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Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce!

Przed nami Zmartwychwstanie Pańskie
- święta niewypowiedzianej radości,

fundament naszej chrześcijańskiej wiary. 
Czas, który napełnia nasze serca miłością, ufnością i nadzieją,

bo oto znów przychodzi prawdziwa wiosna: 
odradzają się siły przyrody, odnawia się nasza duchowość, 

a życie przezwycięża śmierć.
Niech te nadchodzące chwile upłyną Państwu na celebrowaniu 

naszej pięknej polskiej obrzędowości wśród najbliższych, 
umacniając siły i wiarę w kolejne dobre dni.

Wesołego Alleluja!

Jan Lechoń „Wielkanoc”

Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy […]
Idzie sobie Pan Jezus, wpółnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste, [...]
Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”. […]
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem [...]
I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą”.
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Kolejne oddziały 
przedszkolne 
w gminie
Z początkiem maja rozpoczną 
się prace związane z adaptacją 
pomieszczeń budynku Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzycach 
na cele istniejącego przedszkola. 

Utworzenie dwa lata temu oddziału przed-
szkolnego zlokalizowanego w tej szkole mocno 
wspomogło nasze dwa miejskie przedszkola. 
Dzięki zaplanowanej modernizacji pomiesz-
czeń tej placówki będziemy w stanie docelo-
wo zapewnić opiekę aż 150 maluchom […] 
W tegorocznych zamysłach samorządu jest tu 
przewidziana również budowa placu zabaw 
– powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

W ramach inwestycji na parterze zapla-
nowano przebudowę holu wejściowego oraz 
korytarza wewnętrznego na szatnie i stwo-
rzenie dwóch sal przedszkolnych. Z kolei na 
piętrze powstaną kolejne dwie sale, jadal-
nia oraz łazienki. Ponadto w uzgodnieniu 
z konserwatorem zabytków w całości zostanie 
przebudowana stara klatka schodowa – nowa 
będzie wykonana w konstrukcji żelbetowej 
z odtworzeniem elementów drewnianych. 

Wybrany w drodze przetargu wykonawca 
na zakończenie zadania będzie miał czas do 
rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. Przed-
sięwzięcie sięga kwoty prawie 1,4 mln złotych 
i będzie w całości sfinansowane z gminne-
go budżetu.

Dariusz Smułka

Rolnicy o obwodnicy
Kolejne już spotkanie w sprawie rozbudowy DK nr 25 na odcinku 
Ostrów Wlkp. – Kalisz – Konin zorganizowali mieszkańcy wsi 
Boczków, Gniazdów, Trkusów, Biskupice oraz Skalmierzyce.

 Tym razem zaproszenie oprócz władz 
gminnych – Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza Wal-
czaka oraz Przewodniczącego Rady Ta-
deusza Orzechowskiego i radnych przyjął 
również Poseł na Sejm RP Andrzej Grzyb. 
Zebranie odbyło się w sali wiejskiej w Bocz-
kowie 10 lutego br.

Pomimo różnych zawirowań i niepew-
ności co do losu inwestycji, ostatecznie 
Kalisz znalazł się na ogłoszonej dwa dni 
wcześniej przez Ministerstwo Infrastruk-
tury oficjalnej liście Programu budowy 100 
obwodnic. Choć to wiadomość bezsprzecz-
nie dobra dla całego regionu, rolnicy z te-
renu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
są pełni obaw co do przebiegu jej trasy. 
Władze Kalisza mocno bowiem forsują naj-
bardziej dla Gminy niekorzystny wariant 
nr 3, który drastycznie ingeruje w struk-
turę przestrzenną oraz powoduje koniecz-
ność podziałów majątków i gospodarstw 
wielu mieszkańców wymienionych wcze-
śniej wsi.

Obecny na spotkaniu Poseł na Sejm RP 
Andrzej Grzyb zapowiedział, że będzie bro-
nił interesów rolników. Takie zapewnienia 
po raz kolejny złożył również burmistrz Je-
rzy Łukasz Walczak: Nie ulega wątpliwości, 
że obwodnica dla tak dużego 100-tysięcz-
nego ośrodka miejskiego, jakim jest Kalisz 
jest potrzebna, bo inne tego typu aglomera-
cje ją mają. Władze Kalisza forsują jednak 
wariant nr 3, na który nigdy naszej zgody 
nie było i nigdy nie będzie. Posługując się 
przygotowaną prezentacją przedstawił on 
również zebranym kluczowe argumenty 
za poparciem wariantu wykorzystującego 
istniejącą obwodnicę Nowych Skalmierzyc:
• wykupiono już grunty pod drugą jezdnię, 
• wybudowano węzły do bezkolizyjnego 

włączenia się do ruchu i zjazdu,
• wybudowano wiadukty z miejscem pod 

drugą jezdnię,

• ulokowanie biznesu wzdłuż 
istniejącej obwodnicy,

• zmniejszenie kosztów bezpośrednich 
gospodarstw rolnych,

• poprawa bezpieczeństwa i szybkiego 
transferu mieszkańców dwóch 
największych ośrodków, jako głównych 
użytkowników obwodnicy,

• szacowany ruch tranzytowy w wielkości 
20-30% generujący niewspółmierny 
koszt budowy obwodnicy 
w wariancie trzecim,

• wzrost kosztów gospodarowania oraz 
problemy natury logistycznej związane 
z kolejnym podziałem gospodarstw 
wymuszać będą konieczność 
przebranżowienia (utrata majątków 
niekiedy kilku pokoleń),

• bliskość obwodnicy miasta to wbrew 
pozorom mniejsze zanieczyszczenie 
środowiska spalinami, gdyż 
taka lokalizacja sprzyjać będzie 
wyprowadzeniu ruchu z centrum 
miasta z uwagi na szybszy transport 
(mniej korków).
Na zakończenie burmistrz omówił 

pozostałe, bardziej korzystne dla naszej 
Gminy warianty przebiegu trasy DK nr 25, 
w tym wariant nr 2b oraz wariant kompro-
misowy, wypracowany w roku ubiegłym 
w porozumieniu z prezydentem Kalisza.

Magdalena Kąpielska

Ulica Witosa w Skalmierzycach do remontu

Z końcem lutego samorząd ogłosił prze-
targ na przebudowę kolejnej gminnej drogi 
– ul. Witosa w Skalmierzycach. Przyszły wy-
konawca na zakończenie prac będzie miał 
czas do 30 czerwca br.

Remont będzie obejmował odcinek o dłu-
gości ponad 320 metrów – na przeszło 240 
metrach zostanie położona nawierzchnia 
asfaltowa, pozostała część natomiast będzie 

wykonana z kostki betonowej. Szerokość 
jezdni będzie wahać się od 3,5 do 5 metrów, 
po lewej stronie zostanie wybudowany 
chodnik o szerokości do 2 metrów, a półme-
trowe pobocze po stronie prawej zostanie 
umocnione kruszywem.

Inwestycja będzie w całości sfinansowana 
z gminnego budżetu.

Dariusz Smułka
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Konferencja  
„Skalmierzycka Karta Seniora”
12 lutego br. w Starym Kinie odbyła się konferencja dotycząca 
„Skalmierzyckiej Karty Seniora”. Jej organizatorem był burmistrz 
Gminy i Miasta Jerzy Łukasz Walczak we współpracy z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach.

Motywem głównym było zaprezento-
wanie mieszkańcom partnerów Programu 
„Skalmierzycka Karta Seniora”. Są to firmy 
i przedsiębiorcy, którzy w ramach współpra-
cy oferują osobom w wieku 60+ ulgi, stałe 
zniżki czy okresowe oferty specjalne na swo-
je usługi i produkty. Przybyłym partnerom 
burmistrz wręczył tabliczki przystąpienia do 
Programu, a następnie wykonano wspólne 
pamiątkowe zdjęcie.

W drugiej części konferencji z prelekcjami 
wystąpili: Mateusz Fedorowicz – ratownik 
medyczny, który podzielił się wiedzą na te-
mat teleopieki, czyli systemu zdalnej opie-
ki senioralnej oraz Aleksandra Jaśkiewicz 
– starszy specjalista pracy socjalnej, która za-
prezentowała działania podejmowane przez 
tutejszy M-GOPS na rzecz seniorów. 

Głos zabrał również burmistrz Jerzy Łu-
kasz Walczak, który podziękował seniorom 
za liczne przybycie, partnerom programu za 

chęć współdziałania dla dobra osób w wieku 
senioralnym oraz osobom zaangażowanym 
– pracownikom ośrodka pomocy, urzędu 
i centrum kultury za aktywności podejmo-
wane względem seniorów. Miłym akcentem 
były spontaniczne podziękowania przewod-
niczącej skalmierzyckiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów skierowane do 
burmistrza i wszystkich podmiotów działają-
cych z myślą o seniorach. 

