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TEMAT MIESIĄCA

Jubileusz
Nowomiejskiego Chóru

22 listopada, w święto patron
ki chórów - Świętej Cecylii - chór 
„Domino Cantemus” świętował 
12-leeie swojego istnienia. 
Relacja z jubileuszowej uroczy
stości i wywiad z założycielem  
chóru na stronie 3.

KLĘKA

Kolejny sukces odniosły uczen
nice Szkoły Podstawowej z Klęki. 
Tym razem po sw oje nagrody po
jechały aż do...Warszawy. Tam bo
wiem, a dokładnie w Pałacu Wila
nowskim, 15 listopada miało miej
sce spotkanie laureatów Ogólno
polskiego Konkursu Plastycznego 
„Zapobiegajmy Pożarom”.

Więcej na stronie 2.

NOWE MIASTO

Jubileuszowe 
spotkanie

Pary, które obchodziły w tym  
roku jubileusz 25-lccia pożycia 
małżeńskiego spotkały się na uro
czystościach w restauracji „La- 
skówka”. Relacja na 6 stronie.

%to zostanie rn Sasadorem ?

Jerzy Jambor 
Więcej o plebiscycie na stronie 4 i 5.

Bronisław Hyżorek

Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń 

w Nowym Roku życzy zespół redakcyjny 
Wiadomości Lokalnych oraz Stowarzyszenie 

Miłośników Ziemi Nowomiejskiej.

Eugenia
Lewandowska

Janina
Halas

Eugeniusz
Czarny
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Kolejny sukces odniosły uczennice Szkoły Podstawowej z Klęki. Tym razem po swoje nagrody pojecha
ły aż do... Warszawy. Tam bowiem, a dokładnie w Pałacu Wilanowskim, 15 listopada miało miejsce spotka
nie laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Laureatkami konkur
su zostały: Monika Ciesielska, Agnieszka Miśkicwicz i Karolina Kaczmarek.

W tym roku na miejsce bowiem dziewczęta musiały dziew częta m ogły poznać
spotkania laureatów, a tym 
samym miejsce w ręczenia 
nagród i dyplomów wybra
no m alowniczy W ilanów i 
samąjego perełkę - Pałac Wi
lanowski, gdzie przed paru- 
set laty zamieszkiwał Jan III 
Sobieski. Organizatorzy sta
rają się więc wybierać miej
sca szczególne. Dodajmy, że 
w zaszłym roku byt to Zamek 
Królewski.

Organizatorem  i pom y
słodawcą konkursu jest Za
rząd Główny Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP przy 
współpracy i pomocy finan
sowej Ministerstwa Kultury 
oraz Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Sportu. Etap 
ogólnopolski był ostatnim  
etapem konkursu. Najpierw

przebrnąć przez etap woje
w ódzki. Z nagrodzonych  
prac stw o rzo n o  w ystaw ę 
pt. „Z ap ob iega jm y  po ża
rom". Dziewczęta z Klęki 
mogły więc odnaleźć swoje 
dzieła przedstawiające pracę 
strażaków.

Organizatorzy w pełni za
gospodarow ali w szystkim  
przybyłym  (dodajm y, że z 
różnych stron Polski) czas. 
Młodzi artyści mogli zoba
czyć w ystaw ę prac lau re
atów Konkursu Prezydenta 
RP na n a jlep szy  dyplom  
ukończenia studiów w zakre
sie sztuk pięknych. Na deser 
jednak została sama perełka 
Wilanowa - piękny Pałac Wi
lanowski. Przechadzając się 
po ko m n atach  Pałacu ,

jego historię.
Tli także, w duchu histo

rii i kultury, odbyto się spo
tkanie wszystkich laureatów 
oraz wręczenie dyplomów i 
upominków. Nagrody przy
znano w kilku kategoriach, 
od najm łodszych, czyli od 
przedszkolaków' począwszy. 
A d z iew czę ta  z K lęk i?  
Agnieszka Miśkiewicz zosta
ła laureatką I miejsca w ka
tegorii malarstwa w II gru
pie w iekow ej, a K arolina 
Kaczmarek zajęła w tej kate
gorii III miejsce. Natomiast 
Monice Ciesielskiej przyzna
no I nagrodę w kategorii 
technik różnych w i l l  gru
pie wiekowej. Wszyscy na
grodzeni otrzymali pamiątko
we dyplomy oraz nagrody.

Szkoła Podstaw ow a w 
Klęce od lat bierze udział w 
konkursie organizowanym 
p rzez  Z arząd  G łów ny 
Ochotniczych Straży Pożar
nych RP, a jej uczniowie co 
roku są  laureatami tego kon
kursu i każdego roku wy
jeżdżają na „strażacki” ple
ner malarski. W przyszłym 
roku taki właśnie plener naj
prawdopodobniej odbędzie 
się w Łebie i z pewnością nie 
zabraknie na nim młodych 
adeptów sztuki malarskiej z 
Klęki. Warto dodać, że in
struktorem na takich plene
rach od pięciu lat jest Euge
nia Lewandowska.
Nam tylko wypada pogratu
lować sukcesów ¡...pozaz
drościć talentu.

kam ciaj

W skrócie
* Gminny Ośrodek Kultury 
w Nowym Mieście tradycyj
nie organizuje zabawę sylwe
strową. Cena biletu wynosi 
190 zł od pary, a do tańca 
grać będzie zespól „Hag-Art.”
* 11 stycznia 2004 odbędzie 
się XII Finał Wielkiej Orkie
stry Św iątecznej Pomocy. 
Kolejny finał odbędzie się tak
że w naszej gminie. Gminny 
Ośrodek Kultury w Nowym 
Mieście podobnie jak przed 
rokiem  organizuje zbiórkę 
pieniędzy oraz koncert połą
czony z licytacją.
* 11 grudnia w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury odbędzie się 
szkolenie dla posiadaczy trzo
dy chlewnej i bydła. Tematem 
szkolenia będą zasady znako
wania zwierząt i prowadzenia 
dokumentacji. Szkolenie dla 
rolników z całej gminy, roz

pocznie się o godz. 10“ .
* 27 grudnia, po zamknięciu 
tego num eru W iadom ości 
Lokalnych, odbyła się kolejna 
se sja  rady gm iny. Radni 
uchwalili między innymi staw
ki podatków i opłat na rok 
2004.0  szczegółach napisze
my w następnym numerze.
* Punkt rejestracji bezrobot
nych w Urzędzie Gminy bę
dzie czynny 22,23 i 24 grud
nia. 24 grudnia do godz. 12®.
* W styczniu rozpoczynają 
się rozgrywki Ligi Gmin Po- 
wdatu Ś redzk iego  w sz a 
chach. Zgłoszenia zawodni
ków przyjmowane są do koń
ca 2003 roku. Zapisy przyj
muje Hieronim Reimann, pod 
numerem tel. 286 30 81. 29 
lutego odbędą się natomiast 
Mistrzostwa Powiatu w sza
chach.

Drogi gotowe
M ieszkańcy Utraty i Roguska mogą już jeździć 

po asfaltowych drogach.

In w esty c ja  k o sz to w a- pow stało  1,7 km dróg as-
ła naszą  gm inę 620 tys i ę- fa lto w y ch . Prace wykony-
cy z ł. Ł ą c z n ie  w ty c h  wała firma Strada.
dw ó ch  m ie jsc o w o śc ia c h  jan k i
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TEMAT MIESIĄCA

Panu śpiewajmy ( /

22 listopada, w święto patronki chorow - Świętej 
swojego istnienia.

Uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą w kościele 
parafialnym w Nowym Mie
ście, podczas której wystą
pił chór pod kierunkiem Bro
nisława Hyżorka. Następnie 
uroczystości przeniosły się 
do sali Gminnego Ośrodka 
Kultury. Tu jub ileuszow y  
koncert chóru  w ysłuchali 
między innymi wójt Aleksan
der Podemski, radny powia
tu Zdzisław Jędrzak, ks. Ka
nonik Kazimierz Kasprzak, 
proboszczowie ks. Tadeusz 
Lorek, ks. Tadeusz Naskręt 
o raz  d y rek to r G m innego  
Ośrodka Kultury Maciej Ku
derczak.

