
zwiedzali Pałac Myśliwski oraz spacerowali po 
przyległym do niego parku.

Kolejne dwa dni uczniowie i nauczyciele 
spędzili w Krakowie. Pobyt rozpoczął się od 
zwiedzania Starego Miasta i najważniejszych 
zabytków, takich jak Sukiennice, Kościół Ma-
riacki czy Brama Floriańska. Uczestnicy zo-
baczyli również Wawel, Kazimierz a także 
zwiedzili muzeum w podziemiach Rynku 
Głównego. Mogli poczuć niepowtarzalny kli-
mat miasta, oglądając je z krakowskiej doroż-
ki, którą jeździli wokół najważniejszych tury-
stycznie miejsc. 

Ostatnie chwile wszyscy spędzili wspólnie, 
dzieląc się wrażeniami z pobytu w Polsce, Że-
gnali się, oczekując kolejnego spotkania.

Projekt Erasmus+ to idealna okazja, by na-
wiązać nowe znajomości, poznać kulturę, tra-
dycję, język oraz ludzi z innego kraju. Możemy 
zauważyć, ile jest różnic, a ile podobieństw 
pomiędzy naszymi krajami. Kolejna, a zarazem 
ostatnia wizyta czeka nas w marcu przyszłego 
roku w Turcji.

Monika Zaprzelska

przedszkolne grzybobranie
Tegoroczna jesień obdarowała lasy 

mnóstwem grzybów. Dzieci z przedszkola 
w Ociążu wraz z rodzicami i dziadkami wy-
brały się na grzybobranie. Choć pogoda nie 
rozpieszczała, chętnych na wyprawę było 
sporo. Wystarczyło ubrać ciepłe buty, kurtkę 
i zabrać kosze na grzyby. Wyprawa do lasu to 
nie tylko zbieranie grzybów, to również edu-

kacja, wzmacnianie więzi rodzinnych, wspa-
niały relaks, wyciszenie. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom i dziad-
kom za aktywny udział w życiu przedszkola 
i zaangażowanie. Bez Was taka wyprawa nie 
byłaby możliwa.

Justyna Stasiuk

Niespodzianka dla dzieci z oddziału 
przedszkolnego przy Szkole podstawowej  
im. polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Nauczycielki oraz personel przedszkola 
zaprosili rodziców do wspólnego przedsię-
wzięcia i przygotowali spektakl na podsta-
wie wiersza J. Tuwima pt. „Rzepka”. Dużą 
rolę w zaprezentowanym przedstawieniu 
odegrała odpowiednio dobrana muzyka, ge-
sty, ruchy i własnoręcznie przygotowane ko-
stiumy. Dzieci razem z aktorami wspaniale 

bawili się, tworząc radosną i miłą atmosferę. 
Wrażenia z pewnością pozostaną na długo 
w pamięci wszystkich uczestników.

Nasi aktorzy zapowiadają już kolejne 
przedsięwzięcia. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym w spektakl, któ-
rzy poświęcili swój czas na przygotowanie 
niespodzianki dla milusińskich. 

Uczestnicy projektu z wizytą u burmistrza 
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Niezwykła noc
W bibliotece jest nudno, cicho i nic się nie dzieje…  
Ten stereotyp został już nieraz złamany przez centrum Kultury  
oraz Bibliotekę Publiczną gminy i miasta Nowe Skalmierzyce. 

Przykładów na to szukać można choćby 
w całkiem niedalekiej przeszłości, bowiem 
5 października CK oraz BP po raz pierwszy 
zorganizowały Noc Bibliotek, przyłączając się 
tym samym do około 1700 bibliotek nie tylko 
w Polsce, ale i poza jej granicami. 

Tego dnia atrakcji nie zabrakło dla niko-
go. Wieczór wśród książek rozpoczął występ 
dzieci z Pracowni Teatralnej „Maski” działa-
jącej przy CKiBP oraz uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana 
w Gostyczynie. Młodzi aktorzy zaprezentowali 
spektakl oparty na bajce „Trzy małe świnki”. 
Dyrektor Małgorzata Jarosik wręczyła nagrody 
i wyróżnienia w zorganizowanych w ramach 
Nocy Bibliotek konkursach dla szkół podsta-
wowych: plastycznym - „Zakładka książki” 
oraz fotograficznym - „Fotografia z książką”. 
Uczestnicy wysłuchali wykładu dotyczącego 
życia i twórczości Gustawa Herlinga-Grudziń-
skiego. Temat wykładu nie został wybrany 
przypadkowo, ponieważ rok 2019 został ogło-
szony rokiem tegoż pisarza (w minionym roku 
obchodziliśmy setną rocznicę jego urodzin). 
Następnie odbyła się „Biesiada czytelnicza”, 
w której dorośli mogli poczytać książkę i poroz-
mawiać przy filiżance kawy. Dzieci i młodzież 
wzięły natomiast udział w kreatywnych warsz-
tatach literacko-plastycznych pt. „Drugie życie 
książki”. Wykonali także kartki-wyklejanki na 
wzór tych, które dla swoich przyjaciół i zna-
jomych tworzyła niegdyś Wisława Szymbor-
ska. Ponadto każdy z młodszych uczestników 
Nocy Bibliotek mógł wykonać sobie niezwykły 
pamiątkowy tatuaż. Największą niespodzian-
ką było to, że tej nocy w bibliotece można 
było… zostać i spać. Najmłodsi mogli obejrzeć 

pełen wartości film pt. „Cudowny chłopak”. 
Tego wieczoru siedziba CK oraz BP tętniła 

życiem, wypełniały ją odgłosy rozmów i śmie-
chów – dorosłych i dzieci. To było wspaniałe 
doświadczenie! Wszystkim w jakikolwiek 
sposób zaangażowanym osobom dziękujemy 
i zapraszamy za rok na kolejną niezwykłą Noc 
Bibliotek… A może jeszcze wcześniej?

