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Solidarni w walce z koronawirusem 
„Wszystkie ręce na pokład” – hasło to wybrzmiewa w ostatnim czasie 
bardzo często i ze wszech stron, a kontekst, którego ono dotyczy 
związany jest z walką z SARS-CoV-2 , groźnym koronawirusem, 
którego gwałtowne rozprzestrzenianie się po całym świecie 
przybrało skalę pandemii. 

Nasza obecna codzienność to społecz-
na izolacja: wyludnione ulice i puste place 
zabaw, zamknięte szkoły, instytucje czy za-
kłady usługowe, nauka zdalna, praca zdal-
na (kto może), postoje w wielu fabrykach, 
limity osób w sklepach, szczególne środki 
ochrony, zakaz zgromadzeń, wymóg zacho-
wania 2-metrowego dystansu między oso-
bami w przestrzeni publicznej, ograniczenia 
związane z przemieszczaniem się itd. – cały 
szereg profilaktycznych środków zarad-
czych oraz obostrzeń mających uchronić nas 
przed zakażeniem.

Póki co jednak ilość osób chorych nie 
maleje, a szpitale przeżywają prawdziwy 
Armagedon, będąc na pierwszej linii frontu 
walki z groźnym wirusem. Potrzeba im wię-
cej pieniędzy, sprzętu, odzieży ochronnej, 
środków higienicznych...

W obliczu tego rozgrywającego się dziś 

dramatu okazało się, że potrafimy być so-
lidarni, a łańcuch ludzi dobrej woli jest na-
prawdę długi. Na apel starosty oraz prze-
wodniczącego rady Powiatu Ostrowskiego 
o włączenie się w zbiórkę pieniężną na rzecz 
ostrowskiego szpitala ochoczo odpowie-

dzieli radni, sołtysi oraz mieszkańcy. Odzew 
miał również miejsce ze strony przedsię-
biorców – wysokie kwoty pieniężne prze-
kazały m.in. firmy Com.40 oraz Tasomix, 
a firma AutoPartner Garcarek podarowała 
szpitalowi samochód Mercedes Vito mający 
służyć jako karetka transportowa dla prze-
wozu krwi, materiału biologicznego oraz 
dostaw środków ochrony osobistej dla per-
sonelu placówki.

Szpital ten, jak również szpital w sąsied-
nim Kaliszu, samorząd Nowych Skalmierzyc 
jednogłośną decyzją radnych wsparł kwo-
tami po 10 tys. zł. Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim 
przeznaczy je na dofinansowanie zakupu 
materiałów i wyposażenia, a Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Kaliszu wykorzysta 
je na zakup urządzenia do kompresji klat-
ki piersiowej.

Z inicjatywą zbiórki rzeczowej dla 
ostrowskiej placówki wyszedł Klub Spor-
towy „Pogoń”, który w dniach 30-31 marca 
gromadził m.in. środki dezynfekcyjne, my-
dła antybakteryjne, rękawiczki, wodę, oku-
lary i maseczki. Zaś dzień wcześniej, 29 mar-
ca, Klub Motocyklowy Iskra przy pomocy 

Firma AutoPartner Garcarek podarowała  
szpitalowi samochód

Akcja na rzecz ostrowskiego szpitala  
zaowocowała uszyciem 25 tysięcy maseczek

Zbiórka krwi przeprowadzona przez Klub Motocyklowy „ISKRA”
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Informacja 
o odwołaniu  
Dni Miasta

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce! Przyjaciele!
Coroczne Dni Nowych Skalmierzyc to czas zabawy i integracji mieszkańców naszej 

Gminy oraz przyjezdnych gości. Świętowaliśmy je tłumnie, ciesząc się latem, chwilą 
odpoczynku, obecnością przyjaciół. Dziś jednak nadszedł czas społecznego dystansu 
i musimy zadbać o wartości nadrzędne: zdrowie, życie, bezpieczeństwo nas wszystkich. 

Zbiorowe zabawy oraz zgromadzenia musimy odłożyć na później. Na kiedy? Nieste-
ty nie wiemy, ile obecna sytuacja epidemiologiczna potrwa, na pewno jednak nie są to 
dni, ale miesiące, być może nawet długie miesiące. 

W związku z powyższym zmuszony jestem odwołać tegoroczne, 27. Dni Miasta. 
To jest właśnie ta chwila, by zatrzymać machinę przygotowań, bo choć nasze święto 
trwa zaledwie weekend, to jego organizacja o wiele, wiele dłużej. Dziś jako samorząd 
mamy inne priorytety, inne wydatki, inne zmartwienia. Głęboko wierzę, że mimo cza-
sowej izolacji fizycznej nie zatracimy łączących więzi, wzajemnej troski, solidarności, 
braterstwa. 

A i czas zabawy kiedyś przyjdzie. I wtedy wszyscy będziemy świętować najlepiej, jak 
tylko można!

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Jerzy Łukasz Walczak

Przetarg na remont poczekalni  
na dworcu kolejowym  
w Nowych Skalmierzycach
Po zeszłorocznych pracach związanych z odnowieniem 
zewnętrznej części frontowej zabytkowego dworca kolejowego 
w Nowych Skalmierzycach przyszedł czas na zapowiadane 
stworzenie poczekalni dla podróżnych. 

Przetarg na to zadanie został ogłoszo-
ny w marcu, a przyszły wykonawca na 
jego realizację będzie miał czas do końca 
lipca bieżącego roku.

Na powierzchni blisko 100 m2 zapro-
jektowano poczekalnię, pomieszczenia 
porządkowo-techniczne oraz sanitarne. 
Kompleksowy remont zostanie wykona-
ny zgodnie z wymogami konserwator-
skimi – ściany zostaną wykonane z cegły, 
drzwi wewnętrzne – z drewna, posadzki 
wyłożone gresowymi płytkami, a sufity 
podwieszone. Poczekalnia ogrzewana 
będzie elektrycznie przy zastosowaniu 
ogrzewania podłogowego. Zakres prac 
przewiduje także budowę nowego przy-
łącza wodnokanalizacyjnego. W pomiesz-
czeniu dla podróżnych znajdą się siedzi-
ska, tablice informacyjne, w tym jedna 
dla osób niepełnosprawnych. Wnętrze 
uzupełnione zostanie o piktogramy, opisy 
i oznakowania dla osób niedowidzących 

i niewidomych a także o zapowiadający 
przyjazdy i odjazdy pociągów megafon. 
Jego montaż leży w gestii Polskich Linii 
Kolejowych S.A.

Ten etap modernizacji dworca ucieszy 
najbardziej osoby regularnie podróżujące 
koleją. Mimo obecnych ograniczeń w prze-
mieszczaniu się spowodowanych pande-
mią koronawirusa jestem pewien, że po jej 
zakończeniu wszyscy podróżujący z przy-
jemnością będą korzystali z odnowionej 
poczekalni […] Na to zadanie samorządo-
wi Nowych Skalmierzyc udało się pozyskać 
dofinansowanie w kwocie prawie cztery-
stu tysięcy złotych z Wielkopolskiego Re-
gionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 – powiedział burmistrz 
Jerzy Łukasz Walczak.

 
Dariusz Smułka

RCKiK zorganizował zbiórkę życiodajnego 
leku, który zaowocował 13 litrami krwi.

Szerokim echem odbiła się wśród lo-
kalnej społeczności akcja szycia maseczek 
ochronnych (ponad 25 tysięcy sztuk). Wo-
lontariusze – członkinie Kół Gospodyń Wiej-
skich, pracownicy Środowiskowego Domu 
Samopomocy, harcerze oraz osoby indywi-
dualne – szyli je z materiału własnego bądź 
dostarczonego im za pośrednictwem Urzę-
du Gminy przez Starostwo Powiatowe. 