Po konferencji na uczestników czekał po-
częstunek, liczne ulotki oraz „pudełka życia” 
przygotowane przez tutejszy OPS.

Wydawanie kart Urząd zawiesza do od-
wołania - po wznowieniu będzie można je 
odbierać w Referacie Spraw Społecznych 
i Rodziny (pokoje nr 3 i 4, parter). Każdy z se-
niorów otrzyma smsa z powiadomieniem na 
podany we wniosku numer telefonu.

Samorząd będzie starać się pozyskiwać 
kolejnych partnerów Skalmierzyckiej Karty 

Seniora i w związku z tym zapraszamy do 
współpracy następnych przedsiębiorców 
chcących włączyć się w to przedsięwzięcie. 
Na razie są to: Kwiaciarnia Róża Alina Krupiń-
ska Nowe Skalmierzyce, Pracownia Fryzur 
Agnieszka Banasiak Nowe Skalmierzyce, RO-
LOGRÓD Handel i Usługi Rolnicze Jan Chla-
sta Nowe Skalmierzyce, Bankiet & Fitness 
Sylwia Boczula Skalmierzyce, Optyka Oku-
larowa Maria Kasprzak Nowe Skalmierzyce, 
Spółdzielczy Związek Grup Producentów 
Rolnych LAZUR Nowe Skalmierzyce, ART-FO-
CUS Natalia Różańska Nowe Skalmierzyce, 
MARION TRADE Robert Lewandowski Nowe 
Skalmierzyce, Studio Uroda Maria Rogowicz 
Nowe Skalmierzyce, Sklep spożywczo-mo-
nopolowy Katarzyna Grabowska Droszew, 
„Brucki” Adam Brucki Nowe Skalmierzyce, 
PPH EKO-FARB J. Zakrocki, S. Zakrocki Nowe 
Skalmierzyce, Pawilon Handlowy „Rolnik” 
J. Dolata, M. Kwuka, A. Dolata Skalmierzyce, 
Gabinet Psychologiczny Magdalena Iskierka, 
STUDIO BEAUTY Sylwia Mikołajczyk Nowe 
Skalmierzyce, STUDIO BEAUTY Olga Kla-
czyńska Nowe Skalmierzyce, Magia Fryzur 
Mobilny Salon Fryzjerski Magia Fryzur Patry-
cja Twardowska.

Prezentacja Skalmierzyckiej Karty Seniora

Partnerzy programu „Skalmierzycka Karta Seniora”
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Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Szanowni Mieszkańcy!

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce zaostrza się. Co rusz poja-
wiają się medialne doniesienia o kolejnych przypadkach zarażenia 
koronawirusem. Musimy wszyscy wspólnie zmierzyć się z zagroże-
niem i podjąć profilaktyczne środki zaradcze. 

Wasze życie, zdrowie i bezpieczeństwo publiczne jest dla mnie 
wartością nadrzędną. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodo-
wej a także w porozumieniu z gminnym sztabem kryzysowym oraz 
dyrektorami placówek oświatowych   zawieszone zostały zajęcia 
opiekuńcze i szkolno-wychowawcze. Jeszcze przez dwa dni, po-
trzebne do przeorganizowania Państwa życia rodzinnego, czynne 
będą szkoły, przedszkola oraz żłobek, ale zapewnią opiekę dzieciom 
jedynie w wyjątkowych wypadkach, natomiast od 16-25 marca będą 
one całkowicie zamknięte – dotyczy to również zajęć dodatkowych 
czy udostępniania tych obiektów dla podmiotów zewnętrznych.

Apeluję przy tym, by Państwa dzieci i poza terenem placówek uni-
kały przebywania w szerszym gronie rówieśniczym. Ograniczenie 
przebywania w miejscach publicznych – zgodnie z rekomendacjami 
Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego – za-
lecam wszystkim mieszkańcom! Zawieszam więc również wszelkie 
spotkania, imprezy oraz uroczystości gromadzące skupiska ludzi. 

Nieczynne do odwołania pozostaną stadion oraz sala widowiskowa 
„Stare Kino”.

Proszę interesantów  Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce oraz  jednostek podległych o ograniczenie bezpośrednich wizyt 
w tych instytucjach (WPK, MGOPS, biblioteka). Zachęcam do wstrzy-
mania się, o ile to możliwe, z załatwieniem sprawy lub kontaktu te-
lefonicznego i mailowego. Dane dostępne są na stronie www.nowe-
skalmierzyce.pl

Apeluję o przestrzeganie zasad higieny wg wskazówek Główne-
go Inspektora Sanitarnego.

Ważne byśmy nie ulegli zbiorowej panice. Sytuacja jest poważ-
na, ale monitorowana przez odpowiednie służby. Kolejne decyzje 
uwzględniające Państwa zdrowie i bezpieczeństwo będę przekazy-
wał na bieżąco. Proszę więc, śledźcie komunikaty publikowane na 
stronie Urzędu i w mediach społecznościowych. 

Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Jerzy Łukasz Walczak   

Bal karnawałowy dla seniorów  
już za nami! 
KGW w Śliwnikach przygotowało atrakcje dla najstarszych 
mieszkańców wioski oraz parafii Skalmierzyce. 

Przy współpracy z burmistrzem Gminy 
i Miasta Jerzym Łukaszem Walczakiem oraz 
dzięki otrzymanej dotacji w ramach oferty 
realizacji zadania publicznego w kategorii 
działalność na rzecz osób starszych oraz in-
tegracji społecznej w zorganizowanej zaba-
wie mogły wziąć udział 53 osoby. 

W spotkaniu uczestniczył ksiądz kanonik 
Sławomir Nowak - proboszcz parafii, który 
skierował miłe słowa do wszystkich senio-
rów. Na zebranych w sali wiejskiej w Śliw-
nikach czekało wiele atrakcji. Bal swym 
anielskim głosem uświetniła zaprzyjaźniona 
z KGW Maria Byzia, która porwała zebra-
nych do tańca. Kolejną taneczną niespo-
dzianką były zajęcia z tańca towarzyskie-
go oraz zumby, prowadzone przez Ewę 

Bodys, która uczyła podstaw walca i tańców 
integracyjnych. 

Nie mogło również zabraknąć pysznego 
jedzenia przygotowanego przez nasze go-
spodynie przy współpracy z Elą Bochen, któ-

rej serdecznie dziękujemy za pomoc. Pod-
czas imprezy pojawiło się wiele uśmiechów, 
ale także łez wzruszenia. Już teraz wiemy, że 
nie był to ostatni bal seniora! 

Dziękujemy wszystkim za miłe słowa 
uznania oraz uśmiech. Było nam niezmiernie 
miło Was gościć i bawić się razem z Wami. 
Wiemy, że aktywny senior to szczęśli-
wy senior!

 KGW Śliwniki, Sylwia M.

W zabawie w Śliwnikach uczestniczyły 53 osoby
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Śledzik u seniorów
Ostatki, zwane też zapustami, to inaczej ostatnie dni karnawału. 
Rozpoczynają się w tłusty czwartek i trwają do wtorku  
przed Środą Popielcową. 

To właśnie we wtorek poprzedzający 
Popielec zarząd koła nowoskalmierzyckich 
seniorów zorganizował w restauracji trady-
cyjnego śledzika, żeby świętować ostatnie 
chwile karnawału, wyszaleć się przed nadej-
ściem Wielkiego Postu i w spokoju oczeki-
wać na Wielkanoc. 

W spotkaniu wzięło udział ponad 30 
osób: członkowie i sympatycy Koła nr 3 PZE-
RiI. Oprawę muzyczną zapewnił nasz kolega 
Tadeusz i w tany ruszyło całe towarzystwo. 
Po tańcach trzeba było odpocząć, a czas ten 
wypełniały rozmowy, żarty i wspólne śpie-
wanie piosenek z lat młodości, które przy-

pomniał nam grający na akordeonie pan 
Andrzej. Wspaniała atmosfera, wspólne tań-
ce i śpiewy pokazały, że seniorzy to ludzie 
pełni pozytywnej energii i werwy. Chęć do 
wspólnej zabawy zjednoczyła wszystkich 
na parkiecie. Przy muzyce, pysznym jedze-
niu i dobrym towarzystwie szybko minął 
czas. Wszyscy byli zadowoleni, roześmiani 
i stwierdzili, że jest sens w powiedzeniu: „Już 
karnawału zbliża się kres, więc jeszcze dzi-
siaj jedz, pij i grzesz!”

  
Danuta Łusiak

Aktywni seniorzy
Seniorzy! Czas zadbać o kondycję! Wiele osób sądzi,  
że na aktywność fizyczną mogą sobie pozwolić  
osoby wyłącznie młode. 