Po występie była okazja 
do wspomnień przy kawie. 
Pierwsze spotkanie organiza
cyjne odbyło się w listopadzie

1991, pierwszym prezesem 
chóru został w'ybrany Zbi
gniew  H ałas, sekretarzem

12 lat z Chórem V

Cecylii - chór „Domino Cantemus” świętował 12-lecie

roku podczas I Festiw alu 
Muzyki Religijnej chór wy
walczył II Nagrodę Burmi
strza Gminy i Miasta Jarocin.

Łącznie przez chór prze
winęło się 116 osób, obecnie 
jest trzynaście osób, które 
śpiewają w chórze od począt
ku jego istnienia. Około 50% 
członków chóru to młodzież 
ucząca się. „Domino Cante- 
mus” ma w swoim repertu
arze kolędy, pieśni wielkanoc
ne, pieśni maryjne i okolicz
nościowe. Ogółem jest to 66 

pieśni i piosenek. W Nowym 
Mieście zespól wystąpił 130 
razy, poza gminą Nowe Mia
sto 34 razy. Być może już  
wkrótce będzie można obej
rzeć występ chóry w towa
rzystwie orkiestry dętej.

jan k i

Jolanta Marciniak, a skarbni
kiem Ryszard Tomaszewski. 
W 1999 roku oficjalnie chór 
nazw ano „D om ino Cante-

Śpiewaczy Kurii Kaliskiej. 
Podczas Festiwalu w Łago
wie „Domino Cantemus” za
jął pierwsze miejsce. W 1999

m us” , a więc „Śpiew ajm y 
Panu”. Chór z Nowego Mia
sta jest członkiem Związku

W  tym roku chór „Domino Cantemus” z Nowego Miasta obchodzi jubileusz 12-Iecia istnienia. Wiado
mości Lokalne rozmawiają z założycielem i dyrygentem chóru - Bronisław em Hyżorkiem.

- Proszę powiedzieć jak  za- p rzy ch o d z ili na p ierw sze
częla się przygoda z chórem.
- Kiedy rozpocząłem pracą 
iako nauczycie! muzyki w N o
wym M ieście pow stał chór 
„Halka". N iestety chór nie 
działał przy żadnej organiza
cji, no i lak jakoś wyszło, że 
jego działalność trzeba było 
zawiesić. Przez cały czas nosi
łem się z  zamiarem utworzenia 
nowego chóru i wtedy pojawił 
się pomysł utworzenia zespołu 
Przy kościele parafialnym . 
Ksiądz Kazimierz Kasprzak - 
miłośnik muzyki - bardzo nam 
pomógł przy organizacji chó
ru. Ówczesny proboszcz zapew
nił nam wsparcie duchowe i 
materialne. I tak to wszystko 
w 1991 roku się rozpoczęło.
'  A ja k  było z poziom em  
w o k a ln y m , ty ch  k tó rz y

próby?
- Myślę, że nie było najgorzej. 
Część osób to byli moi wycho
wankowie ze szkoły. Oczywi
ście początkowo śpiewaliśmy 
tylko na dwa glosy, jednak z 
czasem zespół się rozwinął.
- J a k  to się dzieje, że w chó
rze tak  chętnie w ystępuje 
młodzież?
- Wszyscy są tu z własnej woli. 
Myślę, że chór jest taką wiel
ką rodziną, zespól się scemen- 
towal, a jego  członkowie po  
prostu lubią śpiewać. Z  pew 
nością młodzież przyciągają 
także atrakcyjne wyjazdy, ja k  
choćby do Holandii.
- K tó re  w y s tę p y  c h ó ru  
szczególnie zapadły Panu w 
pam ięć?
- Szczególny charakter mają

coroczne występy w Szpitalu 
Powiatowym w Pleszewie. 
Chór występuje na dziedzińcu 
szpitala, pacjenci jeżeli mogą 
to schodzą do nas, a pozosta
li słuchają nas siedząc na bal

konach czy w oknach. Wystę
py te również nam dają dużo 
satysfakcji, bo my także się 
cieszymy jeżeli możemy dać 
trochę radości innym osobom.
- Dziękuję za rozmowę.
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Am6asacfor Ziemi Nowomiejskiej
Znamy już nazwiska pięciu osób - kandydatów na Ambasadora Ziemi Nowomiejskiej.

Przez cały listopad zbie
raliśmy od Państwa propo
zycje kandydatów. Pisząc do 
nas lub dzwoniąc byli Pań
stw o w yjątkow o zgodni. 
Najczęściej powtarzało się 
pięć nazwisk: Janiny Hałas, 
Eugenii Lewandowskiej, Eu

geniusza Czarnego, Bronisła
wa Hyżorka i Jerzego Jam
bora. Z godnie  z Państw a 
wolą, te pięć osób będzie 
ubiegało się o miano Amba
sadora Ziemi Nowomiejskiej.

W tym numerze oraz w 
następnym ukażą się kupo

ny, na których m ogą Pań
stwo oddawać swoje głosy. 
Uwaga, kupony m ożna zo
stawić w każdym punkcie, 
który sprzedaje Wiadomości 
Lokalne. Mamy nadzieję, że 
zachęci to Państwa do glo
sow ania w naszym  p leb i

scycie. Am basadora Ziemi 
Nowomiejskiej poznamy w 
lutym. Już teraz zaprasza
my wszystkich na uroczy
ste podsumowanie naszego 
plebiscytu.

Michał Jankow iak

Regulamin Plebiscytu na 
Ambasadora Ziemi Nowomiejskiej

1. Organizatorem plebiscytu są: miesięcznik Wia
domości Lokalne oraz Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Nowomiejskiej.
2. W styczniu i lutym w Wiadomościach Lokal
nych ukarzą się kupony, na których można glo
sować w plebiscycie.
3. Glosować można tylko na oryginalnych kupo
nach drukowanych w Wiadomościach Lokalnych. 
Nie będziemy uznawać głosów na skserowanych 
kuponach lub wysłanych e-mailem.
4. Na jednym  kuponie można oddać glos tylko 
na jedną osobę.
5. Czytelnik może oddać dowolną ilość głosów.
6. Osoba, która dostanie najwięcej głosów od czy
telników otrzyma tytuł Ambasadora Ziemi Nowo
miejskiej.
7. Oosba, która otrzyma ten tytuł nie może kan
dydować w plebiscycie w następnych latach.
8. Plebiscyt ma uhonorować osoby, które w szcze
gólny sposób zapisały się na kartach historii No
wego Miasta, które promują gminę poza je j  gra
nicami, z których mieszkańcy gm iny są po prostu  
dumni. Chcemy w ten sposób także podziękować 
osobom, które bezinteresownie działają na rzecz 
gminy i społeczności Nowego Miasta.
9. Glosy oddane w plebiscycie zostaną komisyjnie 
podliczone. Po zliczeniu głosów zostanie sporzą
dzony protokół.
10. Wyniki plebiscytu są ostateczne.
11. Plebiscyt zostanie zakończony w lutym 2004 roku.
12. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczy
stości w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym  
Mieście.
13. Plebiscyt ma przyjąć form ę cykliczną.

UWAGA!!!
Kupony można zostawić 

w każdym punkcie na terenie 
gminy Nowe Miasto, w którym 

sprzedawane są 
Wiadomości Lokalne. 

Czekamy na Państwa głosy. 
Wśród głosujących rozlosujemy 

nagrody.
\----------— ------------------------------------------
[ Plebiscyt na
I Ambasadora Ziemi Nowomiejskiej roku 2003
organizowany przez s-y y ....

\1 L M U
L o k a l n e

i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej 

L j Eugeniusz Czarny

I I Janina Hałas

__I Bronisław Hyżorek

O  Jerzy Jambor

□  Eugenia Lewandowska

Imię, nazwisko i adres.............................................................

J_(Jcśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagród)
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Kandydaci na
Ambasadora Ziemi Nowomiejskiej

Eugeniusz Czarny,
lat 63, absolwent histo
rii na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w 
Poznaniu. Od urodzenia 
zw iązany z Nowym

M iastem  nad Wartą. 
Przez ponad 30 iat ku
stosz Muzeum Regio
nalnego w Jarocinie, 
gdzie zgromadził oraz 
wysawiał liczne i cenne 
pamiątki dokumentują
ce dzieje Ziemi Nowo- 
miejskicj. Oddany bada
niom i popularyzacji re
gionu.