Wszystkie gesty hojności oraz pomocy, ja-
kich w ostatnim czasie doświadczyli ci, którzy 
mierzą się z walką z koronawirusem pokazu-
ją, że mamy w sobie wielkie pokłady empatii 
oraz odpowiedzialności za drugiego człowie-
ka. Wszystkim osobom, organizacjom, insty-
tucjom i firmom, które dołożyły jakąkolwiek 
cegiełkę w tej walce z serca więc dziękuję. 
Kłaniam się Państwu w pas życząc, by okaza-
ne dobro wróciło w dwójnasób – podsumo-
wał burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

 
Magdalena Kąpielska

Do akcji szycia maseczek włączyły się m.in.  
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich
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ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
(stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany)

TeRmiN odbioRu miejSCoWość, uliCe

2020-05-08 Skalmierzyce z wyłączeniem ulic: Boczkowska, Podkocka (odbiór 22.05.2020 r.)

2020-05-15 Nowe Skalmierzyce – ulice: 29 Grudnia, 3 Maja, A. Mickiewicza, G. Narutowicza, J. Mertki, Kamienna, kard. S. 
Wyszyńskiego, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Mostowa, Polna, T. Kościuszki, Tartakowa, Pl. Wolności

2020-05-22 Nowe Skalmierzyce – ulice: 1 Maja, Boczkowska, Dojazdowa, gen. Hallera, gen. W. Sikorskiego, I. Krasickiego, 
Jana Pawła II, Kaliska, Nowa, Okólna, Podkocka;

2020-05-22 Skalmierzyce – ulice: Boczkowska, Podkocka

dofiNANSoWANie do WymiANy PieCA
ogólne zasady udzielania dotacji na trwałą likwidację ogrzewania węglowego 

i zastąpienia go proekologicznymi systemami grzewczymi

Kto może ubiegać się o dotację?
Do ubiegania się o dotację uprawnieni są:
1. osoby fizyczne,
2. wspólnoty mieszkaniowe,
3. osoby prawne,
4. przedsiębiorcy,
5. jednostka sektora finansów publicznych będąca gminną lub po-

wiatową osobą prawną; posiadające tytuł prawny do władania 
nieruchomością lub lokalem położonym w granicach administra-
cyjnych Gminy.

Termin składania wniosków
Wnioski przyjmowane będą od 1- 30 czerwca, bądź do wyczerpania 
się limitu środków przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji
Dotacja wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 
4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na jednego beneficjenta.

Zakres dotacji
Dotacja obejmuje trwałą likwidację systemów ogrzewania, opartych 
na paliwie węglowym i ich zamianę na ogrzewanie   proekologicz-
ne (kotły gazowe, olejowe, elektryczne, pompy ciepła, paliwa stałe) 
w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na 
terenie Gminy. Warunkiem montażu kotła na paliwo stałe jest brak 
możliwości technicznych podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
Dotacja udzielana jest wyłącznie na dofinansowanie niezbędnych 
kosztów realizacji przedsięwzięcia (kosztów kwalifikowanych):
1. koszt demontażu kotłów/pieców/palenisk węglowych;
2. koszt zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania.

Dotacja nie może być wykorzystana na:
1. zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposa-

żenia budynku lub kotłów na przepracowany olej;
2. przygotowania dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzię-

cia, np. projekt budowlany, projekt wykonawczy, uzgodnienia itp.;
3. instalowanie ogrzewania ekologicznego w nowo budowa-

nych obiektach;
4. zakup i montaż ogrzewania kominkowego;
5. zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efek-

tu ekologicznego;

6. wymianę systemu ogrzewania ekologicznego na nowe w przy-
padku, gdy wcześniej lokal lub budynek mieszkalny posiadał 
system ogrzewania ekologicznego;

7. modernizację istniejącego ogrzewania proekologicznego;
8. zakup instalacji towarzyszącej nowemu urządzeniu grzewcze-

mu, czy pokrycie kosztów przebudowy lub budowy wewnętrz-
nej instalacji;

9. refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy 
dotacyjnej z Gminą.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji
Wnioski o udzielenie dotacji celowej będą rozpatrywane według 
kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce. jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek. W przypadku 
braków formalnych wniosku lub braku wymaganych załączników, 
Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wezwie wnioskodawcę do 
usunięcia braków w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie 
tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

jak uzyskać dotację?
Po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych osoba zamierzająca 
ubiegać się o dotację na dofinansowanie powinna złożyć wniosek 
o udzielenie dotacji wraz z następującymi załącznikami
1. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowa-

nia nieruchomością.
2. Dokumentacją fotograficzną pieca/kotła węglowego, który bę-

dzie podlegał likwidacji
3. Zgodą współwłaścicieli, w przypadku gdy tytuł prawny do bu-

dynku lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jedne-
mu podmiotowi.

4. W przypadku, gdy inwestorem będzie wspólnota mieszkaniowa 
zobowiązana jest ona do załączenia do wniosku kopii uchwały 
wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę na realizację zada-
nia inwestycyjnego, kopii uchwały o powołaniu zarządu wspól-
noty oraz w sytuacji ustanowienia zarządcy wspólnoty - kopii 
umowy o sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną oraz 
zestawienie lokali objętych wnioskiem o udzielenie dotacji, ze 
wskazaniem ich właścicieli, poświadczone przez zarządcę.

5. Dokumenty niezbędne do udzielenia pomocy de minimis dla 
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pomocy 
de minimis w rolnictwie.
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Uchwalono zasady  
konsultacji społecznych 
26 marca br. Rada Gminy i miasta Nowe Skalmierzyce podjęła 
uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami gminy. 

Konsultacje mogą zainicjować: rada, bur-
mistrz bądź 150 mieszkańców. Mogą być 
one przeprowadzone w różnych formach: 
zebrań lub spotkań; opinii, propozycji, uwag 
przekazywanych pisemnie lub drogą elek-
troniczną; ankiet lub sondaży elektronicz-
nych; wyboru pomiędzy przedstawionymi 
propozycjami w drodze głosowania. Są one 
ważne bez względu na liczbę osób w nich 
uczestniczących. Mogą mieć zasięg gminny 
(obejmujący cały obszar gminy) bądź lokal-
ny (dotyczący np. jednego sołectwa). Kon-

sultacje mają charakter opiniodawczy, a ich 
wynik nie jest wiążący dla organów gminy.

Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji 
podejmuje burmistrz w formie zarządze-
nia w terminie 14 dni od wniesionego do 
niego wniosku, który powinien zawierać 
m.in. wskazanie osoby upoważnionej do 
kontaktu w imieniu mieszkańców oraz listę 
osób pełnoletnich zamieszkałych na terenie 
gminy. 

Konsultacje społeczne to kolejne z narzę-
dzi ułatwiających komunikację mieszkań-

ców z władzami. Dzięki nim będziemy mogli 
jeszcze bardziej wsłuchać się w ich potrzeby, 
pomysły i propozycje. Mam nadzieję, że staną 
się one popularną formą dialogu w naszym 
samorządzie – powiedział burmistrz Jerzy 
Łukasz Walczak. 

 
 

Dariusz Smułka

Ulica Krótka w Nowych 
Skalmierzycach 
remontowana

Trwają prace związane z remontem uli-
cy Krótkiej w Nowych Skalmierzycach. Na 
odcinku o długości 232 metry zostanie wy-
konana nowa nawierzchnia asfaltowa, chod-
niki oraz pobocza z kostki brukowej. Roboty 
są prowadzone od końca ulicy do wjazdu na 
osiedle od strony ulicy Jabłonkowej w Śliw-
nikach. Szerokość jezdni wyniesie 5 metrów, 
chodników – do 2 metrów. 