Nic bardziej mylnego. Wszyscy, nieza-
leżnie od wieku, potrzebujemy regularnych 
ćwiczeń, aby zachować sprawność, zdrowie 
i dobre samopoczucie. Na aktywność fizycz-
ną nigdy nie jest za późno. Przykładem na 
to jest grupa seniorów, która postanowiła 
zadbać o swoją sprawność fizyczną i uczęsz-
cza na siłownię oraz na zajęcia gimnastyczne 
zorganizowane przez Centrum Kultury oraz 
BP w Nowych Skalmierzycach. Badania na-
ukowe jednoznacznie udowodniły, że syste-

matyczny ruch pomaga utrzymać sprawność 
mięśni i stawów, pozwala długo zachować 
młodość oraz opóźnia procesy starzenia. 
Mamy nadzieję, że wystarczy nam determi-
nacji do dbania o kondycję. Dziękujemy dy-
rektor Agnieszce Jaźwiec za udostępnienie 
siłowni w Szkole Podstawowej im. Polskich 
Noblistów oraz dyrektor CK i BP Małgorzacie 
Jarosik za organizację cyklicznych zajęć gim-
nastycznych dla osób starszych. 

Krystyna Marczak

Seniorzy uczestniczą w zajęciach organizowanych 
przez Centrum Kultury oraz Bibliotekę Publiczną
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Dzień Integracji Lokalnej  
w Fabianowie
Spotkanie międzypokoleniowe, które zostało zorganizowane  
23 lutego w Fabianowie przez sołectwo oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich okazało się sukcesem.

 Z zaproszenia chętnie skorzystali miesz-
kańcy wsi - tak ci najmłodsi, jak i seniorzy. Go-
śćmi wydarzenia byli także starosta ostrow-
ski Paweł Rajski, burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak oraz ks. dr Krzysztof Niciejewski.

Dla najmłodszych przygotowano m.in. 
przejażdżkę saniami, słodycze oraz kiełbaski 
z ogniska. Odwdzięczyli się oni występami 
dla swoich babć oraz dziadków. Jest to pięk-
na inicjatywa tutejszego KGW oraz Rady So-
łeckiej scalająca mieszkańców: począwszy od 
maluchów, a na seniorach skończywszy- po-

wiedział burmistrz. Wspaniale, że wszystkich 
Was łączy nie tylko przynależność terytorial-
na, ale również więzi rodzinne i przyjaciel-
skie. Wspaniale, że siebie lubicie, chcecie ze 
sobą przebywać i wspólnymi siłami działać 
na rzecz wsi. Bukiet kwiatów w imieniu se-
niorów odebrał Tadeusz Olejnik, wieloletni 
sołtys Fabianowa.

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

 
Aleksander Liebert

Historia jednej 
fotografii cz. 3

W szufladach naszych rodziców oraz 
dziadków kryje się niejeden skarb z prze-
szłości. Czasem to pożółkłe zdjęcie z I ko-
munii św., wycieczki szkolnej czy fotografia 
klasowa. Na spotkanie międzypokoleniowe 
w Fabianowie jeden z uczestników przyniósł 
właśnie takie zdjęcie wykonane w 1936 
roku w Ociążu. Widzimy na nim fragment 
szkoły podstawowej oraz liczne dzieci. Ile 
radości było w odnajdowaniu swoich przod-
ków! Obiekt przeszedł przez lata gruntowne 
przebudowy, co zatarło jego pierwotny styl 
architektoniczny, jednak tradycje oświatowe 
ma bardzo długie. Warto takie zdjęcia zacho-
wywać dla kolejnych pokoleń.

Aleksander Liebert

Życzenia od burmistrza dla najstarszych 
mieszkańców wsi
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„Lata dwudzieste, lata trzydzieste…”
28 lutego br. w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się 
spotkanie członków i sympatyków Koła nr 3 Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Jerzym Wojtczakiem,  
miłośnikiem Ziemi Skalmierzyckiej.

Pan Jerzy przedstawił zgromadzonym 
słuchaczom, wśród których był Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy 
Łukasz Walczak, ciekawą prelekcję urozma-
iconą prezentacją multimedialną. Głównym 
tematem były dzieje naszej „małej ojczy-
zny”, czyli Nowych Skalmierzyc w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego. Jest 
to epoka, której ramy czasowe wyznacza 
koniec pierwszej i początek drugiej woj-
ny światowej i trwa dokładnie 21 lat. Za 
sprawą prelegenta przenieśliśmy się na 
chwilę w lata 30. ubiegłego wieku. Życie 
ówczesnej społeczności było bogate w wy-
darzenia społeczno-polityczne, kulturalne, 
sportowe i religijne. W owym czasie pręż-
nie działał klub sportowy, chór, organizacje: 
katolickie, kobiece oraz inne mające na celu 

wspomaganie biednych mieszkańców. Ak-
tywną działalność prowadziły również dru-
żyny harcerskie powołane do życia w 1926r. 
Mieszkańcy Nowych Skalmierzyc czynnie 
uczestniczyli w życiu społeczno-politycz-
nym i angażowali się w różne przedsięwzię-
cia charytatywne. Lubili się też bawić. Zaba-
wa zazwyczaj kończyła każde wydarzenie. 
Wystawa zbiorów Jerzego Wojtczaka, która 
towarzyszyła prelekcji, cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Z sentymentem patrzy-
liśmy na zdjęcia i widokówki przedstawia-
jące nasze miasto na początku XX wieku. 
Opowieściom nie było końca, a uczestnicy 
spotkania podziwiali ogrom wiedzy i wielką 
pasję Jurka Wojtczaka.

Dziękujemy za spotkanie – mamy nadzie-
ję, że będą następne.

Zebranie walne członków 
Stowarzyszenia Kulturalnego  
- Teatr Misterium - Biskupice 
Ołoboczne
24.02.2020r. w sali wiejskiej w Biskupicach 
Ołobocznych odbyło się zebranie walne członków 
Stowarzyszenia Kulturalnego - Teatr Misterium - 
Biskupice Ołoboczne (SK - TM - BO). Uczestniczyli 
w nim członkowie oraz zaproszeni goście  
z rady sołeckiej, KGW oraz OSP.

Prezes stowarzyszenia Mirosław Nowac-
ki przedstawił sprawozdanie z działalności 
zarządu w 2019 roku. Zbierał się on 9 razy, 
podjęto 1 uchwałę, przyjęto 2 nowych człon-
ków stowarzyszenia, zrealizowano następu-
jące przedsięwzięcia:
• 02.01.2019 r. – „Opłatek 

Organizacji Pozarządowych”;
• 13.01.2019 r. – „Opłatek Seniora”; 
• 17.02.2019 r. – „Bal Karnawałowy”;
• 11.02.2019 r. – „Bal Karnawałowy dla 

Dzieci”; 
• 14.04.2019 r. – „Misterium Męki Pańskiej”.
• 25.05.2019 r. – „Wiosenne porządki”;
• 30.06.2019 r. – „Dzień Dziecka”;
• 30.06.2019 r. – „Północ – Południe”;
• 03-07.07.2019 r. – wycieczka Mazury: 

Gietrzwałd, Augustów i okolice, Wilno, 
Troki, Suwalszczyzna;

• 02.06.2019 r. – rajd rowerowy do Sadowia.
• 23.06.2019 r. – rajd rowerowy do Kucharek 

i Głuchowa;

• 28. 07.2019 r. – wycieczka Gostyń – Kórnik;
• 17. 08. 2019 r. – wycieczka autokarowa 

do Skalnego Miasta w Czechach oraz 
zwiedzanie z przewodnikiem zamku Książ;

• 01.09.2019 r. – „Dożynki Wiejskie”;
• 04-06.10.2019 r. – wycieczka Kazimierz 

Dolny, Sandomierz;
• 11-13.10.2019 r. – wycieczka Kazimierz 

Dolny, Sandomierz;
• 12.10.2019 r. – Burmistrza Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak 
wyróżnił członków stowarzyszenia: 
Piotra Nowaka, Urszulę Kazuch, 
Mateusza Stodolnego;

• 25.10.2019 r. – Laur Kultury Powiatu 
Ostrowskiego dla Mirosława Nowackiego;

• 11.11.2018 r. – „Na patriotyczną nutę”;
• 23.11.2018 r. – „Bal Seniora”;
• realizacja programu „Tradycja – Kultura – 

Teatr - Muzyka”;
• bal sylwestrowy;
• powstanie chórku dziecięcego pod 

kierownictwem Lilianny Giernalczyk;
• z naszych wycieczek krajoznawczych 

skorzystało w sumie 297 osób, 
przejechaliśmy 5000 km. 
Mijający rok był okresem wytężonej pracy 

na rzecz stowarzyszenia i lokalnej społeczno-
ści, wszystkie te przedsięwzięcia mogliśmy 
zrealizować dzięki pracy członków, który-
mi są: Mateusz Stodolny, Jan Krysztofowicz, 
Marek Nowacki, Grzegorz Wojciechowski, 
Wojciech Pawlak, Agnieszka Stodolna, Aga-
ta Pawlicka, Daria Nowacka, Adam Nowak, 
Krystian Wrzesiński, Szymon Pietraszek, Ja-
dwiga Pawlak, Piotr Nowak, Urszula Kazuch, 
Małgorzata Marchwacka, Kamil Mukalski, 
Marzena Kubiak, Józef Kostera, Katarzyna 
Nowacka, Henryk Pawlak, Andrzej Sikora.