W latach 1990 - 93 
na lamach „Wiadomo
ści Lokalnych” publiko
wał gawędy historycz
ne w cyklu „Wiadomo
ści sprzed lat”. Kilka
dziesiąt artykułów histo
rycznych opublikował 
także w „Gazecie Jaro
cińskiej”. Jest współau
torem przewodnika pt.: 
.Żerków i Nowe Mia
sto nad Wartą”. W tym 
roku przygotował, wy
dany przez bibliotekę 
publiczną album pt.: 
„N ow e M iasto  nad 
W artą i o k o lic e  na  
d aw n y ch  p o c z tó w 
kach” . W ielokrotnie 
prow adził spotkania 
w nowom iejskiej bi
bliotece, między inny
mi na lemat Bractwa 
Kurkowego.

Janina Hałas, od 1963 
roku związana jest z 
naszą gminą. Do 1975 
roku była nauczycielką 
w szkole w  Chromcu, 
a  n astępn ie  zaczęła 
uczyć m atematyki w 
szkole podstawowej w 
Now ym  M ieście. W 
połow ie lat 70-tych 
utworzyła zespół tańca 
nowoczesnego, z któ
rym wystąpiła między 
innymi na Ogólnopol

skim Festiwalu Tańca 
w Koninie.

Od 1993 roku jest 
choreografem zespołu 
f o lk lo r y s ty c z n e g o  
„Chociczanie”. Zespól 
ten występował między 
innymi w Pniewach, 
D usznikach, a  także 
podczas „P o lag ry” . 
„Chociczanie” wystę
powali także w Holan
dii. Janina Hałas jest od 
początku istnienia człon
kiem chóru „Domino 
Cantemus”, jest także 
członkiem zarządu Sto
warzyszenia M iłośni
ków Ziemi Nowomiej
skiej. Po przejściu na 
emeryturę działa także 
w zarządzie Związku 
N auczycielstw a Pol
skiego w Nowym Mie
ście oraz sekcji emery
tów ZNP. Mieszka w 
Nowym Mieście.

Bronisław Hyżorek,
jest uczniem profesora 
Stefana Stuligrosza. Od 
1963 roku rozpoczął 
pracę w nowomiejskiej 
szkole, od tego czasu 
działa tu chór szkolny 
oraz zespól wokalny. Z 
jego inicjatywy utwo
rzono chór „H alka” , 
który jednak zawiesił 
działalność.

W 1991 powstał 
chór „Domino Cante
mus”, którego B. Hy
żorek jest dyrygentem. 
Od 17 lat szefuje ze
społowi folklorystycz
nemu „C hociczanie”

oraz grupie wokalnej 
„Złota Jesień” działają
cej przy Polskim  
Z w iązku  E m erytów  
R encistów  i Inw ali
dów. Na Przeglądzie 
Małych Form Muzycz
nych w Gnieźnie zespól 
pod kierunkiem B. Hy- 
żorka w yw alczył 
pierw sze m iejsce w 
roku 2001. Trzykrotnie 
chór szkolny brał 
udział w O gólnopol
skim Konkursie Chó
rów, raz  w racając  z 
Brązowym Kamerto- 
nem. B. Hyżorek przy
gotowuje młodzież do 
występów na różnych 
festiw alach piosenki 
dziecięcej.

J erzy  Jam bor, od
1976 roku związany z 
Zakładami Zielarskimi 
H erbapol, a później 
Phytopharm w Klęce. 
Od 1993 roku prezes 
zarządu tej firmy. J. 
Jambor jest także pre
zesem Polskiego Ko
m ite tu  Z ie larsk ieg o  
oraz  v icep rezesem  
Sekcji Fitoterapii Pol
skiego T ow arzystw a 
Lekarskiego. Jest au-

torcm kilkuset zdjęć, 
które ukazały się mię
dzy innymi w „Wiado
mościach Zielarskich”.

W tym roku otrzy
m ał nagrodę „L ider 
Farm acji i M edycy
n y ” . Jeg o  a r ty k u ły  
ukazują się w czaso
pism ach branżowych 
jak „Herba Polonica”, 
ale także w m iesięcz
niku „Vita”. Współpra
cuje z radiow ą „Trój
ką” i telewizyjnym pro
gram em  „K aw a czy 
H erbata” . Jest au to 
rem  o p ra c o w a n ia  i 
w p ro w a d z e n ia  do 
przem ysłu linii ek s
trakcji ziół. W prowa
dził do produkcji i na 
rynek farm aceutycz
ny kilkanaście leków 
roślinnych.

Eugenia Lewandow
sk a , od p oczą tku  
swojej pracy pedago
g icznej, a w ięc od 
1997, zw iązana  ze 
szkolą podstawową w

Klęce. Uczy tam sztu
ki. Jej uczniowie byli i 
są  nagradzani w kilku
dziesięciu konkursach 
p las ty czn y ch , na 
szczeblu w ojew ódz
kim i ogólnoposkim.

Ostatnio uczennice 
E. L ew andow skiej 
w yw alczy ły  dw a 
pierwsze miejsca i jed 
no trzecie w Ogólno
polsk im  K onkursie  
Plastycznym  „Zapo
biegajm y pożarom ” . 
Ponadto  w arto  rów 
nież wymienić tu suk
cesy  w ychow anki 
Pani Lewandowskiej 
na Międzynarodowym 
K onkursie P lastycz
nym w Ciechocinku. 
Uczennice z Klęki bio
rą udział w ogólnopol
skich plenerach malar
skich, a ich prace wy
stawiane były między 
innymi w Kórniku, Śro
dzie, a ostatnio w Ksią
żu. W szkole prowa
dzi kółko plastyczne. 
Ostatnio zorganizowa
ła w Klęce I Plenero
wy Konkurs Malarski. 
Mieszka w Dębnie.
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Jubileuszowe spotkanie
Pary, które ob ch odziły  w tym  roku ju b ileu sz 25-Iecia pożycia m ałżeńsk iego  spotkały się na 

uroczystościach w restauracji „L asków ka” .

S po tkan ie  trad y cy jn ie  
zorganizow ał Urząd G m i
ny oraz Urząd S tanu C y
w ilnego. W tym roku ju b i
leusz 25-lecia pożycia m ał
żeńsk iego  o b chodziło  40 
par z całej gminy. Spotka
nie odbyło się w odnow io-

udział wójt A leksander Po
d em sk i, p rz ew o d n iczący  
rady  gm iny  C zes ław  Ja 
recki, k ierow nik  USC Bo
żena K aczm arek oraz dy
rektor Gm innego O środka 
Kultury Maciej Kuderczak.

Co c ie k a w e  B o ż e n a

ró w n ik  U SC w N ow ym  
M ieśc ie  w ręczy ła  parom  
p a m ią tk o w e  d y p lo m y .

n ą ć  to a s tu  sz a m p a n em  
oraz jubileuszow ego tortu. 
Dla gości w ystąpił także

nej re stau rac ji „L ask ó w 
k a” w N ow ym  M ieście, W 
s p o tk a n iu  w z ię l i  ta k ż e

K a c z m a re k  j e s t  o so b ą , 
k tóra udzie lała  tym parom  
ślubu przed 25 laty. Kie-

W ójt Podem ski obdarow ał 
panie czerw onym i różam i. 
Przew odniczący rady C ze
s ław  J a re c k i  ż y c z y ł 
w szy s tk im  d o trw a n ia  w 
m iłości i zdrow iu do z ło 
tych godów. Podczas spo
tkan ia  nie m ogło zab rak 

zesp ó ł w okalny  z now o- 
m ie jsk ie g o  g im n a z ju m , 
pod k ierunkiem  B ron isła 
wa H yżorka. Przy dźw ię
kach m uzyki wszyscy ba
wili się do późnych godzin 
w ieczornych .

ja n k i

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego w roku 2003 obchodzili:

Gabrielu i A ndrzej C iam ulscy Boguszyn  
M irosława Iiernard Sm uraw ow ie Nowe M iasto 

K azim iera M irosław  K ubiakow ie K olniczki 
Zdzisława Leszek Towarkowie Teresa 

Dorota M ichaI K ościeln iakow ie Boguszyn  
M ałgorzata Jerzy Budzynowie Chocicza 
Genowefa Jan Józefiakow ie Skoraczew  

Krystyna R yszard P ilarczykow ie Nowe M iasto  
Ewa Piotr Grodzcy Szypłów  

Ter es u Zdzisław  N alezińscy Wolica Pusta  
Elżbieta S ylw ester G rom adow ie Chocicza  