Laureaci konkursów

konkurs pLastyczny:
kl. i – iii:
1. Stanisław Bednarczyk (kl. III B  

– SP im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach)
2. Karolina Bogdańska (kl. III A  

– SP im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach)
3. Natasza Danielak (kl. III A  

– SP im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach)
Wyróżnienia:
• Anna Kędziora (kl. III A – SP im. A. 

Mickiewicza w Skalmierzycach)
• Amelia Osiewała (kl. III – SP im. bł.  

ks. J.N. Chrzana w Gostyczynie)
• Blanka Cempel (kl. I B – SP im. Polskich 

Noblistów w Nowych Skalmierzycach)
• Michalina Michalak  

(kl. I B – SP im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach)

kl. iV – Vi:
1. Patryk Wawrzyniak (kl. V – SP im.  

bł. ks. J.N. Chrzana w Gostyczynie)
2. Wiktoria Kłos (kl. V – SP im.  

bł. ks. J.N. Chrzana w Gostyczynie)
3. Julia Sztukowska (kl. IV – SP  

im. bł. ks. J.N. Chrzana w Gostyczynie)
Wyróżnienia:

• Jolanta Marchwacka (kl. VI – SP im.  
bł. ks. J.N. Chrzana w Gostyczynie)

• Kinga Stasiak (kl. V A  
– SP im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach)

• Nikola Młynarska (kl. VI – SP im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach)

• Patrycja Tułaza (kl. V – SP im.  
bł. ks. J.N. Chrzana w Gostyczynie)

konkurs fotograficzny:
1. Julia Błaszczyk – „Tajemnicza 

dziewczynka” (kl. IV  
– SP im. M. Konopnickiej w Droszewie)

2. Patryk Wawrzyniak – „Książka moim 
przyjacielem” (kl. V – SP im.  
bł. ks. J.N. Chrzana w Gostyczynie)

3. Zuzanna Kamzol – „Czarodziejskie 
Insygnia” (kl. VIII – SP im.  
bł. ks. J.N. Chrzana w Gostyczynie)

Wyróżnienia:
• Natalia Andrzejewska (kl. VI – SP  

im. bł. ks. J.N. Chrzana w Gostyczynie)
• Weronika Cempel – „Książka i pies – 

najlepsi przyjaciele”  
(kl. VI A – SP im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach)

Specjalne wyróżnienie:
• Jan Marek – „Księżniczka” (kl. III  

– SP im. M. Konopnickiej w Droszewie).

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dołączyła do grona około 1700 placówek, w których przeprowadzana jest Noc Bibliotek
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medale na 100-lecie pcK  
podczas 82. akcji poboru krwi
19 października br. na stadionie miejsko-gminnym odbyła się 
82. otwarta akcja poboru krwi połączona ze spotkaniem z okazji 
przypadających w listopadzie dni honorowego krwiodawstwa, na 
którym zostały wręczone medale na 100-lecie powstania Polskiego 
czerwonego Krzyża.

Jak powiedział prezes nowoskalmierzyc-
kiego klubu HDK Henryk Olejnik niezmiernie 
cieszę się, że mogę wręczyć dziś Państwu te 
wyjątkowe medale. Są one uhonorowaniem 
Państwa wieloletniej, bezinteresownej i wzo-
rowej współpracy z naszym klubem. Za wszel-
ką pomoc, na jaką przez cały czas mogłem 
i mogę nadal liczyć jestem osobiście wdzięcz-
ny i chylę przed Państwem czoła. Medalami 
zostali wyróżnieni m.in.: Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz 
Walczak, sekretarz Gminy i Miasta Michał 
Ciupka, działacze, sponsorzy oraz krwio-
dawcy: prezes Henryk Olejnik, Piotr Wach-
na, Sebastian Kasprzak, Andrzej Kowalik, 
Tomasz Gorzejewski, Paweł Błaszczyk, Jerzy 

Czempiński, Tomasz Kałużny oraz przedsta-
wiciele lokalnych firm. W uroczystości udział 
wzięli prezes oddziału wojewódzkiego PCK 
w Poznaniu Janusz Sibiński, kierownik biura 
PCK w Ostrowie Wlkp. Edmund Siwek oraz 
prezesi zaprzyjaźnionych, ościennych klu-
bów HDK.

82. akcja zaowocowała zebraniem 16,200 
litrów życiodajnego leku. Do poboru krwi 
zgłosiło się 40 osób, z czego po weryfika-
cji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Kaliszu mogło ją oddać 
36 (trzy osoby po raz pierwszy), z czego po-
łowę stanowiły kobiety. Kolejna akcja odbę-
dzie się 14 grudnia – serdecznie zapraszamy!

Dariusz Smułka

Spotkanie z Ewą 
chotomską
17 października br. centrum 
Kultury oraz Biblioteka 
Publiczna gminy i miasta 
zorganizowały spotkanie 
z ewą chotomską – autorką 
tekstów piosenek dla dzieci, 
scenarzystką programów 
telewizyjnych, a przede 
wszystkim popularną  
„ciotką Klotką” 
z legendarnego Tik-Taka. 