Inwestycja potrwa do 30 czerwca br. 
Jej koszt to ponad 400 tys. zł. Całość jest 
finansowana z budżetu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Dariusz Smułka

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci

śp. Anieli Błaszczyk
kawalera medalu "Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej",

współzałożycielki najpotężniejszego dziś zakładu przemysłowego w Gminie, wspaniałej filantropki
o ogromnym sercu angażującej się w działalność wielu organizacji pozarządowych.

Z Rodziną Zmarłej łączę się w bólu, przekazując Państwu najszczersze wyrazy współczucia.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

Jerzy Łukasz Walczak
oraz pracownicy Urzędu
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Ochronka kolejowa,  
czyli pierwsze przedszkole 
w Skalmierzycach Nowych 
Wraz z budową dużej stacji kolejowej w przygranicznych Skalmierzycach 
władze pruskie zobowiązane były zapewnić odpowiednią liczbę 
pracowników mających za zadanie sprawne działanie całego zespołu 
stacyjnego. Stacja „Skalmierzyce”, bo taką nosiła nazwę na życzenie 
ks. jana Piotrowicza, była jednostką przygraniczną, odgrywającą wielką 
rolę w pruskim systemie komunikacyjnym. Położona na najkrótszej 
trasie łączącej Niemcy z Łodzią i Warszawą, była też wielkim ośrodkiem 
przeładunkowym w transporcie kolejowym związanym z różnicą 
w szerokości torów pruskich i rosyjskich. 

Dla potrzeb eksploatacyjnych nowej sta-
cji władze pruskie musiały osiedlić w Skal-
mierzycach pracowników kolejowych, spro-
wadzonych z głębi Niemiec. Dla tej kadry 
- wyższego i niższego szczebla - wybudowano 
odpowiednią liczbę mieszkań w budynkach 
typu willowego z ilością pomieszczeń zależną 
od statusu pracownika w hierarchii służbo-
wej. Były to mieszkania rodzinne składające 
się w najwyższym standardzie z kilku pokoi 
z kuchnią, a nieraz też łazienką. Lokale przy-
dzielano ze względu na stan cywilny pracow-
nika, czyli były to mieszkania kawalerskie lub 
rodzinne. Do każdego z nich przynależało po-
mieszczenie gospodarcze i dość spory ogródek 

dla upraw warzywnych, co niewątpliwie pod-
nosiło standard życia rodzin. Uwzględniając 
realia ekonomiczne ówczesnych lat oraz niski 
poziom życia w zaborze rosyjskim, osiedle 
kolejowe w Skalmierzycach sprawiało wra-
żenie dobrobytu i zamożności. Aby zapewnić 
pracownikom rozrywkę i miejsce spędzania 
wolnego czasu pomyślano też o odpowiednich 
obiektach. Powstały więc: Kasyno Kolejowe, 
(obecnie przedszkole), Kantyna Kolejowa, 
(obecnie Stare Kino), budynki z kolejowymi 
sklepami spożywczymi, piekarnia kolejowa czy 
nawet szewc. 

Spośród w miarę ujednoliconej architektury 
budynków kolejowych usytuowanych w dziel-

nicy Podkoce, jeden z nich, położony przy ulicy 
Kamiennej, wyróżnia się niezwykłymi kształ-
tami znacznie odstającymi od pozostałych. Jest 
to budynek tzw. „ochronki”, który w okresie 
międzywojennym spełniał rolę przedszkola 
dla dzieci kolejarzy zamieszkałych w tym rejo-
nie. Jeszcze w okresie pruskim mieściła się tu 
ochronka dla dzieci kolejarskich, prowadzona 
przez diakonisy ewangelickie podległe miej-
scowemu pastorowi. Po I-szej wojnie świa-
towej, w latach dwudziestych, wznowiła ona 
działalność, obejmując opieką dzieci w wieku 
przedszkolnym z rodzin kolejarskich. Przez 
cały okres międzywojenny pracowały tu jako 
opiekunki Siostry Służebniczki Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z prowincji 
wielkopolskiej, pochodzące z Pleszewa. W tym 
mieście w latach 1902-1984 mieścił się Dom 
Generalny zgromadzenia, przeniesiony później 
do Lubonia koło Poznania. W Luboniu znajduje 
się też grób z relikwiami założyciela zgroma-
dzenia, którym był w połowie XIX wieku bło-
gosławiony Edmund Bojanowski. Ten człowiek 
świecki, dostrzegający potrzebę objęcia opieką 
dzieci pozostające sierotami po ofiarach epide-
mii cholery, zmobilizował samotne dziewczęta 
do zajęcia się dziećmi, tworząc tzw. „ochron-
ki”. Z biegiem lat powstało najliczniejsze dziś 
w Polsce zgromadzenie zakonne spełniają-
ce idee ojca założyciela. Siostry Służebniczki 
objęły opieką ochronkę skalmierzycką już 
w okresie powstania parafii w Skalmierzycach 
Nowych i przybycia pierwszego proboszcza, 
czyli w 1927 roku. Z tego właśnie roku pocho-
dzi pierwsza informacja o działalności ochron-
ki. Musiała już wtedy uczęszczać tam dość duża 
liczba dzieci, skoro w okresie Bożego Narodze-
nia mogły one pod przewodnictwem siostry 
służebniczki Julii wystawić „Jasełka”, na które 
przybyli księża J. Piotrowicz i ks. wik. Płaczek. 
Przedstawienie cieszyło się popularnością, 
gdyż jako goście przybyli także Jan i Jadwi-
ga Niemojowscy z Mącznik oraz liczne grono 
rodziców. Dzieci w strojach ludowych przy-
gotowanych przez rodziców odegrały scenki 
teatralne ze śpiewem kolęd oraz scenę naro-
dzin Jezusa w Betlejem. Siostry Służebniczki 
z gałęzi wielkopolskiej obrały sobie za patrona 
św. Józefa, dlatego też kaplica w ochronce skal-
mierzyckiej nosiła jego wezwanie. W tym więc 
budynku była w okresie międzywojennym 
pierwsza kaplica modlitewna w parafii Bożego 
Ciała na terenie Skalmierzyc Nowych. Do cza-
su przybycia pierwszego proboszcza opiekę 
duszpasterską nad kaplicą sprawowali księża 
ze Skalmierzyc. Po przybyciu do parafii ks. St. 
Szwedzińskiego odprawiał on w ciągu tygo-
dnia msze św. w kaplicy św. Józefa u sióstr, na-
tomiast w niedzielę odprawiał dla swoich para-
fian mszę św. w kościele skalmierzyckim. Dzieci 
z ochronki przygotowywane przez opiekujące 
się nimi siostry wystawiały bardzo popularne 
wówczas przedstawienia z okazji świąt reli-
gijnych i państwowych. W grudniu 1932 roku 
dzieci uczestniczyły w przygotowanej dla nich 
„gwiazdce” z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
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Do sali Kantyny Kolejowej przybył ks. Czesław 
Gmerek - proboszcz parafii, przedstawiciele 
władz samorządowych oraz liczni mieszkańcy 
Skalmierzyc Nowych. Przemówienie na temat 
historii ochronki, powstałej jak to określono 
„dla celów germanizacyjnych”, wygłosił kura-
tor przedszkola z ramienia kolei, zawiadowca 
Franciszek Garstecki. Podkreślił on, że obecnie 
ochronka działa pod protektoratem kolejowym 
w celu szerzenia oświaty wśród dzieci przed-
szkolnych. W części artystycznej spotkania 
wystąpiła kolejowa orkiestra smyczkowa pod 
batutą pana Gurbisza. Dzieci odegrały „Jaseł-
ka” oraz dwa przedstawienia: „Wystawa lalek” 
i „Cudowna apteka”. Na zakończenie odbyły się 
na scenie kantyny popisy tańców narodowych, 
reżyserowane przez Siostry Służebniczki. Po 
tańcach dzieci urządziły pokaz gimnastyczny 
oraz zostały obdarowane przez gwiazdora 
paczkami świątecznymi. Rodzice składali 
podziękowanie tak siostrom Służebniczkom, 
jak i kuratorowi Fr. Garsteckiemu. 