Zebranie w głosowaniu jawnym jednogło-
śnie udzieliło absolutorium zarządowi oraz 
komisji rewizyjnej.

Spotkanie było okazją do podsumowania 
działalności stowarzyszenia

Prócz prelekcji Jerzy Wojtczak przedstawił zbiór 
zdjęć i pocztówek z lat 20. i 30. XX w.
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Publiczność podczas pierwszego.... ...i drugiego koncertu Andrzeja Piasecznego

Dzień Kobiet z dwoma  
koncertami Andrzeja Piasecznego
Tak hucznego i licznego jak w tym roku świętowania Gminnego  
Dnia Kobiet w Nowych Skalmierzycach dotąd nie było. 

Po raz pierwszy mieszkanek chętnych do 
wzięcia udziału w corocznie organizowa-
nym przez burmistrza koncercie było tak 
wiele, że planowany początkowo jeden wy-
stęp zamienił się w dwa, a i tak największa 
hala sportowa przy ul. Okólnej wypełniona 
została do ostatniego krzesła. Wszystko to 
za sprawą gwiazdy wieczoru – Andrzeja 
Piasecznego, idola niejednego już pokolenia 
słuchaczek. Te starsze pamiętają go z lat 90-
tych jako lidera zespołu Mafia czy z projektu 
współtworzonego z Robertem Chojnackim. 
Ich płyta pt. „Sax&Sex” okazała się ogrom-
nym komercyjnym sukcesem, przynosząc 

wokaliście masową popularność. Młodsza 
generacja kojarzy go zaś nie tylko jako pio-
senkarza, ale również trenera i kapitana 
w programach muzycznych „The Voice of Po-
land” i „Bitwa na głosy”.

Wspólnie z mieszkankami Gminy pierw-
szemu okolicznościowemu występowi 
„Piaska” przysłuchiwali się Senator RP Ewa 
Matecka, Wiceprzewodnicząca Rady Gmi-
ny i Miasta Renata Nogaj oraz organizator 
i gospodarz uroczystości – Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz 
Walczak, który uczestniczył w obu koncer-
tach. Zaszczyt to dla mnie ogromny spotkać 

się z Wami w dniu tak pięknego, pachnące-
go wiosną święta […] – powiedział na wstę-
pie włodarz Nowych Skalmierzyc: Życzę, 
by Dzień Kobiet nie był pojedynczą kartką 
w kalendarzu, ale przydarzał się Wam jak 
najczęściej. By każdy dzień przynosił z sobą 
miłe niespodzianki, obdarowując przy tym 
zdrowiem, satysfakcją z życia rodzinnego 
i zawodowego a także wszelką pomyślnością. 
Ciepłe słowa do pań skierowała również se-
nator, życząc im przede wszystkim zdrowia: 
Jak będziemy zdrowe, będziemy miały dużo 
sił. Bo mądre to my jesteśmy. Opoką również 
jesteśmy. I radość wszystkim również sprawia-
my. Dowcipnie do tematu życzeń podszedł 
natomiast sam artysta: nie widziałem jeszcze 
tylu kobiet w jednym miejscu. Każdy medal 
ma dwie strony i tak sobie pomyślałem pa-
trząc na Panie, że tak właśnie może wyglądać 
raj, ale tak może wyglądać i piekło. Życzę Pa-
niom, byście na swojej drodze spotykały więk-
szą ilość tych, którzy będą widzieć w Waszych 
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PODZIĘKOWANIE
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom za zaangażowanie i pomoc 

a także sponsorom za ufundowanie wspaniałych nagród, które stanowiły fanty w loterii 
organizowanej podczas zabawy karnawałowej w dniu 25 stycznia 2020 r. w Skalmierzycach. 

Dzięki Państwa hojności możliwe jest wsparcie dzieci uczących się w naszej szkole.

Z wyrazami szacunku i uznania  
Rada Rodziców

LIstA sPONsOróW:

•	 PPHU DOREX-BIS Adam Pęcherz
•	 COM.40 Sp. z o.o. Sp. K.
•	 PIAST Pasze Sp.z o.o. z Lewkowca
•	 MULTINET Nowe Skalmierzyce
•	 Spółdzielnia Mleczarska LAZUR Nowe 

Skalmierzyce
•	 Arkadiusz Wdowczyk AKME-SERWIS
•	 Magdalena i Daniel Mituła MDM 

PROFESSIONAL
•	 FARMER Sp. J. w Fabianowie
•	 Sylwia Boczula Autoryzowany Dystrybutor 

Tupperware
•	 Studio Beauty – Sylwia Mikołajczyk
•	 Olga Klaczyńska – Nowe Skalmierzyce
•	 Maria Gierz – Księgarnia i Artykuły 

Papiernicze
•	 Robert Lewandowski Firma Handlowa 

„Marion Trade”
•	 MAX-DYWANIK Grzegorz Wojciechowski - 

Biskupice Ołoboczne
•	 Wawrzyniak Robert Firma Motoryzacyjna 

DAV-CAR
•	 PAWILON, HANDLOWY „ROLNIK” S.C. Dolata 

Jan
•	 Kwuka Małgorzta
•	 Dolata Aneta
•	 VEGA Trade FH Michał Wawrzyniak

•	 Sebastian Zakrocki Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowe „EKO-FARB”

•	 „ALLIUM” Spółdzielcza Grupa Producentów 
Warzyw w Śliwnikach

•	 Młyn Nowiccy s.c. z Kalisza
•	 Barbara Maciak-Ogrodnik - kwiaciarnia 

„Baśniowy Ogród”
•	 Marian Brzeziński PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE BMK
•	 Studio Urody VIP – Maria Rogowicz
•	  Monika i Marek Woźniak OLMAR
•	 Michał Passia PPHU Teletoner
•	 PPH „TM”Tomasz Mielicki
•	 BKT Agro-Rami, Apteka Vademecum Maria 

Piekarczyk
•	 Sylwia Lepsik „Kids CluB”
•	 Michał Passia PPHU Teletoner
•	 PPH „TM”Tomasz Mielicki
•	 Salon Fryzjerski Katarzyna Potasznik 

– Skalmierzyce
•	 MAT-OIL Poznań
•	 REED Dariusz Kaźmierczak i Artur Fornalczyk 

spółka jawna
•	 Bogdan Łuczak - Zakład Fryzjerski Kalisz
•	 Iwona Jaślan – Salon Fryzjerski – Żakowice
•	 Balex Metal Sp. z o.o.
•	 Sylwia Olejniczak – CCC 

oczach, sercach i duszach raj. Najpięk-
niejszym wyrazem życzliwości Andrzeja 
Piasecznego był występ, na który złożyły 
się jego największe przeboje, i te pełne 
romantyzmu oraz liryzmu jak choćby 
„Niecierpliwi”, „Imię deszczu”, „Chodź, 
przytul, przebacz”, ale również bardziej 
energetyczne, które skłoniły kobiety do 
wstania, wyjścia przed scenę i wspólne-
go śpiewu – jak np. „Rysowane Tobie” czy 
„15 dni”. 

„Piękny koncert!! To miłe, że Władze 
naszego miasta potrafią sprawić taki pre-
zent swoim mieszkankom”, „Piasek wciąż 
taki sam...miło było sobie przypomnieć 
i wspomnieć młode lata”, „Koncert rewela-
cyjny. Dzień Kobiet powinien być częściej”, 
„Zamiast kwiatka koncert Piaska świetny 
prezent dziękuję” – to tylko niektóre z kil-
kudziesięciu komentarzy, które po kon-
cercie pojawiły się na fanpejdżu burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Magdalena Kąpielska 
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Przedsiębiorcze przedszkolaki 
„Przedsiębiorcze dziecko to takie, które pielęgnuje  
lub rozwija w sobie zbiór określonych cech i umiejętności.”