Krystyna P iotr Z ie liń scy Chocicza  
Dorota Jan Czubkowscy Wolica Kozia 
Sabina Jan R utkiew iczow ie Chocicza  

Dorota Eugeniusz B anaszakow ie A leksandrów  
Krystyna Jan M uzolfowie Nowe M iasto 

Irena S tanisław  Tom czakowie K olniczki 
Bożena M irosław Jędrzakow ie Nowe M iasto  

Gertruda A lfred  N awroccy Wolica Pusta 
Krystyna Stefan K lim czakow ie Chwalęcin

Krystyna Jacek Paszek Kruczyn 
Barbara Szczepan Wojciechowscy Skoraczew  
Teresa Stefan W alkiewiczowie Nowe M iasto 
Janina Eugeniusz H ęćkow ie Nowe Miasto 

Zofia Tadeusz Paw likow ie Swiętom ierz  
Maria Stefan M arcinkowscy Nowe Miasto 
M onika Wojciech Dziubowie Kruczynek  

Gabriela H enryk Gołęhiakowie Nowe M iasto 
A leksandra Z ygm unt Tomczakowie Klęka 

Henryka Zygm unt P łócieniczakow ie Chocicza  
Jolanta Roman Jaiiczakowie No we Miasto 

Bogna R yszard Pawlakow ie Chocicza 
Krystyna Kazim ierz P ionkowie Boguszyn 

Bożena A n drzej Łukaszykow ie A leksandrów  
Zofia M arian Wieczorkowscy Chocicza 

Krystyna R yszard Skowrońscy Kolniczki 
Bernadeta Wiesław Korczow ie Utrata 

Krystyna Z dzisław  Tomczakowie Kruczyn 
Henryka Justyn K ijakowie Boguszyn 

Halina Bogdan Budzy nowie Nowe M iasto
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Pam iętajm y...
11 listopada, na Placu 700-lecia w Nowym Mieście spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, 

organizacji, szkól i mieszkańcy gminy, by uczcić pamięć walczących o niepodległość.

Uroczystości rozpoczęty 
się w kościele parafialnym w 
Nowym Mieście. Msza świę
ta miała bardzo uroczysty 
ch arak te r, w zięły  w niej 
udział poczty sztandarowe, a 
pieśni wykonał chór „Domi
no Cantem us” pod kierun
kiem Bronisława Hyżorka. 
U licam i N ow ego  M iasta  
przeszedł uroczysty koro
wód, a idący w nim trzymali 
w rękach zapalone pochod
nie. Trzeba również zwrócić 
uwagę na postawę mieszkań
ców, którzy licznie powiesili 
flagi narodowe na swoich 
domach.

Na Placu 700-lecia uro
czy sto ści ro zp o czę ły  się 
Hymnem Narodowym. Na
stępnie wiązanki kwiatów zło
żyli przedstawiciele władz sa
m orządow ych , Polskiego 
Związku Emerytów Renci
stów i Inwalidów, uczniowie, 
strażacy , p rzed staw ic ie le  
ZBOWID-u, Jednostki Woj
skowej z Jarocina oraz har
cerze z Nowego Miasta. Glos 
zabrał przewodniczący rady 
Czesław Jarecki, który przy
pomniał kilka faktów histo
rycznych związanych z «'al
ką o niepodległość. ’’Powinni
śmy pamiętać o 11 listopada,

*

bo dziś możemy się cieszyć 
z wolności” - m ówił Cz. Ja
recki. Przewodniczący rady 
nazwał 11 listopada dniem 
nowego początku. Nawiązał 
także do obchodów 720-le- 
cia Nowego M iasta, wspo
mniał także pamięć porucz
nika Kupczyka, który zginął 
w Iraku.

W u r o c z y s to ś c ia c h  
w z ię li tak że  u d z ia ł w ó jt 
A le k sa n d e r  P o d e m sk i, 
przew odniczący rady gm i
ny C zesław  Jarecki, czło 
nek zarządu pow iatu W in
centy Pawelczyk, sekretarz

G ab rie la  K osm ala, radn i 
oraz dyrektorzy szkól. Nie 
zabrakło także przedstaw i
cieli O chotniczych Straży 
Pożarnych z Nowego M ia
sta, Klęki, Szypłowa, Wo
licy  K oziej, B oguszyna , 
C hrom ca i Boguszynka. W 
uroczystościach wzięli tak
że u d z ia ł u c z n io w ie  ze 
szkół w B oguszynie, N o 
w ego M iasta , C hociczy , 
K olniczek i Klęki. Uroczy
stość zakończyła się krót
kim występem  chóru „D o
mino Cantem us”.

ja n k i

S o łtys i  w M an ieczkach
W Klubie „Ekwador” w Manieczkach spotkali się sołtysi Powiatu Śremskiego.

M im o, że so łtysi sp o 
tkali się W' znanym klubie 
d yskotekow ym , d y sk u to 
w ali o p o w ażn y ch  s p ra 
w ach . W s p o tk a n iu  
uczestniczył sekretarz Z a
rządu W ojewódzkiego Sto
warzyszenia Sołtysów W in
centy Paw elczyk. Sołtysi 
o m ó w ili m ięd zy  innym i 
działalność Stowarzyszenia 
w Pow iecie  Ś rem skim , a 
także w spółpracę ze staro
stą Teodor cm Stępą.

Dzień później, 24 paź
d z ie rn ik a , W. P aw elczyk  
wziął udział w uroczystym 
otwarciu nowej siedziby Sto
w arzy sze n ia  S o łty só w  w 
Koninie. Podczas spotkania 
zarządu Głównego KSS dys
kutowano między innymi o 
przebiegu kampanii referen- 
dalnej oraz o Forum Aktywi
zacji Obszarów Wiejskich. W 
dniach 13-14 grudnia w So
bótce, koło Wrocławia, od
będzie się posiedzenie Krajo

wej Rady KSS. Delegatami na 
to spotkanie będą między in
nymi Wincenty Pawelczyk i 
Stefan Kominek.

W Lęknie natomiast od
było się szkolenie dla produ
centów  m leka. U czestnicy 
spotkania rozmawiali o wa
runkach i wymogach w pro
dukcji mleka oraz o perspek
tywach dla gospodarstw pro
wadzących ten kierunek pro
dukcji po akcesji Polski do 
UE. Szkolenie zorganizowa

ło Krajowe Stowarzyszenie 
Sołtysów, a koordynatorem 
dla powiatu średzkiego był 
W incenty  Paw elczyk . W 
szkoleniu wzięło udział 36 
rolników z powiatu średzkie
go, w tym 10 z naszej gmi
ny. Rolnicy otrzymali mate
riały szkoleniowe, a jednym 
z problemów poruszanych w 
Łęknie były warunki wetery- 
naryjno - sanitarne w gospo
darstwach mlecznych.

WP
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Seniorzy się bawią
Blisko trzysta osób w  

w Nowym Mieście.
Dzień Seniora zorganizo

wał Odział Rejonowy Pol
skiego Związku Emerytów 
R encistów  i Inw alidów  w 
Nowym Mieście. W spotka
niu wzięli udział starosta Pa
weł Łukaszewski, przewod
nicząca rady powiatu Małgo
rzata Fertała, wójt Aleksan
der Podemski, przewodniczą
cy rady gminy Czesław Ja
recki, radny powiatu Zdzi
sław Jędrzak, sekretarz Ga
briela Kosmala, dyrektor Po
wiatowego Centrum Pomo
cy Rodzinie Bernadeta Sta- 
szak, oraz dyrektor Gminne
go Ośrodka Kultury Maciej 
Kuderczak. Nie zabrakto tak
że delegacji z zaprzyjaźnio
nych kół PZERiI ze Środy, 
Krzykos, Dominowa i Ksią
ża. Wszystkich przybyłych 
powitał przewodniczący koła 
Wincenty Pawelczyk.

zięło udział w uroczystościach z okazji Dnia Seniora, które odbyły się 25 listopada

Na samym początku wrę
czono legitymacje czternastu 
nowym członkom Oddziału 
Rejonowego w Nowym Mie
ście. Chwilą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych członków 
PZERiI. Podczas spotkania 
wręczono nagrody i dyplomy 
zw ycięzcom  konkurencji 
sportowych, które organizuje 
Koło PZERiI w Nowym Mie
ście. W konkursie strzelania z 
wiatrówki zwyciężyła Stefania 
Szymendera, drugie miejsce 
przypadło Małgorzacie Kmie- 
ciak, a trzecie Kazimierze Pa
welczyk. W śród mężczyzn 
wygrał Krzysztof Kmieciak, 
drugie miejsce zajął Henryk 
Rutkiewicz, a trzecie Czesław 
Sznura i Bolesław Smolarek.
W rozgrywkach w warcaby 
najlepszy był Wincenty Pawel
czyk, drugie miejsce zajął Cze
sław Jarecki, a trzecie Henryk

Rutkiewicz. Wincenty Pawel
czyk złożył także sprawozda
nie z działalności Oddziału w 
roku 2003, szczegółowo na
piszemy o tym w stycznio
wym nu merze WL.