 W okresie międzywojennym dużą rolę 
w rozwoju życia społecznego odgrywała Ro-
dzina Kolejowa skupiająca różne formy dzia-
łania, np. opiekę nad przedszkolami. Także 
ochronka skalmierzycka znalazła się pod opie-
ką tej organizacji. Jedną z form takiej pomocy 
były dochodowe imprezy organizowane przez 
patronat z udziałem dzieci. 7 lipca 1935 roku 
na stadionie Kolejowego Przysposobienia 
Wojskowego odbył się „kiermasz” przygo-
towany z okazji zakończenia roku szkolnego 
dzieci przedszkolnych. Prezes Rodziny Kole-
jowej Szeliga we współpracy z Siostrami Słu-
żebniczkami przygotował imprezę dla dzieci, 
przeznaczając cały dochód na wsparcie dzia-
łalności ochronki. Wszystkie dzieci w strojach 
ludowych zaprezentowały program artystycz-
ny, wykonując tańce, deklamacje, monologi 
oraz różne gry zespołowe. Rodzina Kolejowa 
przygotowała poczęstunek, a publiczność na-
grodziła młodych artystów obfitymi brawami. 
W ochronce Sióstr Służebniczek przy ulicy 
Kamiennej od roku 1927 do 1939 pracowały 

siostry: Głowacka Maria - od stycznia 1927 r. 
do 9 września 1931 r.; Perdochówna Magdale-
na Maria ur. w 1892 r. , pracowała od czerwca 
1927 do czerwca 1931 r., następnie przeszła 
do pracy w Żerkowie. Trzecią była siostra Ta-
ciakówna Maria Mamerata ur. w 1906 r., przy-
szła z Pleszewa w lipcu 1932 r., później wróciła 
do Domu Macierzystego w Pleszewie. Od 19 
września 1931 r. pracowała siostra Jędrzejczak 
Agnieszka, która przyszła z Lubasza i odeszła 
w 1936 r. do Pleszewa. Kolejna siostra, Ski-
bińska Lucyna Leonja ur. w 1904 r., pracowała 
od lipca 1933 do lipca 1934 r. Po niej w 1934 
r. przyszła siostra Dzikowska Marjanna, po-
wróciła następnie do Pleszewa. Od 6 września 
1934 r. pracowała w Skalmierzycach Białasik 
Magdalena, która w grudniu 1936 r. powróci-
ła do Pleszewa. Przez cały rok 1937 ponownie 
pracowała w ochronce skalmierzyckiej. Od 
listopada 1937 do października 1938 r. praco-
wała siostra Jaśkowiak Władysława Ruperta, 
potem przeszła do Żnina. Od stycznia 1938 do 
lutego 1939 pracowała tu siostra Szkudlarek 
Helena. Siostrę Helenę zastąpiła w lutym 1939 
r. siostra Ferenc Maria Medarda i była w Skal-
mierzycach Nowych aż do wybuchu wojny we 
wrześniu 1939 r. Siostrom pomagały świeckie 
pracownice spełniające rolę służebną w opiece 

nad dziećmi oraz w pracach kuchennych. Jedną 
z nich była skalmierzyczanka Leonia Wolender 
- współpracując z siostrami służebniczkami 
jako wolontariuszka usłyszała głos powołania 
zakonnego i wstąpiła później do Zgromadze-
nia Sióstr św. Jadwigi, w którym przebywała 
do końca życia. Działalność ochronki przez 
cały okres międzywojenny wspierały władze 
kolejowe z naczelnikiem Warsztatów Wago-
nowych Fr. Garsteckim. Później rolę tę przejęła 
też Rodzina Kolejowa. W styczniu 1938 roku 
w Pleszewie zmarła w 41. roku życia i 18. roku 
powołania zakonnego siostra Melania - dłu-
goletnia przełożona Zgromadzenia. Siostra 
Melania była związana z ochronką w Skalmie-
rzycach Nowych i wspierała jej działalność, 
dlatego ks. Fr. Jeliński w dniu 12 stycznia 1938 
roku odprawił w kaplicy przy ul. Kamiennej 
mszę św. z udziałem sióstr i dzieci. Ochron-
ka pod opieką Sióstr Służebniczek działała 
do chwili wybuchu wojny, po której już nie 
została odtworzona. 

Dziś odchodzą ci, którzy się w nim wycho-
wywali. Budynek, który spełniał ważną rolę 
w międzywojennej historii miasta sprawia 
trochę smutne wrażenie. Może kiedyś wróci do 
swej świetności.

 Jerzy Wojtczak 
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Historia jednej 
fotografii cz. 4

Mury starej szkoły podstawowej w Nowych 
Skalmierzycach widziały wiele- niestety nie 
tylko gwar uczących się dzieci, ale także setki 
ludzkich tragedii. Jesienią 1939 roku Niemcy 
utworzyli tutaj obóz przejściowy, aby w maju 
1940 roku wywieźć przetrzymywane osoby do 
obozu koncentracyjnego w Dachau. Niedługo 
obchodzić więc będziemy 80-lecie wydarzenia. 
Warunki panowały tutaj fatalne- słoma zamiast 
posłania, chłód, braki żywnościowe oraz ścisk. 
Aż dziw, że do naszych czasów zachowały się fo-
tografie pokazujące codzienne, obozowe życie. 
Niech nie zmylą nikogo uśmiechnięte twarze. 
Z takich miejsc często nie wracało się do domu...

 Aleksander Liebert



Dzień Kobiet w rytmie tańca z laskami, 
flamenco i kankana
6 marca 2020 roku w restauracji „Nastrojowa” odbyło się tradycyjne 
spotkanie z okazji dnia Kobiet. organizatorem było Koło emerytów, 
Rencistów i inwalidów w Nowych Skalmierzycach, a uczestniczkami 
ponad 100 członkiń. 

Panie odświętnie ubrane i radosne za-
siadły przy pięknie nakrytych stołach. Uro-
czystość otworzyła przewodnicząca koła 
PZERiI Krystyna Marczak, która powitała 
zaproszonych gości oraz złożyła najlepsze 
życzenia z okazji święta. Głos zabrał rów-
nież sekretarz GiM Nowe Skalmierzyce 
Michał Ciupka, który w imieniu burmistrza 
Jerzego Łukasza Walczaka życzył paniom 
zdrowia, radości i samych pogodnych dni.

Po części oficjalnej rozpoczęła się roz-

rywkowa, którą uświetniły słuchaczki UTW 
z Ostrowa Wielkopolskiego – „Tańczące Se-
niorki”. Dwadzieścia pań w czarnych garni-
turach i melonikach zatańczyło taniec z la-
skami i taniec żydowski. Później było coraz 
goręcej. Po zmianie strojów panie zatańczy-
ły kankana, flamenco i viva espania. Tańce 
były przeplatane piosenkami. Usłyszeliśmy 
„Baby, ach te baby”, „Zimny drań” czy „Ta 
mała piła dziś”. Cały występ wzbudził po-
dziw oglądających i nasunęła się refleksja, 

że „tylko ten się nie starzeje, kto nie ma na 
to czasu”.

Szybko i miło upłynął czas przy kawie 
i lampce szampana. Wszystkie panie zosta-
ły obdarowane symbolicznymi kwiatkiem 
i czekoladą. Dziękujemy organizatorom 
i czekamy na następne spotkania.

Halina J.