„Przedsiębiorczy przedszkolak” – tak 
brzmiał temat jednego z minionych tygodni. 
Wraz z dziećmi z grupy „Leśna Polana” odkry-
waliśmy tajemnicę pieniądza, oszczędnych 
zakupów oraz obsługi bankomatu. Pomimo 
trudnych zagadnień starszaki poradziły so-
bie z tematem dobrze. Podczas zajęć dzieci 
zdobywały wiedzę na temat wartości i nazw 
pieniędzy, dowiedziały się wiele o polskiej 
walucie, nauczyły się wypłacać pieniądze 
z zabawkowego bankomatu, w który zosta-
ła wyposażona nasza sala. Zorganizowany 
został również kącik sklepowy, w którym 

odbyły się zabawy tematyczne z wykorzy-
staniem banknotów i monet. Przedszkola-
ki, robiąc zakupy, nie zapomniały o bardzo 

ważnej rzeczy, a mianowicie o zastosowaniu 
zwrotów grzecznościowych.

Monika Mikołajczyk

Informacja prasowa

Za okres kwarantanny 
przysługuje zasiłek

Osoba poddana kwarantannie lub 
izolacji ma prawo do świadczeń z tytu-
łu choroby. Podstawą do ich wypłacenia 
jest decyzja państwowego inspektora 
sanitarnego. 

Za okres kwarantanny lub izolacji przy-
sługuje wynagrodzenie za czas choroby, 
a także zasiłek chorobowy lub opiekuń-
czy, wypłacane przez pracodawcę lub Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z przepisami, państwowy in-
spektor sanitarny lub państwowy granicz-
ny inspektor sanitarny, może wydać decy-
zję o poddaniu kwarantannie lub izolacji 
osobę przebywającą na terytorium RP, 
jeśli jest ona zakażona, chora na choro-
bę zakaźną albo podejrzana o zakażenie 
lub chorobę zakaźną, a także jeśli mia-
ła styczność ze źródłem biologicznego 
czynnika chorobotwórczego. Decyzję tę, 
osoba poddana kwarantannie lub izola-
cji, może dostarczyć pracodawcy bądź do 
placówki ZUS, już po zakończeniu kwa-
rantanny lub izolacji.

Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia 
wystawienie zaświadczenia lekarskiego, 
pozostaje w kompetencji lekarza.

W przypadku jednak, gdy ubezpie-

czony sam powstrzyma się od pracy i nie 
otrzyma za ten okres zaświadczenia lekar-
skiego ani decyzji inspektora sanitarne-
go, nie będzie miał prawa do świadczeń 
pieniężnych w razie choroby. 

Zasiłek opiekuńczy
Ponadto, jeżeli powiatowy inspektor 

sanitarny lub państwowy graniczny in-
spektor sanitarny, wyda decyzję o ko-
nieczności izolacji lub kwarantanny dziec-
ka, rodzic będzie miał prawo do zasiłku 
opiekuńczego z powodu konieczności 
sprawowania opieki nad tym dzieckiem. 
Konieczność izolacji lub kwarantanny 
dziecka jest traktowana analogicznie jak 
choroba dziecka. Oznacza bowiem nie-
możność wykonywania pracy przez jed-
nego z rodziców dziecka w związku z ko-
niecznością zapewnienia mu opieki.

Dodatkowy zasiłek
Po wejściu w życie ustawy dotyczącej 

szczególnych rozwiązań związanych z ko-
ronawirusem, rodzicom dzieci do ósmego 
roku życia, przysługuje dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 
dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem za-
każenia wirusem i rozprzestrzeniania się 
choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym 

wirusem, nastąpi zamknięcie żłobka, klu-
bu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wli-
cza się do limitu 60 dni pobierania zasił-
ku opiekuńczego w roku kalendarzowym. 
Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie 
obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, 
niezależnie od liczby dzieci wymagają-
cych opieki, w związku z zamknięciem 
placówki z powodu wirusa.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa  

ZUS w Wielkopolsce

Przedszkolaki przekonały się, że w trakcie zabawy 
można nabyć wiedzę o wartości pieniędzy
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Bal charytatywny 
Stowarzyszenia 
Eudajmonia
Już po raz drugi Stowarzyszenie 
Eudajmonia w Skalmierzycach 
zaprosiło gości na charytatywny 
bal na rzecz chorych dzieci. 

Motywem przewodnim byli celebryci 
i gwiazdy z czerwonego dywanu. Wydarzenie 
odbyło w sobotę się 22 lutego 2020 roku. 

Kreatywność uczestników przerosła wszel-
kie oczekiwania organizatorów. Mogliśmy 
zobaczyć sławne postaci z lat współczesnych, 
dwudziestych, trzydziestych, i… z epoki jaski-
niowej. W trakcie imprezy odbyła się loteria 
fantowa oraz licytacja przedmiotów przeka-
zanych przez sponsorów, z których całkowi-
ty dochód został przekazany na rehabilitację 
i leczenie Julii i Adriana. W sumie zebrano 
5830 złotych. Kolorowe, oryginalne stroje, 
szampańska zabawa i wspaniała muzyka – w 
takiej atmosferze bawili się goście niemal do 
białego rana!

W imieniu Julii i Adriana serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie finansowe i duchowe 
w leczeniu rehabilitacji naszych dzieci! 

 Katarzyna i Marcin Jankowscy
 Monika i Grzegorz Ulichnowscy

IV Szkolny Maraton Czytania  
– literatura bawi
Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego  
już po raz czwarty w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka 
w Kotowiecku odbył się maraton czytania. 

Tym razem przygotowaliśmy utwory 
żartobliwe i komiczne, by potwierdzić sło-
wa noblistki Wisławy Szymborskiej: „Czy-
tanie książek to najpiękniejsza zabawa, 
jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Wśród pre-
zentowanych tekstów dominowały fraszki, 
komedie, satyry i aforyzmy. Mile widziane 
były przebrania pełne humoru. W maraton 

promujący czytelnictwo zaangażowali się 
nauczyciele, rodzice i uczniowie wszyst-
kich klas. W tym roku bez przerwy czytali-
śmy 3 godziny i 20 minut, tym samym po-
bijając poprzednie rekordy. Wynik został 
wpisany do szkolnej Księgi Rekordów. 

 
Urszula Adrian

sPONsOrZY LOtErII FANtOWEJ  
NA BALU KArNAWAŁOWYM W GOstYCZYNIE 15.02.2020 r.

•	 Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyczynie
•	 Firma ALPODACH - Marek i Aldona Stasiak
•	 Spółdzielnia Mleczarska LAZUR w Nowych Skalmierzycach
•	 Restauracja Dwór Stary Chotów
•	 Hurtownia Artykułów Przemysłowych i Dywanów KLAUDIA  

- Zofia Karczyk
•	 Firma Handlowa Bartczak - Sylwia Bartczak
•	 Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Chotowie - Agata Olczak
•	 Cx-80 Spółka Jawna Agata i Dariusz Nadera w Chotowie
•	 Rolnik S.C Pawilon Handlowy Dolata i Kwuka
•	 ,,Bmk” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe - Marian 

Brzeziński
•	 Stolarstwo budowlane Osiewała Teofil z Gostyczyny
•	 Salon Fryzjerski ,,URSZULA” - Urszula Olek
•	 Gospodarstwo Ogrodnicze Magda i Krzysztof Chojnaccy 

z Gostyczyny.
•	 Firma Handlowa Marek Brdęk z Gostyczyny
•	 Apteka VADEMECUM – Piekarczyk M.
•	 Księgarnia Nowe Skalmierzyce - Maria Gierz
•	 Hurtownia i Salon Sprzedaży PROMODO - Maria Cicha
•	 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe - Mateusz Ulanowski

•	 Mechanika Pojazdowa JARMAN  
Jarosław Klamka i Łukasz Armanowski

•	 Krzyś-Mar Stara Kakawa

•	 Zakład przetwórstwa mięsnego - Sławomir Kopras

•	 Akme-Serwis - Arkadiusz Wdowczyk

•	 Sołtys wsi Gostyczyna Karol Pietrzak

•	 Uliczna Strefa - Paweł Wojtaszak

•	 Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach  

•	 Salon kosmetyczny ,,OAZA PIĘKNA” - Agnieszka Wawrzyniak

•	 Przeróbki krawiecki i sklep odzieżowy ,,SZPILECZKA”  
- Margerita Grabarkiewicz

•	 AUTO Naprawa Adam Garcarek

•	 Peugeot Sztukowski Kalisz

•	 Cukiernia Rososzyca – B. Skowrońska

•	 Marian Wielanek

•	 Jacek Łusiak

•	 Tomasz Paluszkiewicz

•	 Dominika Łusiak

•	 Jarosław Dziewięcki 

•	 ,,The Black Barber Shop” Maciej Dolak
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Kochamy ortografię, czyli  
XVIII Międzyszkolny Konkurs 
Ortograficzny w Kotowiecku 
Po raz osiemnasty Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koto-
wiecku była organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego 
„Każdy potrafi być Mistrzem Ortografii”, nieprzypadkowo rozgrywanego 
w Walentynki, gdyż tegoroczne hasło brzmiało: „Kochamy ortografię”. 