Goście mieli okazję obejreeć 
występ kabaretu „Emilia”, któ
ry działa przy Kole PZERiI w 
Krzykosach. Spotkanie prowa

dził Zygmunt Piasecki. Nie za
brakło także losowania loterii 
fantowej, a także smacznego 
posiłku. Kawę i ciasto ufundo
wał Andreej Bogaczyński, a na
poje Mirosław Baczyński. Spo
tkanie zakończyło się wspólny
mi tańcami przy muzyce ze
społu „Wioletta i Krzysztof’.

jan k i

Spotkania z kulturą i sztuką
We wrześniu i październiku w Szkole Podstawowej w Chociczy odbyły się spotkania z Jerzym  

Om elczukiem  - artystą m alującym  ustami i z Tadeuszem Bogackim  - pisarzem .

warzyszenie nadało mu status 20  października natomiast
Członka Stowarzyszonego, szkołę odwiedził pisarz, Tade-

29 września szkołę w 
Chociczy odwiedził artysta ma
lujący ustami, człowiek niezwy
kle pogodny i sympatyczny. 
Dzieciaki mogły podziwiać ob
razy namalowane przez pana 
Jurka, a także przez jego żonę. 
Co jednak ważniejsze - mogły 
zobaczyć, jak powstaje obraz, 
były świadkami „aktu tworze
nia”. Uczniowie nie kryli swe
go zainteresowania i dokładnie 
śledzili ruch pędzla. Tradycyj
nie już obraz, któiy został na
malowany, pozostał w szkole. 
Dla zainteresowanych dodamy, 
ze Jerzy Omelczuk mając 25 lat 
został stypendystą Światowe
go Stowarzyszenia Artystów 
Malujących Ustami i Nogami z 
siedzibą w Księstwie Lichten
stein, a 1 marca 1997 roku Sto-

Każdy jednak musi się wyka
zać pracądo przyznanie stypen
dium. Prace pana Jurka można 
podziwiać w wielu polskich 
miastach, ale także w Niem
czech, Francji, czy Włoszech.

usz Bogacki - emerytowany 
nauczyciel pochodzący z Za
niemyśla. Na spotkaniu pisarz 
zachęcał dzieci do pisania opo
wiadań fantastycznych. To on 
właśnie zainicjował akcję „Od

krywamy i rozwijamy talenty”. 
Celem tej akcji jest odbyw a
nie i promocja talentów. Każ
dy uczeń może przesłać na 
adres wydawnictwa krótkie 
opowiadanie. Być może wła
śnie taka akcja zachęci „mło
dych pisarzy”, których często 
zniechęca brak możliwości pu
blikacji. Może spośród 
uczniów z Chociczy wyrośnie 
wybitny pisarz...

Dla wszystkich zaintere
sowanych podajem y adres 
wydawnictwa:
Wydawnictwo PZS 
Mgr Tadeusz Bogacki 
ul. Powstańców Wlkp. 36 
63 - 020 Zaniemyśl 
lei. (061) 285-72-64 
Próbujcie!

kamciaj
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Podziękowanie dla strażaków
22 listopada, w Klęce wręczono odznaczenia zasłużonym strażakom OSP Klęka, a członkowie Młodzie

żowych Drużyn Pożarniczych złożyli ślubowanie.

W spotkaniu wzięli udział 
wójt Aleksander Podemski, 
przewodniczący rady gminy 
Czesław Jarecki, prezes za
rządu Phytopharm u Jerzy  
Jambor, zastępca komendan
ta Państwowej Straży Pożar
nej w Środzie Waldemar Sty- 
piński, komendant zarządu 
gm innego OSP M irosław  
Frąckowiak oraz prezes OSP 
w Klęce Grzegorz Gogulski. 
Po wniesieniu sztandaru jed
nostki, członkowie Młodzie
żowych Drużyn Pożarniczych 
złożyli ślubowanie. Następnie 
strażakom wręczono odzna
czenia. Zloty Medal „za zasługi 
dla pożarnictwa” otrzymali

Czesław Stasiński i Leszek 
Stangryczak, srebrne medale 
otrzymali Kazimierz Gromada
i Tomasz Derlichowski. Stra
żakom wręczono także brą
zowe odznaczenia oraz od
znaki „W zorowy strażak” . 
Złoty medal Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych otrzy
ma! Krystian Świerkowski.

Wszystkim strażakom z 
jednostki w Klęce wręczo
no uroczyście legitymacje 
członkowskie. Następnie pre
zes Jam b o r po d z ięk o w ał 
członkom  M łodzieżow ych 
Drużyn Pożarniczych, wrę
czając im książkow e upo
m inki. Prezes Jam bor po

dziękował młodzieży za za
angażowanie w działalność 
jednostk i. Prezes zw rócił 
także uwagę na działalność

społeczną strażaków w Klę
ce. Spotkanie zakończyło się 
wspólną kolacją.

jan k i

Bierzmowanie 
w Nowym Mieście

We wtorek, 4 listopada m łodzież z parafii p.w. 
Św. Trójcy w Nowym Mieście i z parafii p.w. Miło
sierdzia Bożego w Chociczy przyjęła sakrament 
bierzmowania. Uroczystość miała miejsce w koście
le parafialnym w Nowym Mieście, a przewodniczył 
jej Arcybiskup Poznański - Stanisław Gądecki.

Grupa osób przystępują
cych do sakram entu  była 
dość liczna, bo liczyła ponad 
180 osób . S ta n o w ili j ą  
uczniowie klas trzecich gim
nazjum  o raz  p ierw szy ch  
klas ponadgimnazjalnych.

Uroczystość rozpoczęła 
się o godz. 17“ , a przybył 
na nią Arcybiskup Poznań
ski - Stanisław Gądecki, oraz 
młodzież wraz ze św iadka
mi i rodz inam i. M sz Św. 
trwała blisko półtora godzi
ny. Po przyjęciu sakram en
tu młodzi ludzie oraz rodzi
ce złożyli na ręce księdza 
Arcybiskupa podziękow a
nia, nie zapominając także o 
kwiatach.

Do przyjęcia sakram en
tu młodzież przygotowywali 
księża proboszczowie - ks. 
Tadeusz N askręt w Choci
czy oraz ks. Tadeusz Lorek 
w Nowym Mieście. Jako, że 
parafia w Chociczy istnieje 
od niedawna, bierzmowanie 
było wspólne.
Przyjęcie sakramentu bierz
m ow an ia  to  z p ew n o śc ią  
kolejne ważne wydarzenie w 
życiu każdego młodego czło
wieka, które do czegoś zo
bowiązuje. być może nauki 
przyjęte prze bierzmowaniem 
będą pomocne w podejmo
waniu ważnych i samodziel
nych decyzji.

kamciaj

Wyremontowane chodniki
Kończy się okres zatrudnienia pracowników in

terwencyjnych przez Urząd Gminy Nowe Miasto. 
Dzięki ich pracy udało się dużo zrobić na terenie 
gminy.

Efekty ich pracy są  bar
dzo widoczne na terenie so
łec tw a C hocicza . D opro 
wadzono do estetycznego- 
wyglądu o toczenie  szkoły 
podstawowej, gimnazjum i 
p rzed szk o la  w C hociczy.

Przełożono ok. 1 kilometra 
chodników, wykarczowano 
rowy wzdłuż ul. Śremskiej i 
Akacjowej. Utwardzono żuż
lem drogę na ul. Akacjowej i 
Wąskiej.