Dzień Kobiet w Gałązkach Małych
Koło Gospodyń Wiejskich, Sołtys i Rada Sołecka wsi Gałązki Małe 

zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Sołtys Krzysztof Kowal-
czyk złożył paniom życzenia zdrowia oraz dalszej miłej współpracy. 
Zostały one obdarowane różami i bombonierkami. KGW zaprezento-
wało także mieszkańcom i gościom ,,Księgę Smaków Powiatu Ostrow-
skiego” – książkę, w której znalazły się lokalne przepisy na ,,pasztet 
Babci Marysi’’ i ,,chleb domowy”. Całość spotkania uzupełniło smacz-
ne menu i wspólne biesiadowanie.

Szycie maseczek ochronnych 
w Środowiskowym Domu 
Samopomocy

Zgodnie z wytycznymi wojewody wielkopolskiego w związku 
z rozszerzającym się koronawirusem zajęcia w Środowiskowym 
Domu Samopomocy zostały zwieszone. Jednakże pracownicy wyszli 
z inicjatywą szycia bawełnianych maseczek ochronnych, które będą 
służyć społeczności lokalnej.

Część rozrywkową przygotowały „Tańczące Seniorki” 
- słuchaczki UTW z Ostrowa Wielkopolskiego
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Pierwszy w Gminie 
i Mieście Nowe 
Skalmierzyce  
Klub Seniora
Wielkopolski urząd Wojewódzki 
przyznał Gminie i miastu 
Nowe Skalmierzyce dotację 
w wysokości 125 tys. złotych 
z przeznaczeniem na utworzenie 
pierwszego dziennego miejsca 
pobytu osób w wieku 60+, czyli 
Klubu Seniora. 

Placówka, która ma powstać jeszcze 
w tym roku w budynku tzw. pawilonu Szko-
ły Podstawowej im. Powstańców Wielko-
polskich w Nowych Skalmierzycach prze-
znaczona będzie dla dwudziestu osób.

To odpowiedź na potrzeby starzejącego 
się społeczeństwa (obecnie 21% miesz-
kańców gminy stanowią osoby powyżej 60 
roku życia), któremu należy się nie tylko 
zaspokojenie podstawowych potrzeb typu 
opieka zdrowotna czy pomoc socjalna, ale 
również umożliwienie kontynuacji spo-
łecznej produktywności i aktywność w in-
nych, niż zawodowy, obszarach. 

Klub to jeden z kolejnych kroków podej-
mowanych przez nasz samorząd w ramach 
przyjętego przez Radę programu polityki 
senioralnej – wyjaśnia burmistrz Jerzy Łu-

kasz Walczak i dodaje: nasi seniorzy będą 
mieli wreszcie swój kąt, w którym będą mo-
gli aktywizować się społecznie poprzez kul-
turę, rekreację czy inne formy wsparcia. 

Wsparcie to będzie udzielane przez sa-
mych seniorów – w ramach samopomo-
cy, jak i działań wolontariackich na rzecz 
innych. Uczestniczenie w życiu klubu 
pozwoli jego członkom na zagospodaro-
wanie czasu wolnego, poprawę jakości 
życia, nawiązanie relacji międzyludzkich 
oraz zaangażowanie w działania na rzecz 
społeczności lokalnej. Każdy z nas lubi czuć 
się potrzebny, bez względu na wiek. Senio-
rzy, którzy mają więcej czasu niż inni, chcą 
go zagospodarować w sposób wartościowy 
i społecznie użyteczny. Wciąż też pragną 
kontaktu z drugim człowiekiem, spotkań ze 

znajomymi, odskoczni od swoich czterech 
ścian - mówi burmistrz.

Na Klub Seniora wydzielony zostanie 
sporej wielkości przyszkolny pawilon, do 
którego prowadzić będzie osobne wejście 
od strony boiska. Do swojej dyspozycji za-
interesowani będą mieli pełniące funkcję 
sali spotkań ogólnodostępne pomieszcze-
nie wyposażone w stoły i krzesła, pomiesz-
czenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, 
komputer z dostępem do Internetu oraz 
kanapy i fotele, aneks kuchenny z urządze-
niami do przygotowania i spożycia posiłku 
oraz szatnię i toalety.

 
Magdalena Kąpielska 

Klub powstanie przy Szkole Podstawowej  
im. Powstańców Wielkopolskich
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Co w GRANICY piszczy?
Szczep Granica nawet podczas obowiązkowej kwarantanny nie 
przestaje działać. Podejmuje działania zdalne, które mają umilić czas 
przymusowego pobytu w domu nie tylko zuchom i harcerzom, poza 
tym promuje produktywne i rozwijające sposoby spędzania czasu. 

Kraj jest aktualnie objęty kwarantanną 
społeczną, przez co działalność śródroczna 
Związku Harcerstwa Polskiego została zawie-
szona. Oznacza to, że nie odbywają się zbiórki 
ani wyjazdy harcerskie. Można zadać pytanie: 
co w takim razie robią harcerze? Wbrew po-
zorom nie brakuje im zajęć! Całe ZHP stwo-
rzyło akcję #RazemAleZdalnie, która ma na 
celu zachęcenie do dalszego rozwoju harcer-
skiego przy wykorzystaniu Internetu, 
mediów społecznościowych lub innych 
środków, które umożliwiają działal-
ność na odległość. Stawiamy na rozwój 
każdego harcerza, zucha, a nawet osób, 
które dopiero po kwarantannie zdecy-
dują się do nas dołączyć - udostępniamy 
sprawności indywidualne, które każdy 
może realizować w domu - mówi phm. 
Jakub Nowak - komendant Szczepu 
Granica. Dodatkową formą działalno-
ści w ramach akcji #ZostańWDomu 
jest pomoc osobom starszym i potrze-
bującym. Tutaj zaangażowani są tylko 
chętni pełnoletni instruktorzy Szczepu. Ich 
zadaniem jest dostarczanie zakupów czy wy-
chodzenie z czworonożnymi przyjaciółmi na 
spacer. Kolejną formą pracy naszego rodzi-
mego Szczepu jest akcja S-learning, którą zor-
ganizowała czwórka wędrowników z 47DW 
„Popioły”. Na naszym szczepowym Facebooku 
codziennie, przez 14 dni, udostępnialiśmy me-
tody, które pomagają łatwiej przyswajać wie-

dzę. W tych trudnych warunkach jest to akcja 
bardzo przydatna, zachęca młodzież (nie tylko 
harcerzy) do poszukiwania nowych sposobów 
na naukę – takich, aby stała się ona łatwiejsza 
i przyjemniejsza w domu. Zachęcamy wszyst-
kich do dzielenia się z nami i innymi swoimi 
sposobami na radzenie sobie z nauką - do-
daje pwd. Gabriela John z Zespołu Promocji 
Szczepu. Zachęcają oni również młodzież do 

dzielenia się swoimi sposobami na radzenie 
sobie z nauką i wymieniania się nimi. Obecnie 
wszystkie siły instruktorzy i rodzice harcerzy 
przeznaczają na szycie maseczek dla oko-
licznych szpitali. Urząd Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce dostarczył materiał. Szybka or-
ganizacja maszyn i od razu połowa Szczepu 

podjęła wyzwanie. Jesteśmy dumni z takiego 
zaangażowania harcerzy, ale również cudow-
nych rodziców z naszego Skalmierzyckiego 
Koła Przyjaciół Harcerstwa! To wspaniałe 
uczucie i zaszczyt pracować z ludźmi, którzy 
są gotowi nieść pomoc każdemu w trudnej sy-
tuacji - podkreśla phm. Ada Szmyt, zastępca 
Komendanta Szczepu Granica. 

Jak widać, mimo, że czas kwarantanny jest 
trudny dla nas wszystkich, na harcerzy nie 
można narzekać! W dalszym ciągu chcą pra-
cować z dziećmi a także „nieść chętną pomoc 
bliźnim” - w myśl słów Przyrzeczenia Harcer-
skiego. Dziękujemy!