Konkurs miał formę dyktanda i testu. 
Uczniowie z ośmiu szkół podstawowych 
gminy i miasta Nowe Skalmierzyce walczyli 

o podium w trzech kategoriach wiekowych. 
W kategorii klas II-III: I miejsce zajęła Maja 
Wawrzyniak z SP w Ociążu, II miejsce – Edy-

ta Jasińska z SP w Gostyczynie, III miejsce 
– Nikodem Babula z SP im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzycach. W katego-
rii klas IV-VI: I miejsce – Sandra Malinowska 
z SP im. Polskich Noblistów w Nowych Skal-
mierzycach, II miejsce – Szymon Matusiak 
– z SP w Gostyczynie, III miejsce – Michalina 
Walczak z SP w Skalmierzycach. W katego-
rii klas VII-VIII: I miejsce – Małgorzata Ry-
bak z SP im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach, II miejsce – Zofia Tomalak 
z SP w Kotowiecku, III miejsce – Alicja Kun-
cewicz z SP w Skalmierzycach.

Podsumowując wyniki wszystkich 
uczestników, przyznano statuetkę dla naj-
lepszej szkoły pod względem ortografii. Tro-
feum za I miejsce odebrała drużyna z SP im. 
Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzy-
cach z rąk dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Kotowiecku Teresy Stachowiak. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i podziękowania oraz nagrody 
wręczane przez skarbnika rady rodziców 
szkoły w Kotowiecku Monikę Stempin. Do-
pełnieniem rozdanych laurów był występ 
muzyczno-taneczny gospodarzy oraz trady-
cyjne już pamiątkowe zdjęcie. Po raz kolejny 
uczestnicy konkursu potwierdzili, że kocha-
ją ortografię!

Urszula Adrian

Niespodzianka przygotowana przez dzieci z oddziału przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach

5 marca najmłodsze 
przedszkolaki przygotowały 
uroczystość z okazji Dnia Kobiet. 
Zaproszono gości, przed którymi 
maluchy pochwaliły się swoimi 
umiejętnościami artystycznymi. 

Były wierszyki, piosenki, tańce oraz gra 
na instrumentach. Dla dzieci celem takich 
spotkań jest nie tylko przełamywanie nie-
śmiałości, ale także sprawianie innym nie-
spodzianek. W czasie prezentacji programu 
dzieciom towarzyszyło wspólne, radosne 
przeżycie, co sprawiło, że wytworzyła się 
przyjemna atmosfera, ułatwiająca serdecz-
ne kontakty, okazywanie sobie uprzejmo-
ści i serdeczności. Tego dnia w przedszko-
lu usłyszeć można było taneczną muzykę, 
w rytm której wszyscy się doskonale bawi-
li. Uroczystość zakończyła się poczęstun-
kiem. Uśmiechnięte buzie przedszkola-
ków i zadowoleni goście świadczyły o miło 
spędzonym czasie.

Lucyna Pawlicka

Uczestnicy konkursu ortograficznego
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„Akademia Bezpiecznego Puchatka” 
w Biskupicach Ołobocznych
Uczniowie pierwszej klasy ze szkoły podstawowej w Biskupicach 
Ołobocznych w pierwszym półroczu br. szkolnego uczestniczyli 
w zajęciach ogólnopolskiego programu edukacyjnego  
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”. 

Zadania realizowane były w oparciu 
o udostępnione materiały. Uczniowie oglą-
dali filmy edukacyjne, w grach ćwiczyli 
właściwe zachowania, trenowali zada-
nia praktyczne.

W ramach przeprowadzonych zajęć dzie-
ci poznały głównego bohatera – Kubusia 
Puchatka, który wskazywał, jak bezpiecz-
nie poruszać się po drodze czy bawić się 
w czasie wolnym. Uczniowie dowiedzieli 

się, jak rozsądnie i bezpiecznie korzystać 
z komputera i Internetu. Uświadomili sobie, 
że by bezpiecznie uczyć się i bawić powinni 
umieć rozpoznawać zagrożenia pojawiające 
się w różnych sytuacjach codziennego życia. 
Program zakończył się wzorowo wypełnie-
niem przez uczniów Wielkiego Testu Bezpie-
czeństwa i uzyskaniem certyfikatu „Klubu 
Bezpiecznego Puchatka”.

 D. Marciniak

„Aniołowie są wśród nas…”
W świątecznym i uroczystym okresie Bożego Narodzenia  
miało miejsce kilka wzruszających wydarzeń. 

8 stycznia w gościnne mury „Starego Kina” 
w Nowych Skalmierzycach przybyli zaprosze-
ni goście, a wśród nich Michał Ciupka radny 
powiatu ostrowskiego oraz sekretarz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, członkowie Koła 
Emerytów i Rencistów z przewodniczącą 
Krystyną Marczak na czele, dyrekcja, rodzice, 
nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Noblistów a także laureaci 
III Gminnego Konkursu Biblijno-Literackiego 
wraz z opiekunami. Kulminacyjnym punk-
tem spotkania był spektakl oparty na moty-
wach powieści Karola Dickensa „Opowieść 
wigilijna”. Ta historia poruszyła serca wielu 
pokoleń widzów, stało się tak również i tym 
razem, gdyż losy starego skąpca uratowanego 
przed wiecznym potępieniem są wymowne 
w każdych czasach. Reżyserem i scenarzystą 
przedsięwzięcia była Aneta Mikołajczyk, o de-
koracje, kostiumy i efekty wizualne zadbała 
Magdalena Zielezińska-Wypiorczyk, a aran-

żacja światła i dźwięku były dziełem Tomasza 
Głowackiego. Widzowie – urzeczeni talentem 
członków „Koła Teatralnego” – nie szczędzi-
li oklasków, pochwał i gratulacji za występ. 
Wcześniej przedstawienie mieli okazję obej-
rzeć uczniowie naszej szkoły a także spo-
łeczności szkół z terenu gminy, które tłumnie 
przybyły do „Starego Kina”.

Podczas spotkania podsumowano pro-
jekt „Aniołowie są wśród nas…” realizowany 
w szkole w okresie ostatnich trzech miesię-
cy. Główne jego cele to propagowanie idei 
wolontariatu; budzenie zainteresowania 
tematyką anioła w sztuce; rozwijanie talen-
tów i kreatywności uczniów; wdrażanie do 
wspólnej pracy na rzecz środowiska lokal-
nego oraz uczenie bezinteresowności i to-
lerancji. W ramach projektu podjęto szereg 
zadań. Były to np.: akcja zbierania nakrętek 
dla Brajana, trzynastolatka z Ostrowa Wielko-
polskiego chorego na białaczkę (koordynator 

Justyna Kierzek – Gawrońska); wykonanie 
kartek świątecznych dla Natalii chorej na 
glejaka mózgu, dla Fundacji „Mocni Miłością” 
oraz dla więźniów zakładu karnego; zbiera-
nie materiałów opatrunkowych w ramach 
akcji „Opatrunek na ratunek” oraz żywności 
i chemii gospodarczej „Tytka charytatywna”; 
wykonanie ozdobnych mydełek (koordynacja 
Beata Michalska, Urszula Marcinkowska); po-
nadto przeprowadzono zajęcia dla klas V i VI 
na temat idei wolontariatu i motywu anioła 
w sztuce (odpowiedzialna Agata Pawlaczy-
k-Wieczorek); warsztaty kreatywności, pod-
czas których powstały różne wizerunki anio-
łów (Magdalena Zielezińska-Wypiorczyk); 
omówienie lektury „Opowieść wigilijna” ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki 
działalności charytatywnej (Aneta Mikołaj-
czyk, Agata Pawlaczyk-Wieczorek). Efekty 
projektu przerosły oczekiwania organizato-
rów i pokazały, że dzieci od najmłodszych lat 
rozumieją potrzebę dzielenia się oraz, że czer-
pią z tego satysfakcję. W tym miejscu gorąco 
dziękujemy także rodzicom naszych uczniów 
oraz społeczności przedszkola za wsparcie 
i włączenie się w realizację niektórych zadań.

W trakcie wieczoru wręczono nagrody 
laureatom III Gminnego Konkursu Biblijno
-Literackiego pod patronatem ks. kanonika 
Zbigniewa Króczyńskiego. Tegoroczna edycja 
odbywała się pod hasłem „Człowieczeństwo”, 
dlatego również wpisywała się w tematy-
kę projektu.

To były dla wszystkich zebranych nieza-
pomniane doznania. Nie zabrakło wzruszeń 
i refleksji, którymi uczestnicy dzielili się przy 
poczęstunku zorganizowanym na koniec im-
prezy. A zabrane do domów anioły nie raz 
zapewne przywołają wspomnienie tych wy-
jątkowych chwil.