Młodsi uczestnicy mogli poznać 
i wspólnie zaśpiewać piosenki, które daw-
no temu śpiewali ich rodzice, zaś nieco 
starsi mogli powspominać dzieciństwo. 
W Starym Kinie, gdzie gościła słynna au-
torka, zabrzmiały przeboje: Mydło lubi 
zabawę, Myj zęby czy Moja fantazja. Au-
torka chętnie odpowiadała na liczne pyta-
nia dzieci oraz promowała książki, które 
są dostępne również w naszej bibliotece, 
m.in.: Pamiętnik Felka Parerasa, czy Za-
sypiajki. Na zakończenie niezwykły gość 
długo i cierpliwie podpisywał książki oraz 
pozował do pamiątkowych zdjęć. 

Tydzień muzyki w żłobku
Każdego dnia w żłobku rozbrzmiewa różnorodna 
muzyka. Dzieci tańczą, śpiewają oraz odpoczywają 
przy muzyce. 

Obcowanie z nią pobudza ciekawość, wyobraźnię i kształtuje wraż-
liwość artystyczną.

Muzyka ma swoje święto obchodzone na całym świecie, dlatego 
w dniach 1-4 października nasi żłobkowicze przeżywali TYDZIEŃ MU-
ZYKI. Tamburyn, bębenek, cymbałki czy marakasy to tylko niektóre 
instrumenty, które dzieci mogły poznać oraz spróbować samodzielnej 
gry. Wykorzystując grzechotki i butelki wypełnione ryżem stworzyły 
„żłobkową orkiestrę” z prawdziwego zdarzenia. Zabawa była wyśmie-
nita, a dzieci odkrywając swój talent muzyczny – radosne i zadowolone.

Uczestnicy zostali nagrodzeni imiennymi dyplomami.
P. Dyc B. Pieczyńska
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Dzień pieczonego Ziemniaka w biskupicach Ołobocznych
19 października Koło gospodyń 
Wiejskich w Biskupicach 
ołobocznych zorganizowało 
Dzień Pieczonego Ziemniaka. 

W sali wiejskiej na mieszkańców i gości 
czekały różne potrawy przygotowane z tego 
warzywa, m.in.: pyry z gzikiem, placki, sałat-
ki, frytki, itp. 

W spotkaniu udział wzięli przewodni-
czący Rady Tadeusz Orzechowski, zastępca 
burmistrza Agnieszka Sipka, radny Grzegorz 
Wojciechowski a także przedstawiciele lo-
kalnych przedsiębiorców oraz mieszkańcy. 
Do tańca gościom przygrywał didżej, z kolei 
najmłodszym wiele ciekawych zabaw zapro-
ponował animator. Tego wieczoru w kilku 
piosenkach zaprezentowały się dzieci. Po-
nadto gospodynie przygotowały loterię fan-
tową, w której główną nagrodą był komplet 
garnków. 

Zadanie zostało dofinansowane ze środ-
ków Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

 
Ewelina Stachowicz - Zych

Stypendia burmistrza rozdane
Mądrość, praca, wiedza, czas, zdolno-

ści, upór, motywacja – znaczenie tych słów 
tworzących wystrój hali sportowej Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Wielkopol-
skich w Nowych Skalmierzycach z pewno-
ścią dogłębnie poznało 206 uczniów, którzy 
podczas uroczystej gali 22 października br. 
odebrali z rąk burmistrza Jerzego Łukasza 
Walczaka zasłużone stypendia. 

Ogromna liczba tegorocznych stypen-
dystów udowadnia, jak ważne dla młodego 
pokolenia są sprawy nauki oraz osobistego 
rozwoju. Chciałbym jednak, abyście zdawali 
sobie sprawę, że my dorośli, ja – burmistrz, 
nauczyciele, trenerzy, instruktorzy czy 
przede wszystkim rodzice, jesteśmy z Was 
dumni bez względu na osiągane wyniki – po-
wiedział Jerzy Łukasz Walczak.

Była to już szósta gala przyznania sty-
pendiów burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. Na tegoroczną, rekordową 
liczbę 217 stypendiów (w roku ubiegłym 
było ich 134) złożyło się 196 naukowych, 
19 sportowych oraz 2 artystyczne. Na ich 
sfinansowanie ze środków gminnego bu-
dżetu przeznaczono w sumie 118.500 zł. 

Dariusz Smułka

Stypendia burmistrza otrzymało 206 uczniów
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Ekologiczny projekt 
Stowarzyszenia 
przyjaciół Jarzębinki

Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki 
od marca do końca października reali-
zowało projekt „Z ekologią za pan brat” 
- ekologiczne działania dla przedszkola-
ków z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” 
dofinansowany ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na jego 
realizację stowarzyszenie pozyskało kwo-
tę 11.880,00 zł. 

W ramach projektu zorganizowano 
działania adresowane dla dzieci z przed-
szkola „Jarzębinka”, których celem było 
podniesienie wiedzy najmłodszych 
mieszkańców z zakresu ekologii i ochro-
ny przyrody. Dzieci brały udział w happe-
ningu „Nie dla Smogu”, przeprowadzono 
konkurs na wielkanocne ozdoby, w przed-
szkolu zorganizowane zostały zabawy 
sportowe z wykorzystaniem ekologicz-
nych pomocy. 

W październiku, w ramach podsumo-
wania, dzieci wyjechały do Gospodarstwa 
Agroturystycznego „Cicho – Sza” w Niedź-
wiedziu, gdzie poznały różne zwierzęta 
zamieszkujące w tym ciekawym miejscu. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki 

XiX przegląd Dorobku Artystycznego 
Osób Niepełnosprawnych
26 września 2019 roku w hali sportowej stadionu w Nowych 
Skalmierzycach odbył się XiX Przegląd Dorobku artystycznego  
osób Niepełnosprawnych. 

