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Z aplikacją BLISKO  
blisko wielu różnych spraw
Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce posiadający smartfony 
mogą już korzystać z uruchomionej przez urząd aplikacji BLISKO. 

Dzięki pobraniu tego oprogramowania na 
swój telefon i wprowadzeniu nazwy miejsco-
wości, w której się mieszka można na bieżąco 
otrzymywać ważne powiadomienia lub cie-
kawe informacje z okolicy. 

To przede wszystkim materiały publiko-
wane na stronie internetowej skalmierzyc-
kiego magistratu, a wśród nich aktualności, 
wydarzenia, informacje i komunikaty. Ponad-
to to również alarmy i ostrzeżenia o wszel-
kiego typu utrudnieniach np. w ruchu czy 
zagrożeniach związanych z niebezpiecznymi 
zjawiskami pogodowymi. 

Dzięki aplikacji można też śledzić poziom 

czystości powietrza w Wielkopolsce, otrzy-
mywać informacje o wyłączeniach prądu czy 
z systemu Child Alert służącego poszukiwa-
niu zaginionych dzieci. 

Bardzo ciekawy jest też moduł dodatkowy 
– „Gospodarka odpadami”, który przypomi-
na o wywozie śmieci. Wpisując swoją miej-
scowość aplikacja wyświetla harmonogram 
wywozu odpadów komunalnych, jak również 
w przypadku wątpliwości podpowiada jak je 
prawidłowo segregować. 

Aplikacja BLISKO jest dla użytkowni-
ków bezpłatna.

Magdalena Kąpielska 

Zmiana godzin 
pracy urzędu 
w poniedziałki

Od nowego roku zmieniły się godziny 
funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. W poniedziałki jest 
on czynny w godzinach 8.00-17.00, a nie 
jak dotychczas – 8.00-18.00. Pozostałe 
dni natomiast (od wtorku do piątku) nie 
uległy zmianie – od 7.30 do 15.30.

Biorąc pod uwagę mijający rok i dane 
zebrane ze wszystkich referatów dotyczą-
ce bardzo niskiej liczby interesantów od-
wiedzających nasz urząd w poniedziałki 
po godzinie 17.00 zdecydowałem o skró-
ceniu czasu jego funkcjonowania – powie-
dział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. 

 Dariusz Smułka

Gospodarcze wyróżnienie  
dla samorządu
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce została wyróżniona w dwunastej 
edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018. Wartość rynkowa 
przedsiębiorstw mających tutaj siedzibę wyniosła 241,3 tys. zł  
na mieszkańca. 

Na potrzeby konkursu, którego rozstrzy-
gnięcie odbyło się 17 grudnia ub. r. podczas 
warszawskiego Kongresu Nowoczesnej Go-
spodarki, Instytut Europejskiego Biznesu 
przeanalizował dane finansowe 50 593 firm 
w 5416 miejscowościach. Po przeliczeniu 
wyników samorząd znalazł się na osiemna-
stym miejscu w Polsce oraz szóstym w Wiel-
kopolsce! Na potrzeby XII edycji konkursu 
w 2019 roku przeanalizowano dane finan-

sowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. 
Jak podkreśla burmistrz Jerzy Łukasz 

Walczak ta nagroda jest formą uznania 
przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy 
inwestują na naszym terenie potężny kapitał 
finansowy- to dzięki m.in. tym funduszom mo-
żemy realizować inwestycje oraz wszystkie 
zadania własne gminy. 

Aleksander Liebert

• dostarcza informacje tylko  
z zaznaczonych serwisów

• bez reklam i spamu

• powiadamia o doręczeniu
   nowej wiadomości

• udostępnia mieszkańcom
   wielu lokalnych nadawców

KORZYSTAJ BEZPŁATNIE

Nowe Skalmierzyce
powiadamiają 
mieszkańców

w aplikacji BLISKO

Bądź na bieżąco! 
Zamów bezpłatne powiadomienia,
lokalne sprawy z myślą o mieszkańcach.

BLISKO 
MIESZKAŃCÓW

SYSTEM INFORMACJI
O GOSPODARCE ODPADAMI

KORZYSTAJ BEZPŁATNIE

Pobierz bezpłatnie aplikację                  BLISKO:

POBIERZ Z:

Wpisz w aplikacji swoją miejscowość z terenu 
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.

Wybierz z listy „Gospodarka odpadami”.

BLISKO wyświetli listę nadawców dla tego
obszaru.

1

2

3
4 Wpisz adres(y), dla którego chcesz 

otrzymywać harmonogram wywozu 
odpadów.

W aplikacji możesz wybrać też innych nadawców 
np. „Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce”
lub „Wyłączenia Prądu”.

Korzystaj z Gospodarki Odpadami
również na: 

www.noweskalmierzyce.pl

Zamów lokalne informacje prosto ze źródła:
   aktualne sprawy dotyczące mieszkańców
   lokalne wydarzenia kulturalne, sportowe,  

     imprezy plenerowe
   istotne utrudnienia i awarie
  zagrożenia i niebezpieczeństwa
  harmonogram wywozu odpadów 

     na wskazany adres
  powiadomienia o planowanych 

     wyłączeniach prąadu

Pobierz bezpłatnie aplikację BLISKO:
1. Wpisz w aplikacji swoją miejscowość z obszaru Gminy Nowe Skalmierzyce.
2. Wybierz z listy nadawców „Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce”. 
3. Zaznacz z jakich serwisów chcesz otrzymywać informacje. 
4. Skorzystaj też z powiadomień od innych nadawców np. „Gospodarka Odpadami”     
    lub „Wyłączenia Prądu”, „Policja”.

KORZYSTAJ BEZPŁATNIE
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Budżet Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce na 2020 rok
Powszechnie wiadomo, że w wielu jednostkach 
samorządu terytorialnego w kraju przygotowanie  
budżetu na 2020 rok to spore wyzwanie. 

Biorąc pod uwagę nie tylko oczekiwania 
społeczeństwa, radnych i samych włodarzy 
gmin, miast i powiatów, ale i aktualną sytu-
ację finansową, można powiedzieć, że z wie-
lu pomysłów trzeba zrezygnować, ewen-
tualnie odłożyć je na lata następne. Ubytki 
w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
podwyżki wynagrodzeń np. w oświacie czy 
podniesienie płacy minimalnej oraz podwyż-
ki cen energii skutkujące wzrostem kosztów 
usług powodują niebezpiecznie dużą rozpię-
tość pomiędzy dochodami a wydatkami.

Radni Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce 30 grudnia 2019 roku solidaryzując 
się z innymi samorządami zrzeszonymi 
w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powia-
tów Wielkopolski wydali oświadczenie 
w sprawie sytuacji finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego.

Jednogłośnie przyjęty przez Radę budżet 
na 2020 rok po stronie dochodów opiewa na 
kwotę 93.500.121 zł, a po stronie wydatków 
to kwota 91.074.513 zł. Nadwyżka budżetu 
w kwocie 2.425.608 zł przeznaczona jest na 
spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek oraz 
emisji obligacji. W ramach środków na 2020 
rok aż 21.780.470 zł to zadania zlecone. Na 
wydatki majątkowe na dzień 1 stycznia 2020 
r. wygospodarowano 8.000.000 zł, z czego 
6.491.800 zł to wydatki inwestycyjne.

Najważniejsze inwestycje roku 2020, któ-
re znalazły się w budżecie to:
• przebudowy dróg gminnych: ul. Krótkiej 

w Nowych Skalmierzycach – 600.000 zł; 
ul. Wierzbowej we Węgrach – 210.000 zł; 
ul. Słonecznej w Fabianowie – 2.050.000 
zł (w tym dofinansowanie z PROW - 
1.364.976 zł);

• adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach na cele przed-
szkolne – 1.000.000 zł;

• budowa placu zabaw przy Szkole Podsta-
wowej im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach na potrzeby najmłod-
szych dzieci szkolnych i przedszkolaków 
– 200.000 zł;

• stworzenie poczekalni w budynku dwor-
ca w Nowych Skalmierzycach – 546.000 
zł (w tym dofinansowanie z WRPO - 
399.228,65 zł);

• budowa miejsc rekreacji: placu zabaw 
w Gostyczynie – 60.000 zł; placu zabaw 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
w Śmiłowie – 60.000 zł; wiat rekreacyj-
nych z placami zabaw i zagospodarowa-
niem terenu we Węgrach i Mącznikach 

– 238.600 zł; wiaty rekre-
acyjnej z zagospodarowa-
niem terenu w Gałązkach 
Małych – 60.000 zł;

• budowa boiska do piłki 
siatkowej na Stadionie 
Miejsko-Gminnym w No-
wych Skalmierzycach – 
75.000 zł;

• wykonanie systemu nawadniania płyty 
boiska na Stadionie Miejsko-Gminnym 
w Nowych Skalmierzycach – 124.000 zł;

• modernizacja skateparku w Nowych 
Skalmierzycach – 300.000 zł;

• Ważne wydatki majątkowe:
• dotacje dla Powiatu Ostrowskiego na 

remonty dróg powiatowych – 600.000 zł;
• budowa lewoskrętu z drogi krajowej nr 

25 do Fabianowa – dotacja dla GDDKiA 
100.000 zł;

• program budowy zbiorników na wodę 
deszczową przeznaczony dla osób fizycz-
nych – 100.000 zł;

• kontynuacja programu budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków przez 
osoby fizyczne – 300.000 zł;

• kontynuacja programu wymiany kotłów 
na ekologiczne – 300.000 zł;

• remont dachu zabytkowego kościoła pa-
rafialnego w Ociążu (w ramach ochrony 
zabytków) – 100.000 zł.
Władze gminy liczą na zwiększenie 

w trakcie roku wydatków inwestycyjnych 
o wolne środki.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
podjęła także uchwały zmieniające wysoko-
ści podatków i opłat na 2020 rok – podatki 
od nieruchomości, od środków transporto-
wych, rolny oraz opłaty: za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz za usłu-
gi cmentarne.