Uczniowie przygotowali spektakl na motywach 
książki „Opowieść wigilijna”
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Koncert 
Walentynkowy 
za nami
20 lutego 2020 roku w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach odbył się Koncert 
Walentynkowy dedykowany 
rodzicom, emerytowanym nauczy-
cielom oraz społeczności szkolnej.

Koncert, który zgromadził liczną publicz-
ność był doskonałą okazją, aby w artystycz-
ny sposób dzielić się sercem z najbliższymi. 
Wrażeń dostarczyli nam wykonawcy, czyli 
uczniowie z różnych grup wiekowych, pre-
zentując swoje umiejętności wokalne, ta-
neczne i muzyczne przygotowane pod kie-
runkiem nauczycieli.

Spotkanie było niezwykłym przeżyciem 
zarówno dla młodych wykonawców jak 
i licznie przybyłych gości. W imieniu dyrekcji 
szkoły oraz społeczności szkolnej wszyst-
kim, którzy przyjęli zaproszenie, serdecznie 
dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę.

 Organizatorzy

Bal karnawałowy
12.02.2020 roku w żłobku odbył się bal 

karnawałowy. Dzieci zaprezentowały się 
w pięknych strojach – były Myszki Miki, 
strażacy, kotki, królewny i wiele innych cie-
kawych postaci. Specjalnie na tę okazję sale 
zostały udekorowane kolorowymi balona-
mi i serpentynami. Dzieci bawiły się wraz 
ze swoimi opiekunkami w rytm muzyki, 
były także bańki mydlane, zabawy z chustą 
a także sesje zdjęciowe w grupach. Zabawa 
była znakomita. Dziękujemy rodzicom za 
zaangażowanie w przygotowanie wspania-
łych strojów.

G.Hawrot, R.Janicka, K.Przybyła

Spotkanie z ratownikiem medycznym
W przedszkolu „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach gościliśmy 
ratownika medycznego a zarazem instruktora pierwszej pomocy. 

Celem przeprowadzonych przez niego za-
jęć było przygotowanie dzieci do wykonywa-
nia prostych czynności udzielania pierwszej 
pomocy oraz prawidłowego zachowania się 
w czasie wypadku, w sytuacjach zagroże-
nia życia i zdrowia. Przedszkolaki miały też 
okazję przypomnieć i utrwalić sobie numery 
telefonów alarmowych. 

Naszemu gościowi serdecznie dziękuje-
my za przybycie, ponieważ nauczyliśmy się 
wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości 
być może przyczynią się do uratowania ko-
muś życia. 

  
Monika Mikołajczyk
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Podsumowanie projektu „Miłość i jej oblicza”

„Człowieczeństwo”
W Szkole Podstawowej  
im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach miał miejsce finał 
III Gminnego Konkursu Biblijno-
Literackiego dla uczniów klas 
VII i VIII pod patronatem ks. kan. 
Zbigniewa Króczyńskiego pod 
hasłem „Człowieczeństwo”. 

W I etapie wzięło udział szesnaścioro 
uczestników, którzy 4 grudnia przystąpili do 
rozwiązywania testu składającego się z 42 
pytań. W II etapie uczniowie mieli do zapre-
zentowania wypowiedź ustną na wylosowa-
ny wcześniej temat oraz musieli odpowie-
dzieć na dwa pytania. Tematy były związane 
z problematyką przewodnią i mogły nawią-
zywać do tekstów źródłowych wskazanych 
w I etapie oraz do lektur szkolnych i wła-
snych doświadczeń. O wyniku końcowym 
decydowały oba etapy. Jury w składzie: ks. 
Piotr Marciniszyn jako przewodniczący oraz 
Małgorzata Jarosik, Małgorzata Stanek-Moś 
i Agnieszka Florczak oceniając, brało pod 
uwagę następujące kryteria: wartość mery-
toryczną wypowiedzi, język i styl oraz ogól-
ne wrażenie (postawę mówcy). 

Klasyfikacja końcowa: I miejsce – Mał-
gorzata Rybak z SP im. Polskich Noblistów 

w Nowych Skalmierzycach, II miejsce i Wy-
różnienie Dyrektora Szkoły – Szymon Grzęda 
z SP w Gostyczynie, III miejsce i Wyróżnienie 
dla najlepszego Oratora – Natalia Śrama z SP 
w Skalmierzycach, Wyróżnienie ks. Kanoni-

ka Zbigniewa Kruczyńskiego – Wiktoria Cho-
niawko z SP im. Polskich Noblistów. Gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów!

Beata Michalska
Agata Pawlaczyk-Wieczorek

14 lutego 2020 roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach oderwała się na moment od 
codziennych spraw i zastanawiała nad tym, czym jest miłość?

 Z całą pewnością jest czymś niezwykłym, 
czymś, czego warto doświadczyć w życiu. 
Każdy z nas widzi ją inaczej. Oblicza miło-
ści zaprezentowali aktorzy koła teatralnego 
w walentynkowym programie poetycko-mu-
zycznym podsumowującym projekt między-
przedmiotowy a także artyści koła plastycz-

nego eksponujący na wernisażu swoje prace. 
Niewątpliwie odpowiedzią na zadawane py-
tanie były słowa Ericha Fromma, że kochać 
to przede wszystkim dawać, a nie brać.

 
Aneta Mikołajczyk 

Magdalena Zielezińska-Wypiorczyk

Częścią projektu była 
wystawa prac uczniów
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Nauczanie przez eksperymentowanie
Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, 
ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa. 
Mary Lou Cook

Uczniowie klasy II b Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
realizowali w I półroczu na zajęciach do-
datkowych projekt edukacyjny „Nauczanie 
przez eksperymentowanie”. Jego celem było 
rozwijanie u uczniów postaw twórczych, do-
skonalenie umiejętności korzystania z róż-
nych źródeł informacji, rozwijanie wnikliwej 
obserwacji i wyciąganie wniosków z prze-
biegu doświadczeń. 

Przed realizacją zadań określono nastę-
pujący schemat działań: poszukuj tego, co 
Cię najbardziej interesuje, stań się eksper-
tem w tym temacie. Każdy uczeń podczas 

wykonywania doświadczeń wykorzystał 
swój potencjał w pełni. Podążał za swoją 
ciekawością, doświadczał nowych rzeczy, 
nawet jeśli wydawały się odległe. 

Wielką satysfakcją dla eksperymentato-
rów było podsumowanie projektu, na które 
zostali zaproszeni: dyrektor, nauczyciele, 
uczniowie klas I-III. Obserwatorzy nie tylko 
doświadczali zachodzących zmian, ale rów-
nież aktywnie współpracowali z prowadzą-
cymi, formułując wnioski z poczynionych 
obserwacji. 

Udział uczniów w projekcie pozwolił im 
łatwiej zrozumieć nieznane dotąd tajniki 

otaczającego świata. Samodzielne odkrywa-
nie przez działanie przyczyniało się do tego, 
że zdobywana wiedza nabierała trwałych 
i realnych wymiarów. W trakcie działań po-
wstawały sytuacje, które przyczyniały się 
do wspólnego rozwiązywania problemów, 
przekazywania zdobytej wiedzy innym, wią-
zania nowego z tym, co jest już znane. 

Warto także zaznaczyć, iż podczas naszych 
prac nauczyciel był obserwatorem, motywa-
torem, a wszelkie działania uczniów były 
kierowane przez nich samych. Podsumowu-
jąc, można potwierdzić,iż podjęte działania 
przyczyniły się nie tylko do wzrostu umiejęt-
ności i wiedzy uczniów, ale był to czas wspa-
niałej twórczej zabawy edukacyjnej.

D. Szymczak

Dzień z serduszkiem w tle
14 lutego 2020r. obchodziliśmy w naszym 
żłobku „Dzień z serduszkiem w tle”. Chcieliśmy 
dzieciom przekazać symbolikę Walentynek. 

Każdego dnia okazujemy sobie naszą 
przyjaźń, mówimy ciepłe i życzliwe słowa, 
ale tego dnia w sposób szczególny rozma-
wialiśmy o szacunku do drugiego człowieka. 
Dzieci poznały również wartości społeczne 
takie jak: pomaganie, wybaczanie, dzielenie 
się. Walentynki to dzień, w którym nie boimy 
się mówić o swoich uczuciach i emocjach. 
Najbardziej szczere są dzieci, które otwarcie 
okazują radość, przyjaźń, sympatię.Walen-
tynki były szczególną okazją do nabywania 
i utrwalania postawy malucha życzliwego 

wobec innych, 
potrafiącego po-
wiedzieć i poda-
rować drugiemu 
coś miłego. Kultywowanie wartości dobrego 
wychowania jest częścią koncepcji naszej 
pracy realizowanej codziennie. Było miło 
i wesoło, nie zabrakło także „lizakowych” 
serc i czerwonego akcentu w ubiorze.