WP

Muzyczne święto w gminie
W tym roku VII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej 

będzie trwał dwa dni: 6 i 7 grudnia.
Uczestnicy podzieleni będą na trzy grupy wiekowe: 

kl. I - III, kl. IV - VI oraz kl. I - III gimnazjum. 
Zgłoszeni wykonawcy zaprezentują się w sobotę od 

godz. 15“°. Ogłoszenie wyników i koncert galowy 
odbędzie się w niedzielę 7 grudnia o godz. 15°° 

Patronat nad festiwalem objął Wójt Gminy. 
Patronat medialny festiwalu - Gazeta Jarocińska 

Specjalnym gościem będzie GWIAZDOR, który dla 
wszystkich będzie mial słodkie niespodzianki. 

Zapraszamy wszystkich - od przedszkolaka do dziadka ! 
Zajęcia przygotowujące do festiwalu w każdą środę

i czwartek od godz. 18™ do 2000 w Gminnym Ośrodku 
Kultury. Prowadzą je: w środy Joanna Kmieciak

i p. Hyżorkowie w czwartki.
Karty zgłoszeń do odbioru są w biurze GOK-u. 

Termin zgłoszeń do 3 grudnia.
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* 2 2  października, ok. godz.
1 845, kierujący samochodem 
ciężarowym marki Volvo w 
Ś w iętom ierzu , uderzy) w 
wybiegającą z lasu sarnę. W 
wyniku uderzenia uszkodzo
ny został samochód Volvo.
* 29 października, o godz. 8 ®, 
w Boguszynie, kierujący sa
mochodem Honda, w wyni
ku nieprawidłowego wyprze

dzania, doprowadził do zde
rzenia z Oplem Corsa. Kie
rowcy byli trzeźwi.
* W nocy z 30 na 31 paź
dziernika, nieznani sprawcy 
dokonali włamania do baru w 
Chociczy, skąd skradli alko
hol, papierosy, słodycze i te
lefon komórkowy, na szko
dę właściciela baru.
* 4 listopada w Nowym Mie
ście, na drodze nr. 1 1, do
szło do wypadku drogowe
go. Kierujący VW Transpor
ter, podczas nieprawidłowe
go wyprzedzania, na skrzy
żowaniu z ul. Śremską, ude
rzył w ty ł jad ąceg o  Fiata 
125p. W wyniku zderzenia 
u szk o d zo n e  zo sta ły  dwa 
inne pojazdy uczestniczące 
w ruchu. Sprawcę i pozo
sta ły ch  u czestn ik ó w  w y
padku przewieziono do Szpi
tala w Środzie.

Z ksiąg 
Urzędu

Stanu Cywilnego
URO DZENIA

W iktor Kubiak 
A ngelika  G niew ow ska 
Jakub W eber 
Jakub O lgrzynek 
M ikołaj G ruszczyńsk i 
Szym on Z ielińsk i 
F ilip  Św icrkow ski

ZG O N Y

H elena Sko tarczyk  I. 87 
H elena Jęd rzak  1. 74 
W acław S krzypczak  1. 43 
Benon K raw czyński I. 74 
Z bign iew  R oszyk 1. 54 
Henryk C zosnow ski I. 76

Kom orze 
Now e M iasto 

C hrom ieć 
Boguszyn 
C hrom ieć 

Now e M iasto 
A leksandrów

C hocicza 
W olica K ozia 

C hrom ieć 
Nowe M iasto 

K ruczyn 
Now e M iasto

O dopłatach dla rolników
4 grudnia w naszej gminie rozpoczyna się cykl szkoleń dla rolników w sprawie dopłat bezpośrednich. 

Szkolenia organizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Pierwsze zebranie odbę
dzie się w sali wiejskiej w 
B oguszynku, 4 g rudnia  o 
godz. 1 000. Tego sam ego 
dnia, o godz. 15°°, spotka
nie odbędzie się w szkole w 
Boguszynie. 9 grudnia szko
lenia odbędą się w Chrom 
cu (godz. 10°°) i w szkole

w Chociczy (godz. 15™).
Dzień później, o godz. 

10™, spotkanie odbędzie się 
w Dębnie, a 16 grudnia, w 
Nowym Mieście i Kruczynic 
(spotkania również rozpoczy
nają się o 1000). Dzień póź
niej szkolenie odbędzie się w 
Michałowie (godz. 10°°).

Kolejne zebrania odbędą się 
już w roku 2004. Na 6  stycz
nia zaplanowano zebranie w 
Michałowie (godz. 10“ ), a 
dzień później odbędzie się 
kolejne szkolenie w Nowym 
Mieście (godz. 1000). 1 3 i 14 
stycznia odbędąsię szkolenia 
w Wolicy Pustej, początek

godz. 10“ . 14 stycznia rolni
cy spotkają się także w Szy- 
plowie (godz. 1000). Cykl ze
brań zakończy się 20  stycz
nia w Wolicy Koziej (godz. 
10°“). O szkoleniach będą 
również informować sołtysi 
w poszczególnych wsiach.

janki

Z okazji zbliżających się 
Ś w i ą t  B o ż e g o  N a r o d z e n i a  

i N o w e g o  R o k u ,  
w imieniu Rady Gminy, 

wszystkim mieszkańcom naszej gminy  
życzę dużo pom yślności 

w życiu osobistym i zadowolenia  
ze spełnionych marzeń 
w mijającym okresie.
Niech rok 2004 będzie 

rokiem radości i dobroci.

Ogłoszenia
Pożyczki gotówkowe bez poręczycieli 
w ciągu 48 godzin. Tel. 0 602 130 629

p . ~ .

L okalne
1 Treść ogłoszenia:

Przewodniczący Rady Gminy 
Czesław Jarecki

Illlię I  Nazwisko (do wiadomości redakcji)!______________________

i ------------------------ ------------------------------------- J

Strona 10 WIADOMOŚCI LOKALNE N r 12/57 grudzień 2003



Gimnazjaliści we Francji
25 września br. grupa dwudziestu sześciu uczniów wraz z trzema opiekunkami z Publicznego Gimnazjum 

w Nowym Mieście n.Wartą szcześliwic dotarła do miejsca dwuty godniowego pobytu we Francji. Ucznio
wie, rodzice i nauczyciele w Doi de Bretagne przyjęli nas bardzo ciepło i życzliwie. Ugoszczono nas słodkim 
poczęstunkiem. Program pobytu przedstawiał się bardzo interesująco.

W piątek, dzień po przy- tutejszego klasztoru uświada-
jeździe, udaliśmy się do mia
steczka Monterfil.w którym 
przejechaliśm y trasę 6 km 
rowerami na szynach. Pozna
liśmy też niektóre gry bretoń- 
skie. Weekend to czas do
kładniejszego poznania trady
cji i zasmakowania potraw 
serw ow anych przez nasze 
francuskie rodziny. W tych 
dniach każdy z nas swój czas 
spędził inaczej.

miała nam ważność obecno
ści Boga i objawień Matki 
Bożej. Obejrzeliśmy dużą ba
zylikę oraz miejsca, w któ
rych ukazała się Maryja.

We w to rek  rankiem  
wspólnie z kolegami francu
skimi udaliśmy się na dwu
dniową wycieczkę po połu
dniowych wybrzeżach Bre
tanii. Odwiedziliśmy Vannes, 
Carnac, Ste Anne d' Auray.

P o n ied zia łek ; ko le jny  
dzień zapowiadał się równie 
ciekaw ie. Pontm ain, które 
zw iedziliśm y, poszerzy ło  
znacznie naszą wiedzę z za
kresu religii. Siostra zakonna

W szędzie rozpościerał się 
piękny widok na ocean i dzi
kie wybrzeże, które później 
oglądaliśmy z bliska. Oprócz 
zwiedzania mieliśmy tez czas 
na k u p o w an ie  p am ią tek

i oczywiście robienie zdjęć. 
W ieczorem, gdy ju ż  wszy
scy znaleźliśmy w pensjona
cie swoje pokoje, zjedliśmy 
kolację, a później odbyły się 
zabawy grupowe prowadzo
ne przez uczestników  wy
miany.

W czwartek znów trzeba 
było wrócić do szkoły...
A w szkole, jak to w szkole od 
rana lekcje. Potem wspólny 
obiad i... znów wycieczka. 
Tym razem do ST Malo. Mo
czyliśmy nogi w falach słone
go oceanu, zbieraliśmy musz
le, jedliśmy ostrygi.