Dotychczasowe stawki podatku od nieru-
chomości zostały podwyższone przeciętnie 
o 2,5%. Wyjątek stanowią grunty pozostałe 
– opłata wzrośnie z 0,20 zł do 0,21 zł za 1 
m2 powierzchni.

Średnio o tyle samo procent wzrosną 
podatki od środków transportowych (nie-
zmieniane od roku 2014 roku), za wyjątkiem 
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton. W tym przypadku wzrosły one po 
100 zł dla każdej z kategorii.

Dla celów wymiaru podatku rolnego ob-
niżono z 58,46 zł do 52,00 zł średnią cenę 
skupu żyta publikowaną przez GUS, której 
równowartość 2,5 kwintala stanowi wymiar 

podatku za 1 ha przeliczeniowy.
Opłata za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi została podniesiona o 4,00 zł, tj. 
z 14,00 zł do 18,00 zł na mieszkańca zamiesz-
kującego nieruchomość. Jednym z powodów 
wzrostu stawki jest wprowadzenie na gminy 
obowiązku selektywnego zbierania odpa-
dów ulegających biodegradacji, co powo-
duje zwiększenie kosztów funkcjonowania 
systemu. Poza tym systematycznie wzrasta 
ilość odbieranych odpadów, koszty pracy, 
transportu oraz usług obcych w stosunku do 
poprzedniej, zawartej w połowie 2017 roku 
umowy na świadczenie usługi zbierania od-
padów. Podwyżka nie dotyczy potencjalnego 
wzrostu kosztów zagospodarowania odpa-
dów przez Regionalny Zakład Zagospodaro-
wania Odpadów sp. z o.o. w Ostrowie Wiel-
kopolskim, które to gmina ponosi odrębnie 
za każdą tonę dostarczanych odpadów. Na-
leży więc w niedalekiej przyszłości liczyć się 
z kolejnym wzrostem opłaty w przypadku 
podwyżki stawki za 1 tonę odprowadzanych 
odpadów do w/w spółki. Wyjątek stanowią 
osoby zamieszkujące budynki jednorodzin-
ne korzystające z kompostowników – wo-
bec takich gospodarstw radni podjęli decy-
zję o przyznaniu ulgi wynoszącej 1,00 zł od 
mieszkańca. W przypadku chęci skorzysta-
nia z upustu zainteresowani muszą złożyć 
w urzędzie nową deklarację na gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi (pozostałe 
osoby nie muszą jej składać). Natomiast 
w przypadku, gdy właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
w sposób selektywny, stawka wyniesie aż 
50,00 zł od osoby.

Zmiany zostały wprowadzone również 
w wysokości stawek za usługi cmentarne na 
Cmentarzu Komunalnym w Nowych Skal-
mierzycach – wzrosły opłaty m.in. za miejsce 
pod groby, wydanie zezwolenia na wybu-
dowanie pomnika czy wykopanie grobu. Na 
tym samym poziomie cenowym pozostało 
wynajęcie domu przedpogrzebowego oraz 
chłodziarek do przechowania zwłok. Wszel-
kie formalności związane z pochówkiem na 
Cmentarzu Komunalnym należy załatwiać 
w Urzędzie Stanu Cywilnego.
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Projekt „Szatnia na medal”
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz 
Walczak podpisał z wicemarszałek Marzeną Wodzińską umowę  
na dofinansowanie zadania pn. „Szatnia otwarta dla wszystkich”. 

Kwota, jaką gminny samorząd pozyskał 
ze środków Województwa Wielkopolskie-
go pochodzi z Programu „Szatnia na Me-
dal”, a jej wysokość to 77.400,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia przy boisku 
szkolnym w Biskupicach Ołobocznych po-
stawiono kontener szatniowy przeznaczo-
ny dla społeczności szkolnej oraz młodych 
adeptów piłki nożnej szkolących się w dzia-
łającej tam szkółce piłkarskiej prowadzo-
nej przez KS Pogoń Nowe Skalmierzyce. 
W obiekcie o wymiarach 12 m x 5 m znaj-
dują się dwie szatnie, pomieszczenie dla 
trenera oraz trzy toalety. Dzięki nowemu 
budynkowi znacznie poprawią się warunki 
dla sportowców – poprzedni obiekt nadawał 
się tylko i wyłącznie do rozbiórki – powie-
dział burmistrz. 

Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 
200 tysięcy złotych.

Dariusz Smułka
_________________________________

Projekt dofinansowano ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu 

„Szatnia na Medal”.

Skalmierzycka  
Karta Seniora
Od 2 stycznia 2020 roku 
rozpoczęło się przyjmowanie 
wniosków o wydanie 
Skalmierzyckiej Karty Seniora. 

Program to część strategii działań „Polity-
ki Senioralnej Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce na lata 2019-2023” skierowanych do 
mieszkańców powyżej 60. roku życia w celu 
wzmocnienia aktywności społecznej i po-
prawy jakości życia. 

Karta wraz z dokumentem tożsamości 
upoważnia seniorów do korzystania z pro-
mocji wskazanych przez Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. Lista partne-
rów/uczestników Skalmierzyckiej Karty Se-
niora będzie dostępna na stronie interneto-
wej www.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/
senior.

Historia jednej fotografii – cz. I
Tą widokówką chcielibyśmy 
zaprezentować nową serię pt. 
„Historia jednej fotografii”. 
Wielu z nas interesujących się 
małą ojczyzną ma w swoich 
zbiorach ciekawe pamiątki, które 
warto wyjąć z szafy i pokazać 
szerszemu gronu. 

Niejedna unikatowa fotografia znajduje 
się także w zasobach muzeów czy archiwach, 
czasami coś ciekawego znajdziemy także na 
przypadkowej stronie w Internecie. Za po-
średnictwem tej serii zaprezentujemy cieka-
we materiały dotyczące naszego samorządu 
- pojawią się ujęcia znane, ale także te publi-
kowane po raz pierwszy. 

Prezentowana widokówka to jedno z naj-
starszych ujęć miasta. Została wydana przed 
1899 rokiem drukiem Louisa Glasepa z Lip-
ska. Widzimy na niej pierwszy dworzec kole-
jowy - w momencie wykonywania fotografii 
nie istniał jeszcze dworzec graniczny, nie było 
także połączenia do Kalisza. Kolejna znana 
budowla to Główny Urząd Celny przy ul. Ka-
liskiej oraz przejście graniczne - nieistnieją-
cy już budynek konstrukcji drewnianej sto-

jący w Szczypiornie. Ciekawy jest także wpis 
na pocztówce zaczynający się od „kochana 
Maryno”! – zachęcam do samodzielnego jego 
odczytania. Ujęcie pochodzi ze zbiorów Mu-
zeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Proszę czytelników o podsyłanie nam ta-
kich perełek – z chęcią opublikujemy archi-
walne fotografie związane tematycznie z na-
szym samorządem.

Aleksander Liebert

Nowe szatnie powstały przy boisku szkolnym 
w Biskupicach Ołobocznych
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Bliżej gminnego 
budżetu
Od grudnia na stronie interneto-
wej urzędu jest dostępny nowy 
dział – prezentacja gminnego 
budżetu umożliwiająca zapozna-
nie się z finansami samorządu. 

Od samego początku przyświecała mi myśl 
przejrzystości funkcjonowania urzędu. Dzięki 
aplikacji w prosty i intuicyjny sposób pozna-
my dochody i wydatki gminy oraz skorzystamy 
z kalkulatora pozwalającego na obliczenie, ile 
z podatków mieszkańców wpływa do naszej 
kasy – skomentował nowe narzędzie Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Jerzy Łukasz Walczak. Mieszkańcy mają moż-
liwość sprawdzenia, ile środków samorząd 
przekazuje rocznie m.in. na oświatę i wycho-
wanie, rodzinę i pomoc społeczną, gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska, transport 
i łączność, administrację publiczną czy kulturę 
i ochronę dziedzictwa narodowego. Dzięki do-
stępnemu kalkulatorowi po podaniu swojego 
wynagrodzenia brutto można obliczyć mie-
sięczny podatek, który zasila budżet samorzą-
du. Możemy także sprawdzić skąd np. w roku 
ubiegłym wzięły się prawie 90-milionowe do-
chody oraz ostatnio zrealizowane inwestycje. 

Zapraszamy na stronę www.noweskal-
mierzyce.pl zakładka: samorząd -> budżet.

Dariusz Smułka

Odnowiona świetlica w Śmiłowie
Zakończyły się prace związane z termomodernizacją świetlicy 
w Śmiłowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół niej.

Ulica Wielopole 
w Lezionie z nową 
nawierzchnią

W grudniu zakończyły się prace związane 
z wymianą nawierzchni na kolejnej gminnej 
drodze – tym razem samorząd zdecydował 
o utwardzeniu 300-metrowego odcinka uli-
cy Wielopole w Lezionie. Szerokość jezdni 
to 3,5 metra. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 
prawie 130 tysięcy złotych.

Dariusz Smułka

Bezcenny podarunek na święta
Osiemdziesiąta trzecia od czasu reaktywacji Klubu Honorowych 
Dawców Krwi w Nowych Skalmierzycach, a piąta w 2019 roku 
akcja przeprowadzona została wspólnymi siłami członków 
klubu oraz pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Kaliszu. 