Zachęcając do oderwania się trochę od 
rzeczywistości i całej sytuacji, która dzieje się 
w kraju, zapraszamy na małą podróż w prze-

szłość. W tym roku po raz 14. na terenie 
naszej Gminy odbył się Rajdo-Biwak 
„Szlakiem Powstańców Wielkopol-
skich”. Przez trzy dni po ulicach chodzi-
ły grupy przebranych za powstańców 
wielkopolskich harcerzy z całej Polski. 
Chcąc zachować pamięć o wydarze-
niach sprzed ponad 100 lat Szczep 
Granica przygotował dla wszystkich 
uczestników trasę rajdu z różnymi za-
daniami sprawdzającymi wiedzę, umie-
jętności, sprawność i zaangażowanie. 
Ciekawe, czy Państwo zauważyli dziel-
nych powstańców na naszych ulicach? 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali 
się w 14. edycję Rajdo-Biwaku: harcerzom, 
rodzicom, dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Noblistów, w której spaliśmy, dyrektor 
i kucharkom z Przedszkola Jarzębinka za gości-
nę i pyszny obiad dla uczestników, firmom, któ-
re wsparły nasz projekt a także mieszkańcom 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za ciepłe 
przyjęcie nas w swoim mieście. To wspaniałe 

Harcerze szyli maseczki dla szpitala w Ostrowie 

Gala Rozdania Statuetek „Profil Paderewskiego”
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Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowych 
Skalmierzycach pracuje nieustannie 
i zapewnia wszelką możliwą pomoc
Wspiera psychicznie i informacyjnie oraz 
przygotowuje i dostarcza żywność dla osób objętych 
obowiązkową kwarantanną, które nie mają wsparcia 
od bliskich lub sąsiadów. dotychczas kwarantanną 
objętych zostało ok. 50 osób.

Oferuje pomoc rzeczową (m.in. bony żyw-
nościowe) oraz finansową dla osób i rodzin 
znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji 
rodzinno-ekonomicznej.

W szczególności wspiera seniorów, któ-
rym pomoc w środowisku zapewniają 4 
opiekunki w formie usług opiekuńczych, po-
nadto świadczy pomoc w formie niepienięż-
nej i finansowej.

Regularnie realizuje (aktualnie zdalnie) 
pracę socjalno-wychowawczą z rodzinami 
z dziećmi wymagającymi towarzyszenia 
i wsparcia Asystenta Rodziny.

W wielkanocnym czasie obdarowane zo-

stały paczkami świątecznymi osoby starsze 
i samotne, które dotychczas zapraszane były 
na coroczne Śniadanie Wielkanocne orga-
nizowane przez tutejszy ośrodek pomocy. 
Paczki trafiły do 50 domów.

Dzieci objęte decyzją kierownika M-GOPS 
dożywianiem (obiady) w szkołach i przed-
szkolach, a obecnie nie uczęszczające do 
placówek oświatowych, otrzymały pomoc 
w postaci świadczenia pieniężnego na zakup 
posiłku lub żywności (w naszej Gminie takie 
wsparcie finansowe otrzymają 83 rodziny, 
w tym 162 dzieci).

Zapewnia stały dyżur telefoniczny w go-

dzinach: 7:30 – 15:30 – od pn do pt (wspar-
cie pracownika socjalnego i/lub psychologa).

Zachęca do kontaktu telefonicznego: 62 
580 40 20, 62 580 40 25, 883 405 705 oraz 
e-mailowego: mgops@noweskalmierzyce.pl

 
Apel pracowników ośrodka pomocy 

społecznej: „Zostajemy w pracy dla Was. 
Wy zostańcie w domu dla nas!”

uczucie mieć Was obok! - ze wzruszeniem do-
daje phm. Ada Szmyt - komendant tegorocz-
nej edycji imprezy. 

Po raz kolejny imprezę zakończyła Gala 
Rozdania Statuetek „Profil Paderewskiego”. 
Całość odbyła się w Starym Kinie w Nowych 
Skalmierzycach. Uroczyste uhonorowanie 
odznakami przyjaciół harcerstwa oraz ogło-
szenie wyników i rozdanie nagród to stałe 
punkty uroczystości. W tym roku przyznano 

nagrody w sześciu kategoriach. Oto wyniki:
• Kategoria „Niedotknięci czasem” - patrol 

Krokodyle - Hufiec Wschowa
• Kategoria „Najsprawniejsi w działaniu” 

- patrol Jarocińskie Naleśniki - Hufiec 
Jarocin

• Kategoria „Łowcy informacji” - patrol 
Problematyczni - Hufiec Lubliniec

• Kategoria „Znakomite aktorstwo” - patrol 
Granat - Hufiec Ziemi Ostrzeszowskiej

• Kategoria „Najuczciwsi z uczciwych” 
- patrol Jodrzew - Hufiec Ostrów 
Wielkopolski

• Zwycięzcy XIV Edycji Rajdo-Biwaku 
- patrol „Rodzina małych rowerków 
składanych” - Hufiec Ostrów Wielkopolski.
Na zakończenie dla wszystkich Teatr Ognia 

„Hana Hi” z Ostrowa Wielkopolskiego przygo-
tował świetny pokaz fire show.

ZPS Granica

Wręczenie odznak przyjaciół harcerstwa oraz ogłoszenie wyników i rozdanie nagród Rajdo-Biwak „Szlakiem Powstańców Wielkopolskich”

Osoby, które dotychczas zapraszane były 
na coroczne Śniadanie Wielkanocne 

otrzymały paczki żywnościowe
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XIII edycja Konkursu Poezji Pisanej 
i Recytowanej o Pióro Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
„Matematyka wierszem pisana”
 „Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej 
glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.” jean fabre

W Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jana 
Nepomucena Chrzana w Gostyczynie odby-
ła się XIII edycja Konkursu Poezji Pisanej i 
Recytowanej o Pióro Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. Swoje prace 
zgłosiło 7 szkół podstawowych: SP im. Orła 
Białego z Biskupic Ołobocznych, SP im. Marii 
Konopnickiej w Droszewie, SP im. J. Korcza-
ka w Kotowiecku, SP im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach, SP z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Powstańców Wielko-
polskich w Nowych Skalmierzycach, SP im. 
Adama Mickiewicza w Skalmierzycach oraz 
gospodarz konkursu - Gostyczyna. 

Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzi-
cami przybyli do naszej szkoły, aby poznać 
zwycięzcę. Warunkiem uczestnictwa było 
napisanie wiersza związanego tematycznie 
z nazwą konkursu, jego zaś celami: rozwija-
nie kompetencji matematycznych, przedsta-
wianie zagadnień matematycznych w spo-

sób łatwy do zapamiętania, rozwijanie pasji 
i uzdolnień literackich, zachęcanie miłośni-
ków pisania do prezentowania własnych 
umiejętności, kształcenie umiejętności pięk-
nego czytania i rozumienia tekstu.

Matematyka i poezja - to połączenie wy-
daje się niemożliwe, bo to dwie zupełnie róż-
ne dziedziny działalności człowieka. Przeko-
nani, że dla naszych uczniów nie ma rzeczy 
niemożliwych, trochę przewrotnie zapropo-
nowaliśmy „Matematykę wierszem pisaną”, 
tym bardziej, że jednym z podstawowych 
kierunków realizacji polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2019/2020 jest 
rozwijanie kompetencji matematycznych 
uczniów. Liczyliśmy na to, iż nasi podopiecz-
ni „przemycą” matematykę do poezji w spo-
sób odmienny i zaskakujący.