 
 

A. Juszczak, S. Choniawko

Projekt był okazją do twórczej  
zabawy edukacyjnej
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Dzisiaj wszystkie smutki precz! 
Święto Dziadków ważna rzecz!
23 stycznia 2020 roku uczniowie klasy Ia i Ib ze Szkoł1y Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach zaprosili 
społeczność szkolną z klas II-III na apel poświęcony Dniu Babci  
i Dniu Dziadka. 

Pierwszoklasiści przypomnieli koleżankom 
i kolegom o wyrażeniu pamięci, wdzięczności 
i miłości swoim Babciom i Dziadkom. Podczas 
spotkania wnuczęta zaprezentowały przygo-
towane przez siebie piosenki, wiersze i tańce.

W tym samym dniu odbyła się też szkol-
na uroczystość z udziałem Babć i Dziadków. 
Zgromadzonych w sali gimnastycznej gości 
powitała dyrektor, składając serdeczne ży-
czenia. Licznie zebrani mieli możliwość obej-

rzeć swoje pociechy w wesołych, pełnych 
miłości i wzruszeń wierszach, scenkach, pio-
senkach i tańcach.

Dalsza część spotkania miała miejsce 
w salach pierwszaków. Wnukowie obda-
rowali swoich dziadków własnoręcznie 
wykonanymi upominkami, Dziadkowie 
zaś zaśpiewali i zatańczyli dla wnuków. 
Cała uroczystość przebiegła w bardzo mi-
łej atmosferze.

Dziękujemy rodzicom, którzy przygoto-
wali pyszne słodkości.

J. Jackowiak, M. Szwałek

Śpiewająco 
o miłości
W lutym w Szkole Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach odbyła 
się druga edycja Szkolnego 
Konkursu Piosenki 
Walentynkowej. Powstał on 
jako inicjatywa uczniowska, 
dlatego cieszy liczne 
zainteresowanie wydarzeniem.

Utalentowani uczniowie rozśpiewali 
i rozruszali całą szkołę! Zaprezentowany po-
ziom był bardzo wysoki, więc jury czekało 
trudne zadanie. Ostatecznie w kategorii klas 
IV-VII solistów nagrodzono: Zuzannę Kubic-
ką, Milenę Wasielewską oraz Natalię Śramę. 
Wyróżnione zespoły wokalne to: duet Ga-
brieli Bartoś i Ani Ulbrych oraz grupa Mar-
ty Kowalczyk, Antosi Kowalczyk i Michaliny 
Walczak. W kategorii klas I-III wyróżniono: 
Antosię Hinz, Nataszę Danielak, Szymona 
Śramę a także Patrycję Ulbrych. Nagrodzo-
ne duety to: Antosia Kowalczyk i Maja Siko-
ra, Martyna Kasprzak i Amelia Bartoś, oraz 
Hania Tomczyk i Ola Walczak. Ponadto wy-
różniono także instrumentalistów: Miłosza 
Majchrzaka - ucznia klasy III b grającego na 
fortepianie a także uczniów klasy IV - Damia-
na Olszewskiego i Rafała Kosterę grających 

na klarnetach. Przyznano także wyróżnienie 
dla Natalii Trzęsali, uczennicy klasy VIII, za 
spontaniczny występ, na który zdecydowała 
się w trakcie trwania konkursu.

Wszystkim laureatom, wyróżnionym 

i uczestnikom serdecznie gratulujemy! Trzy-
mamy kciuki za dalsze sukcesy i cieszymy się, 
że mamy tak wielu odważnych i utalentowa-
nych uczniów!

Dominika Sodolska

Laureaci II edycji Szkolnego Konkursu Piosenki Walentynkowej
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Złoto w powiecie dla SP Ociąż w piłkę siatkową
3 marca br. w Raszkowie rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu 
Ostrowskiego w piłce siatkowej chłopców w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej kl. VIII- VII. 

Reprezentacja szkoły i gminy Nowe Skal-
mierzyce w składzie: Rafał Krawczyński, 
Tomasz Kułton, Piotr Szymczak, Kacper Wa-
chowski, Klaudiusz Maćkowiak, Kacper Łody-
ga oraz rezerwowi Kacper Maciak, Mateusz 
Szymczak, Jakub Walczak i Błażej Stodolny 
odniosła wielki sukces zdobywając I miejsce 
i tym samym zakwalifikowała się do zawo-

dów rejonowych w Krotoszynie W turnieju 
brało udział sześć drużyn: Ostrów Wielkopol-
ski SP 7, Uciechów, Sobótka, Raszków, Ołobok. 
Mecze rozgrywane były w 2 grupach – każdy 
z każdym. Dwie drużyny z grupy wychodzi-
ły do dalszych rozgrywek, w których Ociąż 
pokonał Raszków 2:0 i w finale Ostrów SP 7 
2:0.

Droga do powiatowych zawodów nie była 
łatwa, gdyż 27.02. br. w Nowych Skalmierzy-
cach na zawodach gminnych pokonać trzeba 
było drużyny z Gostyczyny, Nowych Skalmie-
rzyc i Biskupic Ołobocznych, co udało się osią-
gnąć chłopakom w dobrym stylu.

Sukcesem na zawodach gminnych w siat-
kówkę było również zdobycie III miejsca re-
prezentacji dziewcząt SP w Ociążu kl. VIII-VII. 
Opiekunem grup była Danuta Orłowska. Gra-
tulujemy młodzieży świetnych wyników i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Mistrzostwa Gminy w Mini Piłce Siatkowej
26 lutego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach odbyły się Mistrzostwa Gminy w Mini Piłce 
Siatkowej. 

W kategorii chłopców:
• I miejsce – SP im. Powstańców 

Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach

• II miejsce – SP im. Orła Białego 
w Biskupicach Ołobocznych 

• III miejsce – SP im. bł. ks. Jana 
Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

• IV miejsce – SP im. Jana Pawła II w Ociążu

• V miejsce – SP im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach.

W kategorii dziewcząt: 
• I miejsce – SP im. bł. ks. Jana Nepomucena 

Chrzana w Gostyczynie
• II miejsce – SP im. Orła Białego 

w Biskupicach Ołobocznych
• III miejsce – SP im. Powstańców Wielko-

polskich w Nowych Skalmierzycach

• IV miejsce – SP im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach 
Szkoły, które zajęły pierwsze miejsca uzy-

skały awans do Mistrzostw Powiatu. 
Marzena Wrzosek

Dekoracja zwycięzców turnieju
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Mistrzostwa Gminy  
w Piłce Siatkowej 
27 lutego w Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach odbyły 
się Mistrzostwa Gminy w Piłce Siatkowej.

W kategorii chłopców:
• I miejsce – SP im. Jana Pawła II w Ociążu
• II miejsce – SP im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie
• III miejsce – SP im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 

Skalmierzycach
• IV miejsce – SP im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych 
W kategorii dziewcząt: 
• I miejsce – SP im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych
• II miejsce – SP im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 

Skalmierzycach
• III miejsce – SP im. Jana Pawła II  

w Ociążu
• IV miejsce – SP im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

Szkoły, które zajęły pierwsze miejsca uzyskały awans do Mi-
strzostw Powiatu. 

Marzena Wrzosek

Mistrzostwa 
Powiatu w Mini 
Piłce Siatkowej

2 marca 2020 roku w Raszkowie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu w Mini Piłce Siat-
kowej. Naszą Gminę reprezentowały dwie 
szkoły: SP im. bł. ks. Jana Nepomucena 
Chrzana w Gostyczynie i SP im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach. 
Dziewczęta z Gostyczyny zajęły II miejsce 
i otrzymały srebrne medale. Chłopcy z No-
wych Skalmierzyc również uplasowali się na 
II miejscu.

Marzena Wrzosek

Międzynarodowy sukces 
żużlowców z naszej Gminy

O swoim niedawnym sukcesie w amerykańskim Shelbyville 
a także miłości do czarnego sportu opowiedzieli mieszkańcy naszej 
Gminy, żużlowcy amatorzy: Cezary Kozanecki, jego syn Mateusz 
oraz Jarosław Wawrzyniak - na co dzień zawodnicy AKŻ Speedway 
Ostrów. Pan Cezary stanął na podium podczas turnieju Celebration 
of Speed Indoor Mayhem, zdobywając trzecie miejsce w swojej gru-
pie - Dywizji 3. Wciąż jeszcze czuję dreszcz emocji będących udzia-
łem tak niebywałego osiągnięcia. Zobaczyć naszą gminną flagę na 
międzynarodowych zawodach - bezcenne!

źródło: fb burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka
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