Przedświąteczne przedsięwzięcie spo-
tkało się z odzewem 56 osób, spośród 
których krew mogło oddać 48. Siedemna-
ście z nich stanowiły kobiety, był też jeden 
nowicjusz. W historii naszych poborów nie 
było chyba takiego, żeby do czerwonokrzy-
skiego grona nie dołączyła kolejna osoba 
– cieszył się prezes klubu Henryk Olejnik. 
To znak, że chętnych do oddawania krwi nie 
zabraknie nigdy. 

Po akcji, która zaowocowała zbiórką 
21,600 l krwi, odbyło się spotkanie opłat-
kowe w gronie członków klubu, które 

upłynęło w atmosferze składania życzeń 
oraz dzielenia się opłatkiem. Cztery oso-
by: Justyna Krawczyk, Marek Kierzkowski, 
Marcin Sipka oraz Dawid Juszczak zostali 
wyróżnieni Odznaką Zasłużonego Hono-
rowego Dawcy Krwi III stopnia, którą wrę-
czył im przewodniczący Rejonowej Rady 
HDK w Ostrowie Wlkp. Lucjan Ziemiański.

Był to również czas wyborów. Szóstą 
już kadencję prezesurę sprawować będzie 
Henryk Olejnik, jego zastępcą jest Piotr 
Wachna, sekretarzem – Jerzy Czempiński, 
a członkiem – Mariusz Czaja.

Magdalena Kąpielska

W ramach inwestycji budynek został 
ocieplony, położono nową elewację oraz 
cokół z płytek. Zamontowano także nowe 
oświetlenie zewnętrzne, a teren wokół 
sali wraz z podjazdem dla osób niepeł-
nosprawnych utwardzono kostką bruko-
wą. Dodatkowo wydzielono miejsca par-
kingowe. Słowa uznania kieruję w stronę 
mieszkańców Śmiłowa, którzy z własnej 
inicjatywy wyremontowali część podłóg, 
odmalowali ściany i doposażyli świetlicę. 
Dzięki wspólnej pracy kolejny obiekt w na-
szej gminie został odnowiony – powiedział 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Inwestycja była w całości sfinansowa-
na z gminnego budżetu, a jej koszt to bli-
sko 240 tysięcy złotych.

Dariusz Smułka

Wręczenie odznak dla Honorowych Dawców Krwi

Świetlica w Śmiłowie przed i po remoncie
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Kiermasz bożonarodzeniowy
Zorganizowany po raz pierwszy pod patronatem 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
ubiegłoroczny wielkanocny Kiermasz Świąteczny 
z organizacjami pozarządowymi cieszył się tak 
dużym powodzeniem wśród mieszkańców,  
że postanowiono iż zagości on w kalendarzu  
imprez obowiązkowych. 

Tym razem – ze względu na okoliczności 
zimowe – przygotowano jego odsłonę bo-
żonarodzeniową. Dodatkowo wydarzenie 
połączono z tzw. „Gwiazdką w mieście”, któ-
rą Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych organizuje od osiemna-
stu już lat.

Kiermasz, który odbył się 15 grudnia 
w murach szkoły podstawowej przy ul. Okól-
nej w Nowych Skalmierzycach obfitował 
w stoiska, na których można było się zaopa-
trzyć w różnego rodzaju bardziej lub mniej 
tradycyjne choinki, stroiki, wieńce, bombki 
i inne świąteczne rękodzieła. Nie brakło też 
ciast, pierników czy śledzi, a Klub Moto-
cyklowy Iskra ufundował dla wszystkich 
uczestników spotkania wigilijny barszcz. 

W świąteczny klimat wprowadziły przy-
byłych występy artystyczne oscylujące wo-

kół tematu Bożego 
Narodzenia. Swoje 
talenty muzyczne, 
aktorskie bądź taneczne zaprezentowali: 
zaproszona przez Klub Iskra Anna Andrzej-
czak, uczniowie i dzieci z grupy przedszkol-
nej ze Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów, uczniowie z SP im. Powstańców 
Wielkopolskich i SP im. Adama Mickiewicza, 
wychowankowie przedszkoli „Jarzębinka” 
oraz „Pod Kasztanami” a także podopieczni 
Centrum Kultury. 

W zapewnienie atrakcji skierowanych 
w stronę nie tylko najmłodszych włączyła 
się również Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, która tego wła-
śnie dnia postanowiła podsumować corocz-
ną kampanię Zachowaj Trzeźwy Umysł – wy-
darzeniem tym była część pn. Gwiazdka, na 

którą złożyły się elementy magii oraz iluzji. 
W fascynujący świat czarodziejskich sztu-
czek wprowadził przybyłych znany z „Mam 
Talent” Sławomir Jenerowicz. Spektaku-
larnie wyglądał również zaprezentowany 
w zupełnej ciemności specjalny, świąteczny 
pokaz laserowy. A kulminacyjny moment na-
leżał do Mikołaja, który rozdawał dzieciom 
słodkości. Spotkanie ze świętym zorganizo-
wano także dla dzieci z rodzin dysfunkcyj-
nych, a w rozdawaniu im paczek Mikołaja 
wspomogła Śnieżynka.

Podczas kiermaszu nie zabrakło jednej 
z najpiękniejszych tradycji bożonarodzenio-
wych, czyli łamania się opłatkiem. Życzenia 

Kiermasz to również okazja do zaprezentowania talentów muzycznych i aktorskich

Stoiska z przysmakami przygotowanymi przez KGW
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101. rocznica Powstania 
Wielkopolskiego
20 grudnia 2019 roku pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach odbyła się uroczystość z okazji 101. 
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

W obchodach udział wzięli: władze 
samorządowe z burmistrzem Jerzym Łu-
kaszem Walczakiem, w imieniu Posła na 
Sejm RP Tomasza Ławniczaka Ryszard 
Pluciński, przedstawiciele samorządu po-
wiatowego, gminni radni, harcerze z nowo-
skalmierzyckiego szczepu ZHP „Granica” 
im. Powstańców Wielkopolskich, którzy 
pełnili wartę honorową a także delegacje 
stowarzyszeń i organizacji z terenu gmi-

ny oraz dzieci i młodzież z przedszkoli 
i szkół podstawowych.

Aby uczcić ten jeden z niewielu zwycię-
skich zrywów niepodległościowych oraz 
pamięć o poległych powstańcach złożono 
wiązanki kwiatów, zapalono znicze, wy-
stawiono dwanaście pocztów sztandaro-
wych oraz odśpiewano uroczyste Marsz, 
Marsz Dąbrowski…

Dariusz Smułka

świąteczne wszystkim przybyłym złożyli 
organizator – burmistrz Jerzy Łukasz Wal-
czak oraz goście: Poseł na Sejm RP Tomasz 
Ławniczak, członek zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Marzena Wodzińska oraz 
ks. kan. Zbigniew Króczyński. Spotkanie za-
kończono wspólnym kolędowaniem z miej-
skim chórem św. Grzegorza.

Dziękuję wszystkim organizacjom poza-
rządowym, które włączyły się w organizację 
kiermaszu. Wspaniale, że jesteście! Swoją 
działalnością na co dzień urozmaicacie ka-
lendarz gminnych imprez, zaś obecnością na 
takich wydarzeniach jak to znakomicie inte-
grujecie nasze społeczeństwo. Czuć było dzi-
siaj prawdziwie radosną, rodzinną atmosferę 
– podziękował burmistrz.

Organizacje biorące udział w kierma-
szu: KGW Biskupice Ołoboczne, KGW Cho-
tów, KGW Fabianów, KGW Gniazdów, KGW 
Leziona, KGW Nowe Skalmierzyce, KGW 
Ociąż, KGW Skalmierzyce, KGW Śliwniki, 
KGW Trkusów, KGW Węgry, Stowarzyszenie 
Eudajmonia, Stowarzyszenie Edukreator, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki, Koło 
Pszczelarzy w Skalmierzycach, Środowisko-
wy Dom Samopomocy, Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, Chór św. Grze-
gorza w Nowych Skalmierzycach oraz Klub 
Motocyklowy „Iskra” w Skalmierzycach. 

Magdalena Kąpielska

Wizyta Świętego Mikołaja
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Spotkanie opłatkowe seniorów
12 grudnia ub. r. odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe członków 
i sympatyków skalmierzyckiego koła Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów.

To już tradycja, że seniorzy spotykają się 
przed świętami Bożego Narodzenia w tak 
licznym gronie, by przełamać się opłatkiem 
i złożyć sobie życzenia.

Wraz z seniorami przy stole zasiedli 
goście, w tym m.in. Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Tadeusz 
Orzechowski, proboszcz Parafii pw. Bożego 
Ciała ks. kanonik Zbigniew Króczyński, Za-
stępca Przewodniczącego Zarządu Rejono-

wego PZERiI w Ostrowie Wlkp. Stanisław 
Kupczyk, dyrektor Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Nowych Skalmierzycach 
Krystyna Kowalczyk oraz prezes Stowarzy-
szenia Działkowców Kolejarz w ROD Jerzy 
Czempiński. Zaproszeni goście w ciepłych 
słowach składali seniorom życzenia zdrowia 
i wszelkiej pomyślności. Tradycyjnie chwilą 
milczenia uczczono pamięć o tych, którzy 
odeszli „na wieczny spoczynek”.