Jury, po zapoznaniu się z utworami, przy-
znało nagrody w dwóch kategoriach wieko-
wych – klas IV-VI i VII-VIII. Komisja konkur-
sowa oceniała przede wszystkim wartość 

merytoryczną wiersza, wartości artystyczne 
i oryginalność oraz związek z tematem kon-
kursowym. Po prezentacji napisanych wier-
szy uczniowie poznali wyniki obrad jury:
kategoria klas IV-VI:
• - I miejsce i Złote Pióro Burmistrza 

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – 
Faustyna Tułacz z klasy V z SP im. Marii 
Konopnickiej w Droszewie

• - II miejsce i Srebrne Pióro Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Gostyczynie - 
Kinga Kamzol z klasy VI z SP im. bł. ks. 
Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

• - III miejsce i Brązowe Pióro – Marcelina 
Woźniak z klasy VIa z SP im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach.

kategoria klas VII-VIII:
• - I miejsce i Złote Pióro Burmistrza 

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
– Andrzej Wachna z klasy VIIc 
z SP z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach

• - II miejsce i Srebrne Pióro Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Gostyczynie – 
Zofia Tomalak z klasy VIII z SP im. Janusza 
Korczaka w Kotowiecku

• - III miejsce i Brązowe Pióro – Zuzanna 
Kamzol z klasy VIII z SP im. bł. ks. Jana 
Nepomucena Chrzana w Gostyczynie 

• Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do 
udziału w kolejnej edycji konkursu.

 
Organizatorki konkursu

Edukacja w dobie koronawirusa
Spowodowane ogólnoświatową pandemią trwające od 16 marca 
obligatoryjne zawieszenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych w Polsce postawiło nie tylko system oświaty, ale 
i uczniów i ich rodziców w całkiem nowej rzeczywistości.

 Zgodnie z decyzją Premiera RP Mateusza 
Morawieckiego taki stan potrwa do odwołania.

Podążając za zaleceniami rządowymi na-
uczyciele ze szkół z terenu Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce także rozpoczęli z ucznia-
mi nauczanie zdalne. Pedagodzy komuni-
kują się ze swoimi wychowankami poprzez: 
e-dziennik, telefonicznie, e-mailowo, za po-

mocą portali społecznościowych, dzięki któ-
rym mogą prowadzić np. wideokonferencje 
z podopiecznymi. Nauczanie jest prowadzo-
ne z wykorzystaniem różnorodnych pomocy 
dydaktycznych – e-podręczników, zadań in-
teraktywnych, filmów edukacyjnych, aplika-
cji internetowych, ale również i tradycyjnych 
metod – podręczników, zeszytów ćwiczeń czy 
kart pracy. Nauczyciele posiłkują się również 
materiałami znajdującymi się na platformach, 
stronach i serwerach edukacyjnych.

Dariusz Smułka

Laureaci konkursu „Matematyka wierszem pisana”
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Szkoła polonistycznych sukcesów
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach również w tym roku szkolnym zostali laureatami 
wielu polonistycznych konkursów. 

Natomiast 6 marca okazał się dniem 
wyjątkowym dla całej społeczności szkol-
nej. To właśnie wówczas Bartosz Błaszczak 
z klasy Va zajął III miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie ,,Polacy w świecie znani z dzia-
łalności publicznej, misyjnej, naukowej, ar-
tystycznej i sportowej’’. Tegoroczna edycja 
dotyczyła działalności Polaków w Niem-
czech. Uczniowie szkół podstawowych kl. 
IV-VIII mieli do wykonania pocztówkę for-
matu A5, jaką chcieliby otrzymać z kraju, 
którego dotyczy konkurs. Uroczysta gala 
wręczenia nagród odbyła się podczas XXIV 
Targów Edukacyjnych w Poznaniu. Kon-
kurs został zorganizowany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego - Departament Edukacji i Nauki.

Tego dnia nasi uczniowie wzięli także 
udział w V Przeglądzie Słowa pod hasłem 
,,Młodość sądzi, starość rozgrzesza’’ zorga-
nizowanym przez Zespół Szkół Ponadpod-
stawowych w Przygodzicach. Z konkursu 
wrócili z licznymi nagrodami.
• W kategorii I - wiersz własny - 

I miejsce- zdobyła Nela Jurek, II 
miejsce- Iga Ciupka, a wyróżnienia 
otrzymały: Marcelina Kwiatkowska 
oraz Michalina Budzik. 

• W kategorii II - recytacja - III miejsce-
zajęła Antonina Grabarz, a wśród 
uczniów wyróżnionych znaleźli się: 
Klaudia Dominik i Nikodem Stegliński. 

• W kategorii III - czytanie 
interpretacyjne - II miejsce uzyskała 
Nadia Zimniak, III miejsce - Kacper 
Szczepaniak, a wyróżnienie 
Olga Grobelna.
Uczniowie naszej szkoły stanęli na wy-

sokości zadania również podczas zmagań 
konkursowych Ogólnopolskiego Konkur-
su Polonistycznego ,,Fraszka’’. W kategorii 
klas VII-VIII dyplom za bardzo dobry wy-
nik zdobyła Małgorzata Rybak, a dyplomy 

wyróżnienia: Wiktoria Choniawko i Do-
minika Myzia. Natomiast w kategorii klas: 
V-VI dyplom za bardzo dobry wynik oraz 
nagrodę książkową za najwyższy wynik 
w szkole otrzymała Martyna Balcerzak, 
a dyplomy wyróżnienia: Sandra Malinow-
ska, Nikola Młynarska, Maria Kąpielska, 
Iga Ciupka, Nadia Zimniak oraz Michalina 
Spałek. 

Kolejnym osiągnięciem była statuetka 
przyznana naszej szkole za najlepszy wy-
nik drużynowy otrzymana podczas XVIII 
Międzyszkolnego Konkursu Ortograficzne-
go w Kotowiecku. Trofeum udało się zdo-
być dzięki: Małgorzacie Rybak- laureatce 
I miejsca w kategorii klas VII-VIII, Sandrze 
Malinowskiej- laureatce I miejsca w kate-
gorii klas IV-VI oraz Nikodemowi Babuli- 
który zdobył III miejsce w kategorii klas 
I-III. 

Uczniów do konkursu przygotowywały: 
Aneta Mikołajczyk, Agata Pawlaczyk-Wie-
czorek, Małgorzata Mąka i Dorota Bukow-
ska. Serdecznie gratulujemy.

 Dorota Bukowska

Centrum Kultury oraz  
Biblioteka Publiczna  
ruszają z zajęciami  
artystycznymi!
W tak trudnym czasie, jakim jest 
epidemia, Centrum Kultury oraz 
biblioteka Publiczna w Nowych 
Skalmierzycach wyszły 
naprzeciw wobec wszystkich 
podopiecznych i czytelników. 

W kwietniu ruszyły zajęcia online: wo-
kalne, teatralne, plastyczne, a nawet ta-
neczne. Odbywają się one na platformach 
konferencyjnych. 

Na naszym profilu na Facebooku znaj-
dziecie Państwo kilka propozycji spędzania 
z nami czasu m.in. wspólne czytanie bajek. 
Codziennie o godz. 16:30 „Popołudniowa 
Bajka Zabawiajka”, a o godz. 19:00 „Bajka na 
Dobranoc”. 

Poza tym zapraszamy na gimnastykę dla 
dzieci, dorosłych i seniorów. 

W każdą sobotę o godz. 17:30 będzie 
emitowana relacja na żywo ze spotkania 
z Katarzyną Jarząb, która poprowadzi zaję-
cia plastyczne.

Śledźcie nas na Facebooku na profilu Cen-
trum Kultury oraz Biblioteki Publicznej GiM 
Nowe Skalmierzyce. 

M.W. i M.J.
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Nowy projekt Legionu  
na zaciągniętym ręcznym hamulcu
W 2020 rok wchodziliśmy z wielkimi nadziejami, mieliśmy  
dużo planów i patrzyliśmy w przyszłość z entuzjazmem.