Jego organizatorami byli Stowa-
rzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny 
oraz Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Nowych Skalmierzycach. W im-
prezie wzięło udział ok. 300 osób z 18 
placówek tj. środowiskowych domów 
samopomocy, warsztatów terapii 
zajęciowej, ośrodków wsparcia oraz 
domów pomocy społecznej z terenu 
południowej Wielkopolski. 

Uroczystość rozpoczęła się powi-
taniem przez prezesa stowarzysze-
nia Jarosława Walczaka gości, wśród 
których znaleźli się: Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy 
Łukasz Walczak, przedstawiciele 
jednostek oświatowych i pozarządo-
wych oraz kierownicy i dyrektorzy 
zaproszonych placówek. Po uro-
czystym otwarciu nadszedł czas na 
występy estradowe podopiecznych 
zgłoszonych do konkursu. W tym cza-
sie można było również podziwiać wystawy 
prac rękodzielniczych wykonywanych przez 
uczestników podczas zajęć terapeutycznych. 
Jury oceniało działania uczestników w trzech 
kategoriach tj. tańcu, piosence oraz ręko-
dziele. Przyznane zostały również nagrody 
zespołowe: I miejsce- Środowiskowy Dom 
Samopomocy Gminno-Miejskiego Centrum 
Pomocy „Wiara - Nadzieja - Miłość” w Odola-
nowie, II miejsce- Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Krotoszynie, III miejsce- Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej. 

Sprawne prowadzenie imprezy zapewniła 
Agata Pawlaczyk-Wieczorek. Podczas uroczy-
stości odbyło się wręczenie Statuetki „Za zro-
zumienie potrzeb osób niepełnosprawnych” 
Dorocie Bukowskiej.

Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodzi-
ny oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 
serdecznie dziękują wszystkim darczyń-
com i sponsorom za pomoc materialną 
i finansową, która umożliwiła zorganizowa-
nie uroczystości.

M. Pussak

podziękowanie
Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodzi-

ny oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Nowych Skalmierzycach dziękują Monice 
Lipnickiej - Prezes Fundacji Eco Textil oraz 
wszystkim pracownikom Fundacji z siedzibą 
w Skarżysko-Kamienna za wsparcie w postaci 
ufundowanego sprzętu rehabilitacyjnego. Bę-

dzie on służył uczestnikom Środowiskowego 
Domu Samopomocy oraz społeczności naszej 
gminy i gmin ościennych. Zasili również wy-
pożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego prowa-
dzoną przez Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka 
i Rodziny w Nowych Skalmierzycach. 

Krystyna Kowalczyk
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,,Dzień pyry i Korbola”
28.10.2019 roku w sali wiejskiej w chotowie odbyło się spotkanie 
integracyjne mieszkańców pod hasłem ,,Dzień Pyry i Korbola”, 
zorganizowane przez Koło gospodyń Wiejskich ,,chotowianki”  
przy dofinansowaniu ze środków samorządu gminy i miasta Nowe 
Skalmierzyce. 

Podczas spotkania degustowaliśmy po-
trawy oraz ciasta z ziemniaków i dyni, które 
przygotowały  panie z naszego koła gospodyń. 
Konkursy i zabawy (malowanie przez dzie-
ci dyni oraz obrazków na temat ziemniaka 
i dyni, obieranie przez panów jak najcieniej 
ziemniaków na czas i inne), które się odbyły, 
wniosły wśród uczestników wiele radości. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się przy-
jazd policjantów, którzy poinstruowali, w jaki 
sposób należy prawidłowo poruszać się po 
drogach. Zwieńczeniem uroczystości było 
stworzenie albumu z wydrukowanych zdjęć.

Frekwencja mieszkańców przerosła na-
sze oczekiwania, co nastraja pozytywnie do 
kolejnych działań integracyjnych. 

miejsko-Gminna Orkiestra 
Dęta przy OSp Skalmierzyce 
w mierzynie
W dniach 27 - 29 września 2019 roku miejsko-gminna 
orkiestra Dęta przy oSP Skalmierzyce przebywała 
w centrum Spotkań Biznesu i Rekreacji w mierzynie 
(dawny ośrodek wypoczynkowy KZN Skalmierzyce), 
położonym na północnym zachodzie województwa 
wielopolskiego w centrum Puszczy Nadnoteckiej. 

Pobyt orkiestry był okazją do integracji 
muzyków oraz możliwością zaprezentowa-
nia się przed mieszkańcami pobliskiego Mię-
dzychodu podczas zorganizowanego w dniu 
28 września koncertu. Z samego rana or-
kiestra odbyła próbę generalną na świeżym 
powietrzu na terenie ośrodka w Mierzynie, 
a punktualnie o godzinie 15.00 - przy dźwię-
kach marsza - została wprowadzona przez 
kapelmistrza Wojciecha Musiała na mię-

dzychodzki rynek, gdzie została powitana 
oklaskami przez licznie zgromadzoną pu-
bliczność. Zespół zagrał godzinny koncert, 
na który składały się m.in. standardy muzy-
ki rozrywkowej. Występ spotkał się z dużą 
aprobatą publiczności oraz przedstawicieli 
Urzędu Gminy Międzychód, dzięki którym 
został on wcześniej rozreklamowany w miej-
scowych mediach. Przybyłym przedstawicie-
lom miejscowych władz kapelmistrz przeka-

zał materiały promujące naszą Gminę.
Ostatniego dnia, tuż przed wyjazdem, 

w ramach czasu wolnego część orkiestry 
udała się nad pobliskie Jezioro Mierzyńskie, 
a pozostała postanowiła skorzystać z oka-
zji do odwiedzenia lasu w poszukiwaniu 
grzybów. 