W przeddzień powrotu do 
domów w Polsce w stąpili

śmy na wyspę Mont ST Mi
chel. Spacerowaliśmy uro
czymi, wąskimi uliczkami. 
Przez okna restauracji podzi- 
w ialiśm y pracę kucharzy, 
którzy przyrządzali tradycyj
ne omlety. Ostatnią atrakcją 
tego dnia była jazda żaglów
kami na kółkach po plaży. 
Podobno rozwijaliśmy pręd
kość 45 km/h.

Pożegnanie z kolegami i 
ich rodzinami mocno było 
oblane łzami. Zobaczymy się 
wiosną, u nas w Polsce.

Agata Macioszczyk 
Katarzyna Wicijowska 
uczestniczki wymiany.

Plan głównych imprez w gminie Nowe Miasto w 2004 w
organizowanych przez , Iuh przy współudziale G O K

styczeń - powitanie 2004 roku w sali GOK i na Zielonym 
Rynku; karnawał
- 12 Finał WOŚP
styczeń/luty - Plan wakacyjny na ferie zimowe
luty - Podkoziołek 24 luty
m arzec - Dzień Kobiet i Dzień Inwalidy
kwiecień - VIII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej
maj - Obchody Konstytucji 3 Maja
- Obchody Dnia Strażaka „Festyn Strażacki”
- Festyn Rodzinny „Zielone Świątki”
czerwiec - Festyn Rodzinny z okazji „Dnia Dziecka”
- „Nadwarciańskie Wianki” Lasek „GUĆ” Nowe Miasto

lipiec/sierpień - Plan wakacyjny 
sierpień - Zakończenie wakacji 
wrzesień - Dożynki gminne
- piknik „Święto pieczonego ziemniaka” 
październik - V Gminny Przegląd Młodych Talentów 
listopad - Obchody Narodowego Święta Niepodległości
- Dzień Seniora, Andrzejki
grudzień - VIII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej Nowe 
Miasto 2004r.
- Mikołajki dla najmłodszych
- Sylwester
Ponadto obowiązuje p lan tygodniowy zająć popołudniowych
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Co tam w szkole „piszczy”...
Trzy miesiące roku szkolnego już za nami. Dzieciaki i nauczyciele "pracują pełną parą". Szkoła jednak 

to nie tylko nauka...W  tym numerze przypominamy, co przez te trzy miesiące wydarzyło się w Szkole
Podstawowej w Chociczy'.

Nie jest tajemnicą, że rok 
szkolny rozpoczyna się 1 
września. 1 nie jest też tajemni
cą, że dzieciaki nie czekają na 
ten dzień z utęsknieniem. Bo to 
koniec wakacj i, bo trzeba zno
wu wziąć się ostro do nauki, 
itp... Ale szkoła to nie tylko 
nauka, to także przeróżne wy
jazdy, wypady, wycieczki, uro
czystości, akademie.

Wrzesień
Już w dwra tygodnie po 

rozpoczęciu roku szkolnego, 
w sobotę 13 września, odby
ło się „Sprzątanie Świata” w 
ramach akcji ogólnopolskiej. 
Wzięły w niej udział wszyst
kie dzieciaki, które podzieliły 
się na kilka grup.

27 w rześnia natom iast 
wszystkie klasy wyszły w te
ren, w ramach rozw'oju tury
styki pieszej, no i poznawania 
okolicy. Klasy I i II urządziły 
sobie rajd po Chociczy, odwie
dzając najważniejsze jej punk
ty, a obie klasy trzecie udały się 
na piesza wycieczkę do Komo- 
rza. Jedna z klas 
czwartych wyjechała 
nawet rowerami poza 
okolice naszej gminy, 
trafiając aż do Gogo- 
lewa. Druga natomiast 
w ybrała tradycyjny 
pieszy szlak, odwie
dzając m.in. Boguszyn
i Boguszynek. Piątokla- 
siści udali się rowera
mi do Nowego Mia
sta, atam już malowali 
zabytki. A najstarsi, tj. 
uczniowie klasy szóstej wybrali 
się na wycieczkę autobusowo
- pieszą, przez K olniczki, 
Chwalęcin, Szypłów. Na tym 
jednak nie koniec. Każda z klas 
zobowiązana była zrobić spra
wozdanie z wycieczki. Na du
żej kartce uczniowie musieli 
umieścić mapki, zdjęcia, rysun
ki, opisy. W ten sposób po
wstanie szkolny przewodnik 
po gminie.

Październik
Ten miesiąc kojarzy się 

przede wszystkim z Dniem 
Edukacji N arodowej, zwa
nym też Dniem Nauczyciela. 
W przeddzień święta, 13 paź
dziernika w sali sportowej 
gimnazjum odbyło się ślubo
w an ie  k las p ierw szy ch . 
P ie rw szak i p rzygo tow ały  
część artystyczną. Tradycyj
nie odbyło się pasowanie na 
ucznia. Każdy pierwszoklasi
sta otrzymał pamiątkowy dy- 
plomik.

14 p aźd z ie rn ik a  klasy 
starsze także szły do szkoły. 
A le nie, nie m ieli lekcji... 
Szkolne kółko teatralne przy
gotowało przedstawienie o 
Św ięc ie  E dukacji. D ruga 
część tego spotkania odbyła 
się na wesoło i miała na celu 
wprowadzenie uczniów klas 
czwartych do grona uczniów 
starszych. Dlatego też trosz
kę ich przepytywano...a tak
że zaprezentowano im modę 
na różne okazje. Czwartokla

siści mogli zobaczyć, jak  na
leży ubrać się na akademie, 
na rajd, czy np. na basen.

W tym miesiącu szkoła 
wzięła tradycyjnie udział w 
akcji pt. „Góra grosza”. W 
akcji tej zbiera się tylko gro
sze, następnie zebrane pienią
dze przekazywane są Towa
rzystwu „Nasz Dom”, które 
wspiera domy dziecka.

...i j u t  listopad
W piątek, 7 listopada w 

szkole obchodzono Dzień 
Niepodległości. Z tej okazji 
akadem ię p rzygotow ali 
uczniowie należący do szkol
nego kółka teatralnego i mu

zycznego wraz z Iloną Łu
kaszczyk (polonistka) i Joan
ną Kmieciak (nauczycielka 
m uzyki). W akadem ii 
pt.„Czynem zbrojnym budzili 

Polskę...” przy
pomniano historię 
walki o niepodle
głość, przywołu
jąc Tadeusza Ko
śc iuszko , Po
wstanie Listopa
dowe, czy Józe
fa Piłsudskiego. 
K olejne  etapy 
walki, kończone 
n ie p o w o d z e -  
niem, doprowa
dziły w końcu do

11 listopada, do dnia, kiedy 
to po 123 latach Polska poja
wiła się ponow'tiie na mapach 
świata, odzyskała w'olność. 
Uczniowie z lej szkoły wzięli 
także udział w obchodach 
Święta Niepodległości w No
wym M ieście , sk ład a jąc  
kwiaty pod pomnikiem 700 - 
lecia i oddając hołd Ojczyź
nie.

14 listopada natomiast, w 
ram ach rozw oju  i ro z p o 
w szechniania regionalizm u 
klasy czwarte zwiedzały Ko- 
szuty i Giecz. To dowód na 
to, że nie trzeba jechać dale
ko, by zobaczyć zabytki.

Szkoła także to różnego 
rodzaju konkursy. 28 listopa
da uczniowie klas piątych i 
szóstych wzięli udział w dru
giej edycji olimpiady języko
wej - Test Oxford Plus (edy
cja n iem iecka). Do etapu  
szkolnego  w postaci testu  
zgłosiło się 23 uczniów.

Warto również dodać, że 
w szkole w ram ach sam o
kształcenia, uczniowie mają
cy dobre wyniki w nauce po
magają kolegom, którzy mają 
z tym problemy. Na razie dzie
ciaki podchodzą do tego en
tuzjastycznie i zostają po lek
cjach. Niewątpliwie zyskują 
na tym nie tylko uczniowie, 
ale także...nauczyciele.