W połowie stycznia podpisaliśmy z Gmi-
ną umowę na dofinansowanie naszego 
nowego projektu pod nazwą „Legionowa 
Szkółka Siatkarska”. Z wielkim animuszem 
przystąpiliśmy do jego realizacji, ukształ-
tował się plan działania i ruszyliśmy. Uru-
chomiliśmy kampanię informacyjną, doko-
naliśmy zakupu sprzętu oraz dopięliśmy 
współpracę z trenerami. Pod koniec lutego 
rozpoczęliśmy spotkania informacyjne po-
łączone z naborem do szkółki. Z począt-
kiem marca planowaliśmy rozpoczęcie za-
jęć i dalszy nabór. Ze względu na koncert 
Andrzeja Piasecznego z okazji 8. marca, 
wypadły pierwsze zajęcia.

Wszystkie nasze plany zweryfikowało 
życie i następne, planowane na 15 marca, 
zajęcia już się nie odbyły z powodu coraz 
dynamiczniej rozwijającej się epidemii. Na 
samym starcie nasz entuzjazm został bar-
dzo poważnie wyhamowany. Szkoda, po-
nieważ po pierwszych dwóch spotkaniach 
rekrutacyjnych zgłosiło się 28 chętnych.

Ogłoszony stan epidemii niesie za sobą 
bardzo poważne ograniczenia i uniemoż-
liwia nasze spotkania. Trudno powiedzieć 
kiedy wrócimy na halę, musimy być jed-
nak cierpliwi i zdyscyplinowani w okresie 
narodowej kwarantanny. Sytuacja unie-
możliwia nam działania fizyczne, możemy 
jednak ten czas wykorzystać na wzmożone 
działania informacyjne i marketingowe po-
przez pracę zdalną za pomocą różnych me-
diów. Stąd ten artykuł jako z jednej strony 
informacja o stanie aktualnym projektu, a z 
drugiej jako prośba do zagospodarowania 
tego czasu, aby zastanowić się nad podję-
ciem decyzji o ewentualnym przystąpie-
niu do szkółki. Jest to czas, kiedy rodzice 
spędzają ze swoimi dziećmi więcej czasu, 
a temat dbania o zdrowie jest bardzo po-
wszechny i ma zupełnie inny wymiar. Jest 
to dobry czas do zdobywania wszelkich 
informacji - można uzyskać je kontaktując 
się z nami telefonicznie czy drogą mailową. 
Z racji nieprzewidywalności okresu trwa-
nia stanu epidemii pozwolę sobie przeka-
zać dwie ważne informacje:

1. W trakcie kampanii informacyj-
nej i naboru zauważyłem zainteresowa-
nie rodziców dzieci klas 1-3, dlatego po 
uzgodnieniu z trenerami podjęliśmy de-
cyzję o uruchomieniu również tej grupy 
wiekowej

2. zapraszam do kontaktu pod nr tel. 796 
939 903, e-mail: legion.szkola@gmail.com

Osoby, które były na spotkaniach infor-
macyjnych, wpisały się na listę oraz po-

brały ankietę, a jej nie przekazały również 
proszę o kontakt, aby móc usprawnić na-
szą komunikację i obieg informacji.

Jest to dobry moment na to, aby się zasta-
nowić nad propagowaniem zdrowego stylu 
życia szczególnie wśród dzieci i młodzieży. 
Okres szkolny to nie tylko czas nauki i zdo-
bywania wiedzy, ale również ważny okres 
rozwoju fizycznego i psychicznego. Sport 
to bardzo dobry przyjaciel w kształtowaniu 
pod względem fizycznym oraz kreowaniu 
dobrych nawyków.

Po zakończeniu walki z epidemią, po-
wrócimy do normalności wznowimy ak-
cję informacyjną, która będzie uaktual-
niona o wszelkie zmiany, które nastąpiły 
w międzyczasie.

Życzę zdrowia wszystkim czytelnikom 
i pozostaję z siatkarskim pozdrowieniem,

 
 

Stanisław Zbyszek Gzieł
Koordynator szkółki



Motocykliści oddają krew
Nie tak miała wyglądać planowana corocznie przez Klub 
motocyklowy iskra mC Poland z Nowych Skalmierzyc zbiórka 
krwi- dotychczas huczna, z wieloma atrakcjami i koncertami, a tym 
razem w maskach na twarzy i z zachowaniem niezbędnego dystansu 
między osobami.

 W dobie pandemii zapotrzebowanie na 
krew nie zmalało, więc każda tego typu ak-
cja jest dla Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu na 
wagę złota.

Zbiórka zorganizowana 29 marca br. 
w sąsiedztwie Stadionu Miejsko-Gminnego 
przyniosła 13.05 litra krwi. W akcji poma-
gało dziesięciu członków: Krzysztof Stasiak, 
Sławomir Antczak, Artur Bukowski, Krzysztof 
Grala, Wojciech Bałdyga, Eugeniusz Stanek, 
Jakub Janiak, Daniel Mikszak i Łukasz Rosiń-
ski, który zajął się logistyką akcji - podkreśla 
prezydent Klubu Tomasz Kałużny i dodaje, że 

została ona przeprowadzona z zachowaniem 
wszelkich środków zapobiegawczo-ochron-
nych. Osoby, które zgłosiły się do poboru krwi 
również zostały wyposażone w maseczki i rę-
kawiczki, do tego przed wejściem do autoka-
ru każdy miał mierzoną temperaturę ciała. 
Środki ochronne dostarczyli na akcję Urząd 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz firma 
PrintWizards.pl. Ponadto dostaliśmy kolejne 
maseczki uszyte przez naszych przyjaciół ze 
stowarzyszenia Misz Masz, którym również 
dziękujemy za wsparcie. Wszystkie osoby, 
które oddały krew w ramach podziękowania 
otrzymały torby ze słodyczami ufundowany-

mi przez firmy Nestle-Winiary, Colian i Paula, 
za co serdecznie im dziękujemy. Szczególne 
podziękowania należą się Tomaszowi Kojało-
wiczowi z firmy Nestle-Winiary.

 Chęć do oddania cennego daru, jakim jest 
krew zgłosiło ponad 50 osób z czego zareje-
strowanych zostało 38 osób, a krew oddało 
29, w tym 4 członków klubu. Kolejna akcja, 
tym razem zainicjowana przez skalmierzycki 
Klub Honorowych Dawców Krwi ma odbyć 
się 25 kwietnia na miejskim stadionie. Tutaj 
również będą zachowane wszelkie niezbęd-
ne środki bezpieczeństwa. Jak podkreśla 
centrum krwiodawstwa na wszystkich eta-
pach oddawania krwi używa się wyłącznie 
sprzętu jednorazowego użytku, w związku 
z czym nie grozi nam zakażenie czynnikami 
chorobotwórczymi, a cały personel jest za-
bezpieczony w maski ochronne.

 
Aleksander Liebert
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Znakomite otwarcie 
roku przez Alana

Już po raz dziewiąty odbyły się Mistrzo-
stwa Wielkopolski Taekwon-do  - tym razem 
miały one miejsce w Ostrowie Wlkp. 1 marca 
2020 roku. Nie zabrakło na nich reprezen-
tanta naszej Gminy, Alana Świtały. Zawodnik 
jak zawsze stanął na najwyższym podium, 
wygrywając techniki specjalne. Każdy z za-
wodników przyjechał z nadzieją na zwycię-
stwa, lecz nie każdemu się udaje tak, jak Ala-
nowi, który powtarza, że musi bardzo ciężko 
pracować i dużo poświęcać. Teraz przycho-
dzą wspaniałe wyniki, z których wszyscy je-
steśmy dumni.

Wszyscy krwiodawcy otrzymali torby ze słodyczami