Udział w koncercie został dofinansowa-
ny ze środków samorządu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Orkiestra dała koncert na rynku w Międzychodzie

Podczas spotkania rozegrano  
wiele konkursów dla dzieci i dorosłych 
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60-lecie  
KGW w lezionie
26 października br. w lezionie 
odbyła się uroczystość 60-lecia 
tutejszego Koła gospodyń 
Wiejskich. Warto dodać, że jest to 
jedne z najstarszych kół w gminie. 
Jak przystało na taki jubileusz 
nie mogło zabraknąć licznych 
wystąpień gości oraz życzeń.

Praca u podstaw, praca na rzecz małych 
społeczności lokalnych to jest to, co buduje 
fundamenty wspólnoty gminnej. Mimo, iż dzi-
siaj działalność kół skupia się wokół innych, 
niż kilkadziesiąt lat temu zadań, to główny 
cel pozostaje taki sam – pielęgnacja lokal-
nych zwyczajów oraz tradycji – powiedział 
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. Obecny 
na uroczystości Poseł na Sejm RP Tomasz 
Ławniczak zwrócił uwagę na łączące spo-
łeczność wspólne obyczaje, wyjazdy, ogniska 
czy wycieczki. Potrafimy mieć pewien wspól-
ny mianownik, który identyfikuje nas jako 
wspólnotę. Starosta Ostrowski Paweł Rajski, 
pamiętając o osobach, które przez lata pra-
cowały na rzecz tej organizacji, uhonorował 
Anielę Szymczak oraz Małgorzatę Madejkę. 

W organizację uroczystości włączyła się 
także młodzież, która wspólnie z nauczycie-
lami przygotowała część artystyczną. 

Aleksander Liebert

Seminarium dla seniorów
8 października 2019 roku w sali sesyjnej urzędu gminy i miasta 
mgoPS zorganizował w ramach powstającego Programu Polityki 
Senioralnej w gminie i mieście Nowe Skalmierzyce seminarium. 

Udział w nim wzięli seniorzy oraz za-
proszeni goście: Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak, 
zastępca burmistrza Agnieszka Sipka, prze-
wodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Tadeusz Orzechowski, kierownik 
Referatu Kultury, Sportu i Promocji Aleksan-
der Liebert oraz kierownik Referatu Spraw 
Społecznych i Rodziny Lidia Wiatr.

Seminarium rozpoczęła kierownik Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Nowych Skalmierzycach Urszula Gajda. 
Jako pierwszy z prelekcją wystąpił radca 
prawny Damian Zębski, który przedstawił 
zagadnienia dotyczące zagrożeń wynikają-
cych m.in. z zawierania umów kupna-sprze-
daży, np. przez telefon oraz na spotkaniach 
i pokazach reklamujących dany produkt 
(np. odkurzacz, garnki). Informował, jak nie 
wpaść w pułapkę niekorzystnych umów kre-
dytowych na zakup różnych towarów oraz 
w jaki sposób odstąpić i wypowiedzieć taką 

umowę. Następnie Magdalena Iskierka pod-
sumowała wyniki diagnozy potrzeb senio-
rów w gminie. Ankieta została opracowana 
w ośrodku pomocy społecznej. Dzięki po-
mocy sołtysów oraz przewodniczących kół 
gospodyń wiejskich została ona rozdyspo-
nowana wśród seniorów gminy. Wszystkie 
działania i inicjatywy podejmowane przez 
ośrodek pomocy społecznej zaprezentowała 
Aleksandra Jaśkiewicz – pracownik socjalny.

Na zakończenie głos zabrał burmistrz, 
który poinformował o podjętych przez sa-
morząd działaniach mających na celu wpro-
wadzenie „Skalmierzyckiej Karty Seniora” 
oraz planach uruchomienia klubu seniora. 

 
M. Iskierka

Koło Gospodyń Wiejskich w Lezionie 
działa od 1959 roku. Pierwszą, działającą 
przez 20 lat, przewodniczącą była nieżyjąca 
już Leokadia Kosicka. Następnie przez 36 
lat funkcję tę pełniła Aniela Szymczak. Na-
tomiast od 4 lat zadanie to przejęła Małgo-
rzata Madejka. Początki koła to oczywiście 
pamiętne pierzochy, czyli wspólne darcie 
pierza, bo jak głosi dawne przysłowie ,,Po 

świętej Katarzynie należało pomyśleć prze-
cież o pierzynie’’. Odbywały się również 
kursy gotowania, pieczenia, był odchów 
kurcząt i wspólne wycieczki. 

A co obecnie dzieje się w naszym kole? 
W 2018 roku nastąpiła rejestracja KGW 
w Lezionie w Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, co pozwoliło uzyskać 
status osoby prawnej. W bieżącym roku od-

były się wycieczki: do Wrocławia i znanego 
Oceanarium, do kopalni soli Kłodawa i term 
w Uniejowie oraz do Lichenia. Oprócz tego 
miało miejsce spotkanie opłatkowe, Dzień 
Kobiet, spotkanie z psychologiem oraz 
wspólny piknik jako integracja z seniorami 
ze Skalmierzyc.