A co w grudniu... ?
Tradycyjnie ju ż  z okazji 

Mikołajek szkolę odwiedzi Mi
kołaj z...duuużąrózgą, ale też 
z workiem pełnym słodkości. 
A każdy na pewno wie, że na 
prezenty trzeba zasłużyć...

kamciaj
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Szkoła jest jednym z n 
pracuje łącznie 212 osób

W tym artykule pragnę 
przedstawić informacje doty
czące dożywiania uczniów. Z 
453 wydawanych obiadów dla 
dzieci, 238 opłacanych jest 
przez Ośrodek Pomocy Spo
łecznej. Koszt obiadu dla jed
nego dziecka wynosi od 1,70 
do 2 ,10 zł, w zależności od pla
cówki. Pozostali korzystający 
ze stołówek szkolnych płacąod 
2,91 do 3,57 zł za obiad. Koszt 
obiadu w przedszkolach wyno
si 1,40 - 1,50 zł, a całodzienne

Oświata w pigułce
ajwiększych zakładów w gminie. W przedszkolach, podstawówkach i gimnazjach

wyżywienie (trzy posiłki) 2,70 
- 2,80 zł. Z tych posiłków ko
rzysta 164 przedszkolaków w 
Klęce, Chociczy i Nowym Mie

ście. 82 przedszkolaków korzy
sta ze stołówek szkolnych przy' 
szkołach w Boguszynie i Kol
niczkach.

Szkoły
Podstawowe

Liczba
uczniów

Wydawane
obiady

W tym 
z OPS

Koszt
obiadu

Boguszyn 198 108 32 1,70
Chocicza 191 54 28 2 ,1 0

Kolniczki 194 92 37 1,70
Klęka 318 69 55 1,80
Gimnazja
Chocicza 2 2 0 59 51 2 ,1 0

Nowe Miasto 253 71 35 1,80

Obecnie do szkół podsta
w ow ych uczęszcza  809 
uczniów, a do gimnazjów 473. 
Według danych statystycz
nych, w roku szkolnym  
2009/2010 w podstaw ów 
kach i gimnazjach będziemy 
mieli około 1050 uczniów tj.
o ponad 200  mniej niż obec
ni. Ilu uczniów będzie w na
szych szkołach za 10-15 lat 
dowiemy się już wkrótce.

Czesław Jarecki

Z ys w yw ozi śm ieci
Firma Na-Po z Nowego Miasta nie będzie już zajmować się wywozem śmieci na terenie naszej gminy.

Nowomiejska finna podpi
sała w tej sprawie porozumienie 
z Przedsiębiorstwem Usług Ko
munalnych Artura Zysa ze Swa
rzędza. Na podstawie porozu
mienia wywozem śmieci z te

renu gmin Nowe Miasto i Krzy
kosy zajmie się właśnie firma ze 
Swarzędza. Finna Zys musi naj
pierw podpisać umowy ze 
wszystkimi m ieszkańcami. 
Pizedsiębiorstwo ze Swarzędza

będzie również, w razie potrze
by, uzupełniać kubły na śmieci.

Firma Zys może już  roz
począć działalność od począt
ku grudnia. Jednak do czasu 
rozpoczęcia działalności przez

firmę za Swarzędza Na-Po zo
bowiązało się nadal systema
tycznie opróżniać kubły. Naj
prawdopodobniej nie zmieni 
się cena za wywóz śmieci.

janki
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Zimowa halówka
28 listopada rozpoczęły się rozgrywki piłkarskiej 

ligi halowej gminy Nowe Miasto.

Do rozgrywek zgłosiło 
się dziesięć drużyn. W pierw
szej grupie rywalizować będą: 
W ielkopolska K orporacja 
Nowe Miasto, Sokół Bogu
szyn, Nakpol Wolica Pusta, 
Old Boys Chocicza oraz Kru
ki Kruczyn. Do drugiej gru
py trafiły: LZS Boguszynek, 
Dorja Kruczynek, LZS Szy
płów, Sadełko Chrom ieć 1 
Sępy Boguszyn.

Spotkania pierwszej run
dy rozgrywane będą w każ

dy piątek od 28 listopada do
2 stycznia. Mecze będą się 
rozpoczynać o godz. 18™. 
Zwycięzcy grup zagrają w 
finale, drużyny z drugich 
miejsc walczyć będą o trze
cią pozycję i tak dalej.

Spotkania rozgrywane 
będą w sali gimnastycznej w 
szkole podstawowej w Kol
niczkach, a na czele organi
zatorów  stoi dyrektor lej 
szkoły Jarosław Wawrzyniak.

janki

Sezon rozpoczęty
Koło łowieckie „Knieja” rozpoczęło nowy sezon.

Do Kola należą mieszkań
cy Dębna, Czeszewa i No
wego Miasta. Kolo prowadzi

hodowlę bażantów, którą 
wspiera finansowo Urząd 
Gminy Nowe Miasto.

Sprawy samorządowe
13 listopada odbyło się kolejne, wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Nowe Miasto.

Podczas posiedzenia za
poznano  się z re a liz a c ją  
w niosków  składanych do 
Rady, których łącznie wpły
nęło 85 w ciągu pierwszego 
roku tej kadencji. 45 z nich 
zostało pozytywnie zrealizo
wanych. Część wniosków

będzie realizowana w roku 
2004.- Kom isja zajęła się 
także sprawami dotyczący
mi ustalenia stawek podat
kowych oraz opłat lokal
nych na rok 2004. Om ó
wiono projekty propono
w an y ch  u ch w ał, k tó re

będątem atem  kolejnej sesji.
Radni dyskutowali także na 

temat Listu Intencyjnego, któ
ry podpisali w ójt i starosta 
średzki. List, w sprawie pro
wadzenia i finansowania inwe
stycji mającej na celu rozbudo
wę części dydaktycznej gim

nazjum w Nowym Mieście, 
wróci ponownie pod obrady 
podczas dyskusji nad budże
tem na rok 2004.

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Czesław Jarecki

Old Boys 
mistrzem jesieni

Drużyna Old Boys wywalczyła tytuł mistrza je
sieni piłkarskiej ligi gminy Nowe Miasto.

Drużyna Old Boys prze
grała w ostatnim meczu run
dy z LZS Szypłów l :3 ( l :2). 
Jedynąbram kędlaOld Boys 
zdobył Robert Poch, bramki 
dla Szypłowa strzelali kolej
no Filip Heleniak, Jakub Szy
mański i Sławomir Matuszak.

M im o p o ra żk i, O ld 
Boys po rundzie jesiennej 
są  liderami ligi. O pierw 
szym m iejscu zadecydo
wał bezpośredni pojedynek 
między Old Boys a Sadeł
kiem Chrom ieć (3:2).

janki

Karnawał przed nami
W tym roku będzie można się zabawić w Gminnym Ośrod

ku Kultury w Nowym Mieście za 190 zl. od pary. Konsumpcję
i obsługę Balu Sylwestrowego zapewni Restauracja „Pod so
sną” z Nowego Miasta. Do tańca gral będzie zespół HAG-Art 
Plan zabaw karnawałowych w sali GOK-u w Nowym Mieście: 
SYLWESTER - organizator GOK Nowe Miasto
I0 stycznia - organizator PZERil
17 stycznia - organizator Komitet Rodzicielski SP Chocicza 
24 stycznia - organizator KR Przedszkola w Nowym Mie
ście
3 1 stycznia - organizator Zespól Śpiewaczy "Złota Jesień"
7 lutego - organizator SMZN
14 lutego - organizator "Caritas"
21 lutego - organizator KR Gimnazjum Chocicza
PODKOZłOLEK -24  lutego, organizator GOK Nowe Miasto Z up r a sza my

WIADOMOŚCI LOKALNE redaguje zespół w składzie: Magdalena Florczak, Czesław Jarecki, Maria i Roman Jeziorni, 
Maciej Kuderczak, Piotr Kwieciński, Agata Strugała, Małgorzata Paszkiewicz, Mieczysław Rzepka, Maria Stamierowska, 
Franciszek Tomczak, Stanisław Wilczyński.
Redaktor naczelny: Michał Jankowiak 
Skład komputerowy: Bartosz Tułaza
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany tytułów.
Wydawca: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowomiejskiej.
Adres Redakcji: ul.Poznańska 8a, 63-040 Nowe Miasto n. Wart a.
Telefon do redakcji: (0) - 606-551-452 e-mail: lokaIne@interia.pl 
Druk: Drukarnia PROJEKT, 63-200 Jarocin, ul. Kusocinskiego 12, tel. (062) 747 14 09

Strona 16 WIADOMOŚCI LOKALNE Nr 12/57 grudzień 2003

mailto:lokaIne@interia.pl