W bożonarodzeniowy i kolędowy nastrój 
wprowadził występ podopiecznych ŚDS, 
którzy pod kierunkiem Marty Pussak przy-
gotowali program złożony z kolęd i piosenek 
o tematyce świątecznej. Punktem kulmi-
nacyjnym było przełamanie się opłatkiem 
i wzajemne życzenia. Świąteczna i radosna 
atmosfera udzieliła się wszystkim. Wzrusze-
niom, radości i uściskom nie było końca. Po 
życzeniach przyszedł czas na wspólny posi-
łek. Na świątecznym stole królowały trady-
cyjne potrawy wigilijne m.in. barszcz, kapu-
sta z fasolą, ryba i ciasto.

 Krystyna Marczak

Czwarta edycja 
„Kasy dla Bobasa”
12 grudnia ub. r. w Starym Kinie 
w Nowych Skalmierzycach odbyła 
się czwarta edycja „Kasy dla 
Bobasa”, czyli przyznania rodzicom 
dzieci urodzonych w danym roku 
jednorazowego świadczenia 
w wysokości 500 zł.

Tym razem gminne becikowe przyznano 
75 maluszkom – 41 chłopcom i 34 dziew-
czynkom. Wspólnie z Państwem dzielę dziś 
ogromną radość związaną z pojawieniem 
się w Waszych rodzinach nowego pokolenia 
mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce. Życzę, by szczęście, które pojawiło 
się z chwilą narodzin dziecka towarzyszyło 
wszystkim chwilom jego wzrastania ku 
dorosłości – powiedział burmistrz Jerzy Łu-
kasz Walczak, który wręczył rodzicom rów-
nież upominki i pamiątkowe dyplomy.

W roku 2019 w gminie urodziło się 
w sumie 164 dzieci. Kolejne edycje „Kasy 
dla Bobasa” będą odbywały się co kwartał, 
a miejscem uroczystości będzie sala ślubów 
w Urzędzie Gminy i Miasta.

 
 Dariusz Smułka

Świadczenia przyznano 75 maluszkom -  41 chłopcom i 34 dziewczynkom
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15 grudnia ub. r. sołtys i rada sołecka wsi 
Głóski zorganizowali spotkanie opłatkowe 
dla seniorów w miejscowej świetlicy. W uro-
czystości poza kilkudziesięcioma mieszkań-
cami udział wziął również proboszcz parafii 
w Droszewie ks. kan. Jarosław Materliński.

Cieszę się, że my – mieszkańcy małej 
miejscowości – potrafimy dziś w tym za-
bieganym świecie spotkać się, usiąść przy 
wspólnym stole i integrować się. Najstarsza 
nasza mieszkanka ma aż 90 lat – powie-
dział sołtys Zdzisław Ciesiółka.

Dariusz Smułka

Koncert kolęd w skalmierzyckim sanktuarium
22 grudnia Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta przy OSP Skalmierzyce 
zaprosiła na „Uroczysty Koncert Kolęd”, który odbył się 
w sanktuarium Matki Bożej Skalmierzyckiej. 

Wydarzeniu patronowali Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz 
Walczak oraz proboszcz parafii ks. kan. Sła-
womir Nowak.

Muzycy pod dyrekcją Wojciecha Musiała 
wykonali najbardziej znane kolędy, takie jak 
„Dzisiaj w Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy”, 
„Przybieżeli do Betlejem” czy „Cicha noc” 

oraz pastorałki i pieśni świąteczne – „Try-
umfy Króla Niebieskiego”, „Merry Christmas 
Everyone”, „Jingle Bells” czy „Last Christmas”. 
Orkiestrze w kilku utworach towarzyszył 
miejscowy chór pw. św. Cecylii. Słuchaczom 
udzielił się przedświąteczny nastrój, a ko-
ściół wypełniony był po brzegi.

Dariusz Smułka

Spotkanie opłatkowe seniorów 
w Głóskach

Świąteczne spotkanie 
w żłobku 

Jak co roku w grudniu w naszym żłobku 
odbyły się spotkania z rodzicami, nasycone 
atmosferą Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci 
z każdej grupy zachwyciły gości występami. 
Zaprosiły rodziców do wykonania świątecz-
nej ozdoby oraz dekorowania pierników. 
Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodze-
nia to wyjątkowy okres w życiu wszystkich 
nas, dlatego cieszymy się, że chociaż przez 
krótką chwilę mogliśmy dzielić go wspólnie 
z naszymi maluchami i ich rodzicami.

 
A. Juszczak, S.Choniawko

Orkiestra zaprezentowała tradycyjne kolędy i współczesne utwory o tematyce świątecznej
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Mikołajki  
w Gałązkach Wielkich

02.12.2019 roku Koło Gospodyń Wiej-
skich w Gałązkach Wielkich przygotowało 
dla dzieci Mikołajki. Wśród atrakcji znalazł 
się m.in Mikołaj ze Śnieżynkami, który roz-
dawał prezenty, rozmaite konkursy i zabawy 
oraz ubieranie choinki we własnoręcznie 
przygotowane ozdoby. 

Jubileusz 15-lecia Środowiskowego 
Domu Samopomocy  
oraz Spotkanie Gwiazdkowe
18 grudnia 2019 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Nowych Skalmierzycach odbyło się coroczne Spotkanie 
Gwiazdkowe połączone z przypadającym w tym roku jubileuszem 
15-lecia powstania ŚDS. Jego działalność ukierunkowana jest na 
pomoc w przygotowaniu do samodzielnego życia oraz przezwy-
ciężaniu trudnych sytuacji. Z terapii korzysta aktualnie 50 osób.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele 
lokalnych władz oraz instytucji z zaprzyjaź-
nionych ośrodków, członkowie i sympatycy 
Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodzi-
ny a także rodzice i przyjaciele podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Samopomocy. 
W uroczystości wzięli udział Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łu-
kasz Walczak, proboszcz parafii pw. Bożego 
Ciała w Nowych Skalmierzycach Zbigniew 
Króczyński, proboszcz parafii pw. św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach 
Sławomir Nowak, Prezes Zarządu Spółdziel-
czego Związku Grup Producentów Rolnych 
Lazur Jerzy Krzak oraz wiceprezes Krzysztof 
Wróblewski, Dyrektor Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wlkp. 
Wojciech Rachwalski, Kierownik Warszta-
tu Terapii Zajęciowej „TĘCZA” w Ostrowie 
Wlkp. Teresa Błaszczuk, Kierownik Warszta-
tu Terapii Zajęciowej w Kaliszu Marek Kon-
wiński, Kierownik Powiatowego Ośrodka 

Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Upośledzo-
nej Umysłowo przy PCPR w Ostrowie Wlkp. 
Arleta Kalińska, Kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy PCPR w Ostrowie 
Wlkp. Daniel Świgoniak, Kierownik Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowych Skalmierzycach Urszula Gajda, 
nie mogło również zabraknąć Prezesa Sto-
warzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny Ja-
rosława Walczaka, wiceprezes Julii Garcarek 
oraz kierowników zaprzyjaźnionych WTZ, 
DPS i ŚDS.

 Dyrektor ŚDS Krystyna Kowalczyk pod-
kreśliła jak ważna jest skuteczna pomoc 
osobom niepełnosprawnym, podnoszenie 
standardów usług oferowanych w ŚDS oraz 
usamodzielnienie uczestników do jak naj-
lepszego funkcjonowania w życiu rodzinnym 
i społecznym. 

Przedstawiła pokrótce historię palców-
ki oraz podziękowała Jerzemu Krzakowi, 
który wraz z współpracownikami wyszedł 

z inicjatywą zorganizowania zbiórki datków 
podczas obchodów jubileuszu 90-lecia firmy 
Lazur dla podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Ks. kanonik Zbigniew 
Króczyński odmówił modlitwę oraz poświę-
cił potrawy wigilijne.  

Uroczystość uświetniły występy arty-
styczne w wykonaniu podopiecznych ŚDS. 
Z rąk komendanta Hufca w Kaliszu hm. 
Mariana Maćkowiaka dyrektor otrzymała 
światełko betlejemskie. W trakcie jubileuszu 
można było oglądać prezentację na temat 
powstania placówki i 15 lat jej działalności. 
Uroczystość przebiegła w miłej i rodzinnej 
atmosferze. Były piękne życzenia, tort 
i prezenty od świętego Mikołaja. 

Goście nie szczędzili ciepłych słów zarów-
no dla dyrektor Krystyny Kowalczyk, uczest-
ników, jak i pracowników ŚDS w Nowych 
Skalmierzycach. 

 
Marta Pussak

Dzień Misia
25 listopada swoje święto obcho-
dził najmilszy, najprawdziwszy 
przyjaciel dzieci – pluszowy miś. 

Tego dnia maluszki przyniosły do żłob-
ka, swojego najmilszego, kochanego misia. 
Przybyły misie małe, średnie i bardzo duże, 
każdy piękny i wyjątkowy. Razem z nimi 
dzieci w misiowych opaskach tańczyły, śpie-
wały a także zostały wykonane najpiękniejsz 
prace plastyczne. Ten dzień w żłobku był 
pełen radości i na pewno długo pozostanie 
w naszej pamięci. Na koniec zabaw wszyst-
kie dzieci zostały obdarowane dyplomami 
z wizerunkiem misia.

O. Zdziebkowska, B. Pluta
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Przez życie razem pół wieku, a nawet 
i dłużej… Uroczystość Złotych 
i Diamentowych Godów
Wzorem roku 2018 ubiegłoroczną uroczystość jubileuszy 
długoletniego pożycia małżeńskiego rozłożono w Nowych 
Skalmierzycach na dwa dni.