 
Dorota Bukowska
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Ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole 
podstawowej im. powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach
Ślubowanie uczniów to wyjątkowy i niezapomniany dzień dla 
wszystkich pierwszoklasistów, w tym dniu bowiem stają się oni 
pełnoprawnymi uczniami szkoły.

Uroczystość tę rozpoczęła dyrektor 
Lucyna Lisiak-Kycia, która serdecznie 
powitała gości: Sekretarza Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce Michała Ciupkę, 
księdza kanonika Zbigniewa Króczyń-
skiego, Przewodniczącego Rady Ro-
dziców Marcina Michalaka, rodziców 
i przede wszystkim pierwszoklasistów. 
Milusińscy zostali również powitani 
przez koleżanki i kolegów z klasy Vc 
oraz Dobrą Wróżkę, która przybyła na 
uroczystość wraz ze swoimi asystentka-
mi. Wróżki kolejno zapraszały dzieci do: 
Krainy Śpiewu i Recytacji, Krainy Mądrości 
oraz Krainy Miłości. Pierwszoklasiści dosko-
nale sprostali wymaganiom wróżek, pięknie 
zaśpiewali, zaprezentowali szkolne przybo-
ry, wiedzieli, do czego służą i jak o nie dbać, 
rozwiązali kilka zagadek oraz odpowiedzieli 
na bardzo ważne pytania świadczące o tym, 

że znają swoją ojczyznę. Za spełnienie wy-
magań otrzymali wszystkie symbole: klucz 
wiolinowy, „mądrą sowę”, serce, i tym samym 
zostali przyjęci do szkolnej społeczności. 

Przedstawiciele klas I zaprezentowali 
okolicznościowy wiersz, a rodzice popro-
sili dyrektor o dokonanie aktu ślubowania 

i pasowania na ucznia – zrobili to wspólnie 
dyrektor oraz sekretarz Gminy. Życzenia 
i legitymacje szkolne przekazała uczniom 
dyrektor i ksiądz Zbigniew Króczyński. Ser-
deczne życzenia i upominki przekazali rów-
nież Michał Ciupka i Marcin Michalak oraz 
przewodniczący samorządu uczniowskiego 
Stanisław Raniś. 

Uroczystość zakończyła część arty-
styczna, na którą złożyły się: występ chó-
ru, tańce koleżanek z klas starszych oraz 
wiązanka utworów granych na dzwon-
kach przez dzieci z klas młodszych. 
Wszystkie występy były jednocześnie 
zaproszeniem pierwszoklasistów do ko-
rzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych. 
Jak co roku nie zawiedli też rodzice, któ-
rzy przygotowali dla swoich dzieci słod-
ki poczęstunek w klasach. 

W przygotowanie uroczystości zaan-
gażowane były wychowawczynie klas 

pierwszych: Jolanta Jackowiak i Maria Szwa-
łek, nauczycielki: Iwona Pussak, Ewelina 
Micuła, Monika Walczak, Beata Szczepaniak, 
Monika Zaprzelska, Katarzyna Jasińska, Ilo-
na Galusik, Katarzyna Łukasik oraz autorka 
artykułu Małgorzata Nowak. 

M. N.

Dzień integracji klas pierwszych
Tradycją Szkoły Podstawowej 

im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach stały się 
integracyjne wyjazdy uczniów klas 
pierwszych. Cieszą się one dużą popu-
larnością i na stałe weszły do kalenda-
rza imprez szkolnych. Dzięki uprzej-
mości rady rodziców uczniowie z klasy 
Ia i Ib wyjechali do Parku Rozrywki 

Rodzinnej w Kaliszu. Celem było zin-
tegrowanie uczniów na początku roku 
szkolnego, poznanie nowych kolegów 
i koleżanek.

Wszyscy bawili się doskonale! W ra-
dosnym i pogodnym nastroju wrócili-
śmy do szkoły. Radzie rodziców skła-
damy serdeczne podziękowanie!

J. Jackowiak, M. Szwałek

Uroczyste ślubowanie pierwszaków
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Wizyta księdza 
biskupa w szkole
2 października 2019 roku 
Szkołę im. marii Konopnickiej 
w Droszewie odwiedził Jego 
ekscelencja ksiądz biskup 
Stanisław Napierała w asyście 
duszpasterzy: ks. kanonika 
Jarosława materlińskiego i ks. 
kanonika eugeniusza Synowca. 

W spotkaniu uczestniczył również sekre-
tarz Gminy i Miasta Michał Ciupka. Wizyta 
tak szanownych gości była wyjątkowym wy-
darzeniem dla dyrekcji, nauczycieli, rodziców, 
uczniów i przedszkolaków naszej szkoły.

Słowa powitania wygłosiła dyrektor Lidia 
Biela: Jesteśmy zaszczyceni wizytą tak znako-
mitego gościa w murach placówki, w której 
jedną z najważniejszych wartości jest wiara, 
a ponadto pielęgnowane są m.in.: szacunek 
i miłość bliźniego, przyjaźń, rodzina czy em-
patia. Zwróciła ona uwagę na słowa świętego 
Jana Pawła II, wygłoszone do młodzieży na 
Jasnej Górze: Musicie od siebie wymagać, na-
wet gdyby inni od was nie wymagali. Zaapelo-
wała do uczniów, aby słowa papieża stały się 
drogowskazem w dalszej drodze po wiedzę 
i wskazówką na każdy dzień życia. Następ-
nie uczniowie zaprosili szanownego gościa 
na program artystyczny, podczas którego 
m.in. wyjaśnili jak rozpoznać świętego. Nie-
zwykle sympatycznym akcentem spotkania 
była rozmowa księdza biskupa z uczniami, 
ich rodzicami, nauczycielami i pracownikami. 
Biskup senior nawiązał do słów Ojca Święte-
go; podziękował dyrektor, nauczycielom, ro-
dzicom za trud i poświęcenie, jakie wkładają 
w wychowanie młodego pokolenia. Szcze-
gólne podziękowanie złożył na ręce Marzeny 
Pawłowskiej, która przygotowała uczniów 
i przedszkolaki do udziału w części artystycz-
nej. Na zakończenie udzielił wszystkim zebra-
nym pasterskiego błogosławieństwa. 