10 grudnia władze Gminy i Miasta re-
prezentowane przez burmistrza Jerzego 
Łukasza Walczaka oraz przewodniczącego 
Rady Tadeusza Orzechowskiego świętowały 
w gronie trzynastu par obchodzących Złote 
Gody, zaś dzień później do dziesięciu mał-
żeństw z 50-letnim stażem dołączyli również 
goście honorowi, czyli trzy pary obchodzące 
Gody Diamentowe. Wspólnie z małżeństwami 
przybyli zaproszeni przez nich goście: dzieci 
i wnuki. 

Jest mi bardzo miło, że przyjęliście zaprosze-
nie na uroczystość, podczas której możecie wró-
cić wspomnieniami do najpiękniejszych i naj-
bardziej wzruszających chwil Waszego życia, 
kiedy to wiedzeni uczuciem oraz wzajemną uf-
nością połączyliście swój los wkładając na dło-
nie obrączki – przywitał jubilatów prowadzący 
uroczystość sekretarz Gminy a jednocześnie 
kierownik USC Michał Ciupka. Od dziesiątków 
lat kroczycie drogą miłości, która […] wyraża 
wolę i odpowiedzialną decyzję bycia razem „na 
dobre i na złe”. Za tę wolę bycia razem małżon-
kowie wyrazili wzajemną wdzięczność wygło-
szonymi podziękowaniami, po których nastą-
pił akt dekoracji odznaczeniami 
nadanymi przez Prezydenta RP. 
„Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przypinał bur-
mistrz, natomiast przewodni-
czący Rady wręczał jubilatom 
listy gratulacyjne oraz kwia-
ty. 11 grudnia gratulacje oraz 
kwiaty otrzymały również pary 
obchodzące 60-lecie pożycia 
małżeńskiego. 

W stronę seniorów skiero-
wano mnóstwo ciepłych słów. 
Dzisiejsza uroczystość to święto 
prawdziwie dojrzałej miłości. 
Wydarzenie dające możliwość, 
by w imieniu mieszkańców na-
szej gminnej wspólnoty wyrazić 
wdzięczność za dar trwałości 
Waszych związków. […] aby 
przetrwać u boku drugiej oso-
by dziesiątki lat, budując z nią 
trwałe, szczęśliwe i pełne bez-
pieczeństwa domowe gniazdo 
dla następnych pokoleń, trze-
ba wyzbyć się egoizmu, umieć 
sprostać mniej romantycznym 

obowiązkom codzienności, oddać się w pełni 
rodzinie. Wspólnej życiowej wędrówce muszą 
więc towarzyszyć cierpliwość, wyrozumiałość, 
szczere, otwarte serca. Ten trudny życiowy eg-
zamin zdaliście wzorowo, jesteście więc wzo-
rem dla młodszych pokoleń – mówił burmistrz. 
Za dalszą pomyślność jubilatów toast wzniósł 
przewodniczący Rady: Winszując Wam szczę-
ścia, życzę, abyście w dobrym zdrowiu, w spo-
koju i zadowoleniu przeżyli jeszcze wiele lat. 
Życzenia przekazali im również zgromadzeni 
najbliżsi, a po części oficjalnej, zakończonej 
Marszem Mendelssohna, był czas na dalszy 
ciąg życzliwości i rozmów przy słodkim po-
częstunku. Wspomnienia z tego dnia uwiecz-
nione zostały na wspólnym zdjęciu z władza-
mi Gminy.

Pary przybyłe na jubileusz Złotych Go-
dów: Halina i Henryk Andrzejewscy, Leokadia 
i Marian Binkowie, Barbara i Czesław Briese, 
Maria i Tadeusz Czabańscy, Teresa i Henryk 
Dąbkowscy, Anna i Józef Dominiakowie, Ma-
ria i Ryszard Grzesiakowie, Maria i Wincenty 
Januszowie, Bożena i Edward Karbowiako-
wie, Urszula i Kazimierz Konieczni, Bogumiła 

i Stanisław Maciejewscy, Krystyna i Kazimierz 
Michalakowie, Krystyna i Bronisław Młyni-
kowscy, Eleonora i Stanisław Pawlakowie, 
Czesława i Władysław Puszkarkowie, Jadwiga 
i Stanisław Reinhardowie, Krystyna i Henryk 
Sówkowie, Krystyna i Andrzej Stasikowie, 
Krystyna i Kazimierz Strankowscy, Kazimiera 
i Jan Szymczakowie, Teresa i Marian Walcza-
kowie, Genowefa i Eugeniusz Woźniakowie 
oraz Anna i Czesław Zduńscy.

Jubilaci obchodzący Diamentowe Gody: 
Krystyna i Stanisław Mikołajczykowie, Maria 
i Czesław Płomińscy oraz Joanna i Kazimierz 
Ratuszni. 

Nie wszystkie małżeństwa obchodzące swe 
jubileusze mogły pojawić się na uroczystości. 
Medale oraz listy gratulacyjne zostaną im 
przekazane w terminie późniejszym.

Magdalena Kąpielska

Złote Gody świętowały łącznie  
23 małżeństwa
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„Świąteczne Nutki” znów rozbrzmiały!
Piękny śpiew kolęd i pastorałek po raz ósmy wypełnił mury  
„Starego Kina” w Nowych Skalmierzycach. 

10 grudnia Publiczne Przedszkole nr 2 
„Pod Kasztanami” zorganizowało Gmin-
ny Przegląd Piosenki „Świąteczne Nutki”. 
Umiejętności wokalno-muzyczne zaprezen-
towały dzieci z siedmiu oddziałów przed-
szkolnych. W sumie w przeglądzie wzięło 
udział ok. 20 młodych artystów z Nowych 
Skalmierzyc, Ociąża, Droszewa, Gostyczyny 
i Kotowiecka. Po raz pierwszy swoje pocie-
chy mogli wspierać rodzice lub dziadkowie.

Przepiękne, nastrojowe pastorałki, wzru-
szające słowa płynące z głębi serca, dźwię-
ki skrzypiec, jak również radosna etiuda 
taneczna w wykonaniu przedszkolaków 
zachwyciły zgromadzonych gości. Artyści, 
występując solo, w duetach lub w zespołach, 
wykonali utwory bardzo ekspresyjnie i z du-
żym zaangażowaniem, udowodniając, że są 
nie tylko uzdolnieni wokalnie, ale również 
scenicznie. Ich głośny śpiew niejednokrot-

Uroczyste „Jasełka” w wykonaniu dzieci 4-letnich  
z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
Patrzcie! Patrzcie, jaka szopka! 
Cała w białych, srebrnych kropkach! 
Nad nią gwiazdka jak ze szkiełka, 
no to zróbmy dziś jasełka!

Słowa powyższego wiersza wprowa-
dziły w doniosły nastrój gości zgromadzo-
nych w dniu 17 grudnia ub. r. w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach na 
niezwykłej uroczystości, jaką było między-
pokoleniowe świętowanie polskich trady-
cji bożonarodzeniowych.

Ideą przyświecającą wydarzeniu było 
stworzenie okazji do wspólnego spotkania 
łączącego trzy pokolenia – dzieci przed-
szkolne, ich rodziców oraz niezastąpione 
babcie i dziadków.

Zgromadzeni goście wraz z dyrektor 
Agnieszką Jaźwiec mieli okazję obejrzeć „Ja-
sełka” w wykonaniu przedszkolaków oraz 
ich rodziców, włączyć się we wspólne kolę-
dowanie oraz – łamiąc się opłatkiem – złożyć 
świąteczne życzenia. 

Spotkaniu towarzyszyła wspaniała at-
mosfera. Wychowankowie uczyli się pod-
trzymywania polskich tradycji świątecznych. 

Ogromna frekwencja była dowodem na to, 
że nawet w ferworze świątecznych przy-
gotowań potrafimy znaleźć czas na to, co 
jest najcenniejsze – na spotkania w rodzin-
nym gronie.

Za zaangażowanie we wspólne przygo-
towanie scenografii oraz strojów a także za 
piękną prezentację ról składam najserdecz-
niejsze podziękowania zarówno dzieciom, 
jak i rodzicom „Słodziaków”. 

 Lidia Gądziak 

W występach wzięło udział ok. 20 dzieci

W jasełkach wystąpiły dzieci wraz z rodzicami

nie został wzbogacony grą na instrumen-
tach lub piękną choreografią. 

Wokaliści – i ci maili i ci duzi – prezen-
towali wysoki poziom muzyczny. Organiza-
torzy docenili odwagę wszystkich uczestni-
ków, gdyż każdy z nich został obdarowany 
nagrodą i dyplomem.

Serdecznie dziękujemy dzieciom, ich 
opiekunom i rodzicom za przyjęcie za-
proszenia oraz stworzenie niepowtarzal-
nej atmosfery, jaka zawsze towarzyszy 
przeglądowi. 
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Pszczelarze z koła w Skalmierzycach 
podsumowali sezon…
7 grudnia 2019 roku przypada święto patrona pszczelarzy,  
św. Ambrożego. W tym dniu pszczelarze ze skalmierzyckiego koła 
tradycyjnie spotkali się na zebraniu podsumowującym miniony sezon. 

Pierwsza część uroczystości to msza 
św. w intencji pszczelarzy i ich rodzin 
w kościele pw. Narodzenia NMP w Ociążu, 
a następnie spotkanie w Zajeździe Osada 
w Skalmierzycach. W zebraniu uczestni-
czyli: poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Jerzy Łukasz Walczak oraz pszczela-
rze, ich rodziny i sympatycy pszczelarstwa. 