Mamy nadzieję, że wizyta biskupa w pro-
gach szkoły zapisze się w naszych sercach 
i pamięci. Bardzo cieszymy się z odwiedzin 
Jego Ekscelencji i życzymy wielu łask Bożych 
w pracy duszpasterskiej i życiu osobistym.

Dzień Edukacji Narodowej 
w Kotowiecku
W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku miały 
miejsce uroczyste obchody Dnia edukacji Narodowej połączone 
ze ślubowaniem uczniów klasy pierwszej i pożegnaniem jednego 
z nauczycieli. 

Na uroczystość przybyli: Skarbnik Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Bolesław 
Borkowski, radny Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, sołtys wsi Kotowiecko – Jan 
Korzeniewski, sołtys wsi Głóski – Zdzisław 
Ciesiółka, sołtys wsi Żakowice – Bartłomiej 
Nowicki oraz emerytowani nauczyciele. 
Gospodarze: dyrektor zespołu Teresa Sta-
chowiak, grono pedagogiczne, rodzice oraz 
uczniowie przyjęli gości w podniosłej, a za-
razem ciepłej atmosferze.

W tym dniu pierwszoklasiści stali się 
pełnoprawnymi uczniami szkoły poprzez 
akt pasowania i potwierdzenie przyrze-
czenia własnoręcznym odbiciem palca. 
Otrzymali dyplomy i szereg upominków 
przygotowanych przez gości i rodziców 
oraz zaprezentowali się w programie 
artystycznym. 

W drugiej części uroczystości głos za-
brała dyrektor Teresa Stachowiak, która 
podziękowała nauczycielom za pasję na-
uczania, poświęcony czas i trud włożony 
w proces dydaktyczno-wychowawczy. Dy-
rektor wspomniała ubiegłoroczne sukcesy 
nauczycieli i uczniów. Głos zabrali także 
skarbnik Gminy i Miasta, sołtysi i emeryto-
wani nauczyciele.

Dzień Edukacji Narodowej był okazją 
do wręczenia nagród wyróżniającym się 
nauczycielom oraz pracownikom admi-
nistracji i obsługi. Przedstawiciele sa-
morządu uczniowskiego złożyli życzenia 

i wręczyli kwiaty nauczycielom, zaś im 
oraz przybyłym gościom podarowali także 
własnoręcznie wykonane projekty koszu-
lek. Podziękowaniom towarzyszyło humo-
rystyczne przedstawienie przygotowane 
przez uczniów. 

Całości obchodów dopełniło uroczyste 
pożegnanie nauczycielki Anny Hausmann 
– długoletniego, szanowanego w środo-
wisku pedagoga oraz poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców uczniów kla-
sy pierwszej.

Urszula Adrian

Zajęcia w bibliotece
Październik obchodzony jest w szkołach 

jako Miesiąc Bibliotek. Z tej okazji uczniowie 
klas I-II Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach wspól-
nie z wychowawcami odwiedzili bibliotekę 
oraz wzięli udział warsztatach czytelniczych.

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się 
do czego służy biblioteka, w jakich spra-
wach należy szukać tutaj pomocy, jak zna-
leźć odpowiednią książkę oraz na jakich 
zasadach można ją wypożyczyć. Efektem 
pracy w grupach był opracowany wspólnie 
kodeks zasad dbania o książki.

Wizytę w bibliotece zakończyło wypo-
życzanie książek. Zachęcam rodziców do 
wspólnego czytania z dzieckiem. Wystar-
czy 10 minut każdego dnia, by rozwijać 
w młodym człowieku pasję do czytania.

K. Malchrzycka
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Rajdowym szlakiem z Kotowiecka  
do Kościelnej Wsi
Po raz ósmy uczniowie ze szkoły w Kotowiecku wzięli udział  
w XiV rajdzie pieszym „od Sasa do lasa” w Kościelnej Wsi. 

Jego organizatorami byli: kaliski od-
dział PTTK, Koło Przewodników PTTK 
w Kaliszu, Urząd Gminy w Gołuchowie, 
Straż Miejska w Kaliszu oraz Zespół Szkol-
no-Przedszkolny w Kościelnej Wsi. Nasi 
uczniowie wraz z opiekunami Urszulą Ad-
rian i Agnieszką Majewską tradycyjnie po-
konali trasę 10 km (Kotowiecko - Kościelna 
Wieś - Kotowiecko). 

Rajd „Od Sasa do Lasa” jest upamięt-
nieniem bitwy pod Kościelną Wsią, która 
toczyła się w obrębie III wojny północnej 

i jest częścią lokalnej historii. Rajd jest tak-
że okazją do zwiedzenia zabytków Kościel-
nej Wsi. Spacerowi po okolicy towarzyszą 
zadania, których podsumowanie ma zna-
czenie w klasyfikacji generalnej grup bio-
rących udział w rajdzie. Częścią rajdu są 
także międzypowiatowe konkursy. Uczen-
nica naszej szkoły Aleksandra Kowal z kl. V 
zajęła II miejsce w konkursie plastycznym. 

 
Urszula Adrian

matematyka w kuchni
od września br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła ii w ociążu 
odbywają się zajęcia „matematyka w kuchni” w ramach projektu 
grantowego mPotęga, w realizacji którego kolejny już raz pomaga 
fundacja mBanku.

Celem jest ukazanie praktycznego ob-
licza matematyki. Uczniowie będą pozna-
wali i zamieniali jednostki masy i objętości 
a także planowali zakupy. Poznają staropol-
skie jednostki: tuzin, mendel, kopa, gros. 
Będą wykonywali działania na ułamkach 
zwykłych i dziesiętnych w sytuacjach 
praktycznych (np. proporcje składników 
w przepisie, podział pizzy). Podczas reali-
zacji projektu będziemy korzystali z metod 
i form pracy: ćwiczenia praktyczne z zasto-
sowaniem wagi oraz naczyń o różnej po-
jemności, rozwiązywanie zadań z treścią, 
zabawy z tangramem, przygotowywanie 
gier matematycznych (domino, żywnościo-
wy Piotruś) oraz udział w konkursach inte-
grujących dzieci i ich rodziców – konkurs 
na najciekawszy przepiśnik, konkurs na 
grę matematyczną w języku programowa-
nia Scratch. 16 października obchodzony 
jest Światowy Dzień Żywności. Z tej okazji 

uczniowie wraz z rodzicami pod okiem ku-
charki szkolnej zorganizowali piknik zdro-
wej żywności. W listopadzie uczestnicy 
wyjadają do piekarni w Ostrowie Wielko-
polskim, aby bliżej poznać cykl produkcji 
wypieków. W grudniu przygotują ozdobne 
pojemniki w kształcie brył przestrzennych 
do przechowywania suchych produktów 
oraz figury geometryczne z masy solnej 
jako ozdoby choinkowe. W czasie trwania 
projektu uczniowie będą współtworzyli 
blog matematyczno-kulinarny. 

Realizacja powyższych zadań poka-
że uczniom życiową użyteczność wiedzy 
i umiejętności matematycznych. Wpłynie 
na rozwijanie aktywności oraz kreatyw-
ności wśród uczniów i rodziców a także 
na kształtowanie wyobraźni przestrzennej 
i intuicji matematycznej.

 
Sylwia Naskręcka

bezpieczni w domu, 
w szkole i na drodze

W trakcie realizacji bloku tematycznego 
„Bezpieczni w domu, w szkole i na drodze” 
uczniowie klas II Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach wraz z wychowawczyniami 
zaprosili do szkoły policjanta z Komisariatu 
Policji w Nowych Skalmierzycach.

Wspólnie omówiliśmy zasady bezpiecz-
nego poruszania się po drogach, przechodze-
nia przez jezdnię, właściwego postępowania 
w niebezpiecznych sytuacjach w domu i w 
szkole oraz postępowania w razie wypadku. 
Przypomnieliśmy sobie również numery te-
lefonów alarmowych. Zorganizowane zaję-
cia korelowały z realizacją zadań Wewnątrz-
szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 

Mamy nadzieję, że wszystkie wskazówki 
i uwagi policjanta będą przez uczniów re-
spektowane na co dzień.

M. Nowak, I. Pussak 

Celem programu jest zapoznanie uczniów z życiową użytecznością umiejętności matematycznych

Rajd jest upamiętnieniem bitwy pod Kościelną Wsią
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bieg Republiki 
Ostrowskiej
20 października br. odbył się 
57. Bieg Republiki ostrowskiej. 
W zawodach wzięło udział aż 38 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach. Przyjechali 
też rodzice, którzy dopingowali 
swoje pociechy. 

Biegacze dali z siebie wszystko, aby 
zająć jak najwyższe miejsce. Zdobyliśmy 
dwa czwarte miejsca i jedno szóste. Wszy-
scy ukończyli bieg i otrzymali pamiątkowe 
medale. Startowali: Martyna Balcerzak, Iga 
Ciupka, Amelia Herbik, Natalia Litwa, San-
dra Malinowska, Katarzyna Mendera, Oli-
wia Michaś, Dominika Naglik, Igor Nowak, 
Stanisław Krawczyk, Dawid Szwejkowski, 
Miłosz Bukwa, Dawid Galewski, Dawid 
Perz, Jan Raniś, Maciej Walotka, Nela Ju-
rek, Marta Jurga, Marcelina Kwiatkowska, 
Nikola Malinowska, Hanna Zawidzka, Bar-
tosz Błaszczak, Bartłomiej Jezierski, Hubert 
Krępczyński, Igor Kuźniacki, Dawid Naglik, 
Patryk Niemiec, Kinga Sobczak, Gabriela 
Stilter, Dominik Brzeziński, Mateusz Do-
miniak, Krzysztof Grzegorek, Mikołaj Ksią-
żek, Mateusz Pawlak, Jakub Perz, Ksawery 
Świderski, Michał Wieczorek i najmłodsza 
uczestniczka Jagoda Stilter. 

Bardzo nas cieszy, że tylu uczniów za-
angażowało się w bieganie i że rodzice byli 
z nimi. Jest to doskonały pomysł na wspól-
ne spędzenie czasu wolnego. Uczniów do-
pingowali Halina Więcław, Marcin Cierniak, 
Dariusz Więcław oraz dyrektor Agniesz-
ka Jaźwiec.

Halina Więcław

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach  
na starcie Biegu Republiki Ostrowskiej
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