Prezes koła złożył sprawozdanie z rocz-
nej działalności oraz życzenia świąteczne. 
W części oficjalnej głos zabrał poseł Tomasz 
Ławniczak, który mówił o roli pszczelarstwa 
w polskim rolnictwie, o współczesnych zagro-
żeniach pszczół przez choroby, o niezastąpionej 
roli miodu w utrzymaniu kondycji zdrowotnej 
społeczeństwa i życzył pszczelarzom satys-

fakcji z realizacji pasji i spełnienia wszystkich 
zamierzeń na 2020 rok. Nie zabrakło życzeń 
od burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka, 
który podziękował pszczelarzom nie tylko 
za pozyskiwanie wspaniałego daru natury, 
ale za organizację akcji nasadzenia drzew. 

Po części oficjalnej była wspólna kolacja, 
miodowy tort oraz czytanie fraszek i afory-
zmów autorstwa Jerzego Gnerowicza, członka 
koła. Uczestnicy spotkania mieli również okazję 
obejrzeć wystawę biżuterii z motywami pszcze-
larskimi, prezentację multimedialną „Z życia 
koła…” i fotorelację z wyjazdu szkoleniowego. 

Cieszy fakt, że z roku na rok wzrasta liczba 
członków koła. Na dzień 30 września 2019 
roku zrzesza ono 46 członków, a działalność nie 
ogranicza się tylko do zebrań. To między inny-
mi udział w uroczystościach na terenie gminy, 
spotkania w pasiekach, wyjazdy szkoleniowe. 

Uroczystość z okazji św. Ambrożego od-
była się w serdecznej i rodzinnej atmosferze. 
Pszczelarze świętowali, bo jest z czego być 
dumnym, a „pszczelarstwo to hobby, ale jest 
godne polecenia, bowiem dotąd nikogo nie 
zwiodło na manowce”. 

Jerzy Kowalski

Pomaganie  
jest SUPER

Uczniowie klasy 3a ze Szkoły Pod-
stawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
w Nowych Skalmierzycach zachęcili ko-
leżanki i kolegów z pozostałych klas I-III 
do przyłączenia się do zbiórki na rzecz 
Międzygminnego Schroniska dla Bez-
domnych Zwierząt w Wysocku Wielkim. 
Zebrano bardzo dużo karmy dla psów 
i kotów oraz koce, ręczniki i zabawki 
dla czworonogów. 11 grudnia kilkoro 
uczniów z klasy 3a z rodzicami i wy-
chowawczynią pojechało do schroniska, 
aby przekazać dary. Zostaliśmy przyjęci 
bardzo ciepło. Dzieci mogły spacerować 
między boksami i zobaczyć psy oraz po-
bawić się z kotem. 

Zachęcamy dzieci wraz z rodzicami do 
odwiedzania schroniska i wyprowadza-
nia piesków oraz brania udziału w róż-
nych imprezach tam organizowanych.

 
M. Rogalska

Mikołajki w żłobku
„Dzień mikołajek, To dzień jak z bajek, Tu wszystko stać prawdziwe  
się może, i tylko jeśli wierzysz w Mikołaja - on Ci pomoże!”

6 grudnia we wczesnych godzinach rannych, 
w asyście swoich pomocników: Anioła oraz El-
fika przybył do Gminnego Żłobka w Nowych 
Skalmierzycach Święty Mikołaj. Już od samego 
rana dzieci ubrane w czerwone mikołajkowe 
stroje cierpliwie nasłuchiwały dźwięku dzwo-
neczków gościa. Były bardzo szczęśliwe, roz-
promienione, a kiedy znalazły się blisko św. Mi-
kołaja – troszkę zawstydzone. Na zakończenie 

Święty Mikołaj wszystkim dzieciom osobiście 
wręczył duże paczki, a w nich – dla każdego 
coś dobrego! Za prezenty maluszki odwdzię-
czyły się pięknie zaśpiewanymi piosenkami. 

Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja 
minęła w bardzo miłej atmosferze i przynio-
sła naszym podopiecznym wiele radości.

Olga Zdziebkowska
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„Art in virtual dimension” - Sztuka w wymiarze wirtualnym. 
Projekt w ramach programu Erasmus+ 
W dniach 2-4 grudnia 2019 roku dwóch nauczycieli i czworo uczniów Szkoły Podstawowej  
im. błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie wyjechało w ramach programu 
Erasmus + do Pinto w Hiszpanii, gdzie znajduje się szkoła partnerska Mirasus International School. 

Tematem mobilności była sztuka fotogra-
ficzna. Cele mobilności nauczycieli i uczniów 
to: rozwijanie zdolności dokumentowania 
i wybierania informacji, rozwijanie zdolności 
komunikacyjnych i relacji, rozwijanie arty-
stycznego, estetycznego i krytycznego zmy-
słu, rozwijanie praktycznych umiejętności ko-
rzystania z technologii w celu wykorzystania 
i rozpowszechniania osobistych doświadczeń 
i dobrych praktyk, stymulowanie uczniów do 
znalezienia hobby, które przyniesie im przy-
jemność i satysfakcję. 

W trakcie pobytu odbył się konkurs na 
logo projektu. Spośród prac przygotowanych 
w szkołach partnerskich wybrana została jed-
na. Była to praca uczennicy szkoły w Gosty-

czynie, Natalii Andrzejewskiej. Ponadto odbył 
się konkurs fotograficzny. Uczniowie prezen-
towali zdjęcia wykonane w Hiszpanii, korzy-
stając z wiedzy, którą zdobyli podczas szkole-
nia. Został nagrodzony jeden uczeń z każdej 
szkoły partnerskiej. Julię Stepniak, uczennicę 
szkoły w Gostyczynie, nagrodzono za zdjęcie 
natury. Grupy uczniów z poszczególnych kra-
jów przygotowały prezentację, przedstawia-
jąc słowa w języku angielskim oraz tłumacząc 
je na język ojczysty. 

Podczas pobytu w Pinto uczniowie uczest-
niczyli w lekcjach i warsztatach, poznając kul-
turę krajów partnerskich, doskonaląc umie-
jętności językowe i komunikacyjne, pracę 
w parach i grupach. Wiedzę na temat Hiszpa-

nii zdobyli podczas wycieczek do najciekaw-
szych miejsc. Uczniowie wraz z nauczycielami 
zwiedzili bibliotekę, ratusz, wieżę księżniczki 
Eboli. Wiedzy na temat kultury hiszpańskiej 
dostarczyła im ponadto wycieczka do Madry-
tu. Uczestnicy zobaczyli Muzeum Narodowe, 
Centrum Sztuki Królowej Zofii, zwiedzili Mu-
zeum Prado, podziwiając prace takich arty-
stów jak Diego Velazquez czy Francisco Goya. 
Podróż do Madrytu pozwoliła podziwiać takie 
miejsca jak Plaza Mayor, Gran Via, fontanna 
Neptuna, Plaza de Cibeles. Pobyt w Hiszpa-
nii wzbogacił warsztat pracy nauczycieli, 
a uczniom dał szansę poznania kultury hisz-
pańskiej oraz doskonalenia umiejętności ję-
zykowych i komunikacyjnych.

Bożonarodzeniowy  
Koncert Charytatywny 
W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koto-
wiecku w nastrojowej atmosferze odbył się  
Charytatywny Koncert Świąteczny pod nazwą  
„Gwiazda jeszcze nie spadła…”. 

Na uroczystość przybyli goście: radny Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce, sołtys wsi 
Kotowiecko Jan Korzeniewski, emerytowani 
pracownicy, absolwenci oraz gospodarze: dy-
rektor Teresa Stachowiak, grono pedagogicz-
ne, pracownicy administracji i obsługi, rodzi-
ce oraz uczniowie. 

Wychowankowie szkoły i jeden z absol-
wentów wykonali szereg kolęd i piosenek 
świątecznych w ciekawych aranżacjach. 
Młodym chórzystom akompaniowali: Joanna 
Olejniczak – skrzypce, Zofia Tomalak – wio-
lonczela, Wiktor Rataj – gitara. Nie zabrakło 

także cymbałków, trój-
kątów i grzechotek, a je-
den z utworów został zagrany na bum bum 
rurkach pod dyrygenturą ks. Marcina Nowic-
kiego. Krótkie scenki rodzajowe w wykonaniu 
uczniów połączyły koncertowe utwory. Na 
zakończenie części artystycznej członkowie 
kółka teatralnego zaprezentowali spektakl te-
atru cieni w reżyserii Urszuli Adrian. Podczas 
spotkania został rozstrzygnięty konkurs pla-
styczny na najładniejszą choinkę, zorganizo-
wany przez Agnieszkę Olejniczak. W drugiej 
części przedświątecznego wieczoru obecni 

mogli kupić wyjątkowe ozdoby świąteczne, 
wypieki i konkursowe drzewka przygotowa-
ne przez uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży 
ozdób podczas kiermaszu charytatywnego 
zostały przeznaczone dla fundacji „Serce Dla 
Serca” oraz Unicef-u. Koncert był dedykowa-
ny potrzebującym i wszystkim, którzy nawet 
w najmniejszy sposób przyczynili się do jego 
organizacji i wsparcia charytatywnego. 

Urszula Adrian

Uroczyste zakończenie pobytu w Mirasur International School Zwiedzanie Pinto Zwiedzanie Madrytu
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Biskupicach Ołobocznych świętowały 
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
wspólnie z UNICEF
Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych wzięła 
udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 
organizowanych przez UNICEF Polska. 

W 2019 roku przypadła wyjątkowa 
– 30. rocznica uchwalenia Konwencji o pra-
wach dziecka. 20 listopada to data, która 
powinna zwracać naszą uwagę. W 1989 
roku Organizacja Narodów Zjednoczonych 
przyjęła uniwersalny dokument, gwaran-
tujący wszystkim dzieciom na świecie ich 
prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je 
w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw 
pozwala najmłodszym uchronić się przed 
różnymi niebezpieczeństwami. Z dru-
giej strony daje im możliwość aktywnego 
uczestniczenia w procesach podejmowania 
decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych 
jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziec-
ka były przestrzegane, ale także szerzenie 
wiedzy o prawach dziecka, w tym eduko-
wanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach 
zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje pro-
jekty, których celem jest upowszechnienie 
wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 
z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy 
wszystkie dzieci na świecie – w wielu kra-
jach dzieci oraz dorośli podejmują wspól-
ne inicjatywy, których celem jest okazanie 
wsparcia i solidarności z dziećmi, których 
prawa nie są respektowane. To radosny 
dzień, ale z poważnym przesłaniem. W jego 
obchody włączyła się placówka w Biskupi-
cach Ołobocznych. Świętu towarzyszył ko-
lor niebieski – symbol UNICEF-u. Wszyscy 
uczniowie oraz nauczyciele mieli elementy 
niebieskiego stroju lub inny dodatek w tym 
kolorze. W oddziale przedszkolnym oraz 
w klasach I-III uczniowie ilustrowali wy-
brane przez siebie prawo, oczywiście na 
niebieskich kartkach. W klasach starszych, 

oprócz lekcji na temat praw dziecka, odby-
ły się zajęcia przedstawiające postać Malali 
Yousafzai – laureatki Pokojowej Nagrody 
Nobla oraz działaczki na rzecz praw ko-
biet. Dodatkowym zadaniem było przygo-
towanie zakładek do książek lub plakatów 
z sylwetką Malali. Młodsze dzieci prezento-
wały swoje prawa podczas szkolnego hap-
peningu, natomiast starsi uczniowie roz-
szyfrowywali QR-kody, grali w grę Memory, 
następnie z przekłutych balonów otrzymy-
wali prawa, które trzeba było przedstawić 
jako pantomimę. Podsumowując zajęcia 
starsi uczniowie mieli okazję sprawdzić 
swoją wiedzę na temat praw dziecka, roz-
wiązując Kahoot!

P. Furmaniak

Potrójny sukces 
polonistyczny 
w Kotowiecku
Uczennice ze Szkoły Podsta-
wowej im. Janusza Korczaka 
w Kotowiecku zajęły najwyższe 
miejsca w powiatowym konkursie 
literackim „Opowiedz mi bajkę” 
organizowanym przez Bibliotekę 
Publiczną im. Stefana Rowińskie-
go w Ostrowie Wielkopolskim.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie na-
pisać autorską bajkę i opatrzyć ją ilustracją. 
Najwyższe miejsce w konkursie Grand Prix 
– Nagrodę Specjalną otrzymała Zofia Toma-
lak, uczennica klasy VIII za tekst literacki 
„Lalki pana Picetta”, I miejsce w kategorii 
klas IV-VI zajęła Magdalena Wasielewska 
z klasy V z utworem „Bajka o zagubionych 
cyfrach”, a tuż za nią uklasyfikowała się Alek-
sandra Kowal, również z kl. V, z bajką „Lata-
jące marzenie”. Laureatki odebrały od jury 
dyplomy i nagrody (publikacje własnych 
utworów). Do konkursu literackiego uczen-
nice zostały przygotowane przez polonistkę, 
Urszulę Adrian. Młodym pisarkom życzymy 
kolejnych sukcesów!

„Moja Eko Choinka”
W Żłobku Gminnym w Nowych Skalmierzycach odbył się konkurs „Moja Eko Choinka”. 

Celem konkursu była promocja idei po-
nownego wykorzystania surowców oraz za-
chowań proekologicznych. Zadanie polegało 
na wykonaniu dowolną techniką choinki z wy-
korzystaniem różnego rodzaju odpadów m.in. 
kartonów, zużytych opakowań, korków itp.

Wszystkim dzieciom i rodzicom serdecz-
nie dziękujemy za udział w konkursie i gra-
tulujemy pomysłowości. Dzieci otrzymały 
nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

A.Juszczak, S.Choniawko

Zwiedzanie Madrytu

Świętu towarzyszył kolor niebieski - symbol UNICEF-u
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Dzień Patrona Szkoły
10 grudnia był wyjątkowy dla uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach. Tego dnia wręcza się bowiem 
w Sztokholmie bądź w Oslo tę najbardziej 
prestiżową w dziejach ludzkości nagrodę. 

Obchody Dnia Patrona stanowiły również 
wielkie święto dla polskiej literatury. Po 23 
latach do grona noblistów dołączyła Olga To-
karczuk - wybitna pisarka, eseistka, poetka 
i autorka scenariuszy. W uroczystości, po-
przedzonej mszą świętą oraz zajęciami w kla-
sach, udział wzięli: Daniel Mituła - kierownik 
Referatu Oświaty, Magdalena Grobelna - prze-
wodnicząca rady rodziców oraz Aldona Bi-
niek i Paweł Wojtaszak. 

Natomiast Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak w liście 
odczytanym przez kierownika Referatu 
Oświaty napisał: Z okazji Dnia Patrona Szkoły 
składam na ręce Pani dyrektor najlepsze życze-
nia dla całej społeczności tutejszej placówki: 
uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego 
oraz wszystkich pracowników obsługi. Chciał-
bym w tym właśnie szczególnym i pełnym na-
rodowej dumy dniu- dniu, w którym Olga To-
karczuk odbiera swoją nagrodę- zachęcić Was 
do czytania, które w dobie szerokiej popkultury 
stało się zajęciem elitarnym, a które powinno 
być codzienną strawą dla naszego umysłu. Je-
śli bowiem kultura obrazkowa wygra ze sło-
wem, zubożeje komunikacja będąca podstawą 
wyrażania nie tylko informacji, ale również 

emocji i uczuć. 
A takich właśnie 
pięknych uczuć 
życzę wszystkim 
członkom społeczności Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w dniu Waszego święta.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły 
Agnieszka Jaźwiec słowa szczególnego po-
dziękowania skierowała zarówno do zapro-
szonych gości jak i sponsorów: Jana i Andrzeja 
Garcarków oraz prezesa firmy COM40, dzięki 
którym uczniowie mogą brać udział w wielu 
konkursach pozaszkolnych. W swojej wypo-
wiedzi podkreśliła, iż tak zaszczytne imię zo-
bowiązuje, życząc uczniom realizacji swoich 
pasji i zainteresowań. 

Nie zabrakło corocznego plebiscytu, który 
należy już do tradycji szkoły. Tytuł ,,Osobo-
wość Roku” decyzją Wielkiej Kapituły zdoby-
ła Małgorzata Rybak, a wśród nominowanych 
znalazły się: Antonina Grabarz, Lena Mencel 
i Nadia Zimniak. Natomiast tytuł ,,Społecznika 
Roku” otrzymała Michalina Budzik. Nomino-
wana do tytułu została także Nikola Młynar-
ska i Martyna Balcerzak. Obydwie laureatki 
plebiscytu reprezentują klasę VIII. 

W dalszej części uroczystego apelu na-

stąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu 
pod hasłem ,,Ozdoba Bożonarodzeniowa” 
wykonana w formie przestrzennej. Z uwagi 
na bardzo duży wkład pracy i wyrównany 
poziom wszyscy uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i upominki. Ozdoby te stały się 
szczególną atrakcją świątecznego kiermaszu. 

Oczekiwanym punktem uroczystości był 
program artystyczny „Ciekawostki z życia 
noblistów” wyreżyserowany przez Anetę 
Mikołajczyk. Oprawę muzyczną przygoto-
wała Justyna Kierzek-Gawrońska, scenogra-
fię – Magdalena Zielezińska-Wypiorczyk, 
konferansjerów i prezentację multimedialną 
– Dorota Bukowska, nad stroną techniczną 
czuwali Marcin Cierniak oraz Paweł Sobański. 
Natomiast całość prac koordynowała Anna 
Bogdajewicz – przewodnicząca zespołu do 
spraw patrona szkoły. 

Na zakończenie nie zabrakło świątecznych 
życzeń zarówno ze strony gości jak i dyrekto-
ra szkoły oraz samorządu uczniowskiego.

Dorota Bukowska

Najlepsza w powiecie
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Pol-

skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
i w tym roku szkolnym odnieśli już kilka 
znaczących sukcesów w polonistycznych 
konkursach pozaszkolnych. Tym razem Mał-
gorzata Rybak z klasy VIII zajęła I miejsce 
w VI Przeglądzie Młodzieżowej Twórczości 
Poetyckiej im. Wojciecha Bąka ,,Wartości za-
pisane w wierszu”. Był to już trzeci w ubie-

głym roku konkurs, w którym laureatka 
stanęła na najwyższym podium w powiecie 
ostrowskim. Jego organizatorem było I Li-
ceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Kompał-
ły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielko-
polskim. Gratulujemy. 

 
Dorota Bukowska

Lazur wsparciem dla osób niepełnosprawnych, podopiecznych  
ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach
Stowarzyszanie Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Środowiskowy Dom Samopomocy dziękują Spółdzielni 
Mleczarskiej Lazur za zorganizowanie zbiórki dla podopiecznych ŚDS. 

Zorganizowano ją 22 listopada 2019 roku 
podczas obchodów jubileuszu 90-lecia firmy 
Lazur - Spółdzielczego Związku Grup Produ-
centów Rolnych. Zakłady i osoby prywatne 
mogły wpłacać datki na konto stowarzyszenia 
lub wrzucać bezpośrednio do urny wystawio-
nej podczas gali jubileuszowej. Środowiskowy 

Dom Samopomocy wystawił również prace 
uczestników wykonywane podczas zajęć tera-
peutycznych, które można było zakupić pod-
czas uroczystości. Dzięki hojności zaproszo-
nych gości udało się zebrać kwotę 25.000 zł. 
Już od wielu lat Lazur wspiera naszą placówkę 
pomocą materialną oraz finansową.

Z całego serca życzymy dalszego pomyśl-
nego rozwoju firmy, sukcesów i satysfakcji 
z realizacji kolejnych ambitnych zamierzeń.

 
Krystyna Kowalczyk

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy

Uczniowie przedstawili program artystyczny „Ciekawostki z życia noblistów”
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Koncert 
Mikołajkowy

6 grudnia uczniowie klas trzecich ze Szko-
ły Podstawowej z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Powstańców Wielkopolskich w No-
wych Skalmierzycach mieli przyjemność być 
na Koncercie Mikołajkowym zorganizowa-
nym przez orkiestrę symfoniczną Filharmo-
nii Kaliskiej. Ogromną atrakcją okazał się 
udział tancerzy baletowych Teatru Wielkie-
go z Poznania. Koncert odbył się w auli UAM 
w Kaliszu. Artyści zaprezentowali program 
oparty o balety P. Czajkowskiego „Jezioro ła-
będzie” i „Dziadek do orzechów”. Uczniowie 
zachwycali się tańcem solistów i brzmieniem 
orkiestry oraz piosenkami o tematyce świą-
tecznej. Koncert okazał się wspaniałym pre-
zentem mikołajowym. 

 
M. Rogalska 

B. Szczepaniak

W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia
W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia uczniowie z klas 
drugich ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach zaprosili na Jasełka połączone 
z uroczystym spotkaniem wigilijnym. 

Dzieci, w pięknych strojach, przedstawi-
ły radosne chwile związane z Bożym Naro-
dzeniem. Swój występ uświetniły kolędami 
i pastorałkami, do śpiewu których włączyli 
się także rodzice. 

Po przedstawieniu uczniowie połamali 
się opłatkiem, złożyli rodzicom świątecz-
ne życzenia, podarowując własnoręcznie 
wykonane stroiki – choinki. Nie zabrakło 
też niespodzianek dla dzieci: upominków, 
ciast, pierników i słodkości, które z kolei 
przygotowali rodzice. 

Oprócz życzeń złożonych osobiście 

przez dzieci, postanowiliśmy także wysłać 
je drogą pocztową, gdyż na zajęciach w kla-
sie poznaliśmy sposoby przekazywania in-
formacji na odległość oraz drogę listu od 
nadawcy do odbiorcy. Uczniowie nauczyli 
się również adresować list i pisać życzenia, 
które później umieścili na własnoręcznie 
wykonanych kartkach. Na poczcie doko-
naliśmy zakupu znaczków i każdy z nas 
wrzucił do skrzynki pocztowej świąteczną 
kartkę zaadresowaną do rodziców. 

Wycieczka była dla uczniów bardzo 
ciekawym i niecodziennym przeżyciem, 
gdyż wysyłanie życzeń drogą pocztową 
w dzisiejszych czasach niestety zanika. 
A szkoda… 

 
M. Nowak, I. Pussak
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Zawody gminne w halowej piłce nożnej
W dniach 19 i 20 listopada w hali sportowej w Nowych Skalmierzycach 
odbyły się Mistrzostwa Gminy w halowej piłce nożnej.

19 listopada miały miejsce Igrzyska Dzie-
ci tj. uczniów z rocznika 2007 i młodszych. 
Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Nowych Skalmierzycach w skła-
dzie: Piotr Zając, Oliwier Kowalczyk, Igor 
Oczachowski, Cyprian Spychalski, Szymon 
Ulichnowski, Nikodem Ciupka, Kacper Łu-
czak, Jakub Matuszewski, Filip Kończyński, 
Konrad Walkowiak, Adam Szymczak.
• II miejsce – Szkoła Podstawowa 

im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach;

• III miejsce – Szkoła Podstawowa im. 

Adama Mickiewicza w Skalmierzycach;
• IV miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Ociążu;
• V miejsce – Szkoła Podstawowa im. 

Błogosławionego Ks. Jana Nepomucena 
Chrzana w Gostyczynie;

20 listopada miały miejsce Igrzyska Mło-
dzieży tj. uczniów z rocznika 2005 i 2006. 
Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja 
Szkoły Podstawowej im. błogosławionego 
ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczy-
nie w składzie: Mikołaj Paluszkiewicz, Kac-
per Jarmuszczak, Dawid Orzechowski, Prze-

mysław Chojnacki, Kacper Męcel, Szymon 
Grzęda, Adrian Jagodziński, Wiktor Sówka.
• II miejsce – Szkoła Podstawowa im. 

Janusza Korczaka w Kotowiecku;
• III miejsce – Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami Integracyjnymi 
w Nowych Skalmierzycach;

• IV miejsce – Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza w Skalmierzycach;

• V miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Ociążu;
Mistrzowie z każdej kategorii awansowali 

do Mistrzostw Powiatu.
Koordynator sportu  

w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce 
Marzena Wrzosek

Kolejny Puchar Polski w rękach Alana
30.11.2019 roku w miejscowości Żabia Wola odbył się  
kolejny cykl Pucharu Polski Taekwon-do ITF, w którym  
udział brały najlepsze kluby i zawodnicy z kraju. 

Poziom był bardzo wygórowany, zawod-
nicy walczyli w pocie czoła, żeby zająć jak 
najlepsze miejsca i budować swoje doświad-
czenia sportowe. I tym razem Alan wygrał 
wszystko, co było możliwe zajmując trzy 

pierwsze miejsca w technikach specjalnych, 
układach formalnych i w walkach light-con-
tact oraz odbierając Puchar Polski jako naj-
lepszy Junior.

Mikołajkowe  
Mistrzostwa Wielko-
polski Taekwon-Do

8 grudnia 2019 roku w Gostyniu ko-
lejny raz zawodnik z naszej Gminy, Alan 
Świtała, znalazł się na najwyższych po-
diach. Alan jest nie do pokonania – tym 
razem zdobył I miejsce w technikach spe-
cjalnych, I miejsce - walki semi-nogi oraz 
II miejsce w konkurencji wachlarz. 
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Sukcesy Karola
26 października 2019 roku 
w Obornikach Śląskich został 
przeprowadzony egzamin na 
kolejny stopień mistrzowski (DAN). 

W komisji egzaminacyjnej pod przewod-
nictwem Wielkiego Mistrza Rona Sergiewa (9 
DAN) znalazł się również Mistrz Gianni Perros 
(8 DAN). Do tego arcytrudnego egzaminu przy-
stąpiło zaledwie 8 zawodników z całej Polski. 
Międzynarodowy certyfikat udało się uzyskać 
tylko 5 zawodnikom, w tym Karolowi Adam-
czewskiemu ze Skalmierzyc. Za zaliczenie egza-
minu na 2 DAN i cały cykl przygotowań do tego 
egzaminu szczególne podziękowania należą się 
trenerowi Mariuszowi Dumitrescu.

14 grudnia w Grodkowe odbyły się zawody 
z cyklu Puchar Polski: Mistrzostwa Ziemi Opol-
skiej. Wystartowało prawie 500 zawodników 
z całej Polski. Karol Adamczewski wywalczył 
srebrny medal w walkach ciągłych w katego-
rii junior 17-19 lat waga do 80 kg+. W bardzo 
emocjonującym finale przegrał w dogrywce 
z kolegą klubowym, Andrzejem Zwierzem. 

LP. NAZWA IMPREZy TERMIN ORGANIZATOR MIEJSCE

1. Dzień Babci i Dziadka I 2020 placówki oświatowe, sołectwa, organizacje społ. wg organizatorów

2. Koncert Noworoczny 9 II 2020, 17.00 RKSiPG
hala widowiskowa, 
ul. Okólna,  
Nowe Skalmierzyce

3. XIV Rajdo-Biwak „Szlakiem 
Powstańców Wielkopolskich” 14-16 II 2020 Szczep ZHP „Granica” im. Powstańców Wlkp. wg organizatora

1. Ferie z Centrum Kultury oraz Biblioteką Publiczną 27-31 I 2020 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna GiM wg organizatora

2. Balik dla dzieci I 2020 KGW Fabianów Fabianów

3. Szachowy Turniej Noworoczny I 2020 M-G UKS „Pogoń” sala sesyjna

4. Zabawy i bale karnawałowe I – III 2020 placówki oświatowe, sołectwa, organizacje społ. wg organizatorów

5. Spotkanie z okazji tłustego czwartku II 2020 KGW Gałązki Wielkie Gałązki Wielkie

6. Kulig II 2020 KGW Nowe Skalmierzyce Nowe Skalmierzyce

7. Walentynki z kabaretem „Malina” II 2020 KGW Kotowiecko Droszew

8. Kurs Pierwszej Pomocy II 2020 KGW Chotów Chotów

9. Warsztaty kulinarne II 2020 KGW Trkusów, sołectwo Trkusów Trkusów

IMPREZy KULTURALNE

Kalendarz imprez - styczeń i luty 2020

IMPREZy SPORTOWE, REKREACyJNE I TURySTyCZNE
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