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Ruszają prace nad 
projektem przebudowy 
dróg wewnętrznych  
na osiedlu „Błonie”
Wyboiste, dziurawe i popękane betonowe 
ciągi pieszo-jezdne – tak mniej więcej 
przedstawia się stan infrastruktury drogowej 
na wybudowanym w latach 70. i 80. 
ubiegłego wieku osiedlu bloków „Błonie” 
w Nowych Skalmierzycach. 

Od momentu zakończenia inwestycji nie 
było tu żadnych remontów (poza wjazdem 
na osiedle do wysokości zlokalizowanego 
obok dyskontu spożywczego), stąd dziś stały 
się one pilną koniecznością. 

Zadania tego może dokonać właściciel, 
stąd 12 lipca 2017 roku Gmina i Miasto Nowe 
Skalmierzyce w drodze aktu notarialnego na 
mocy porozumienia z tamtejszą spółdziel-
nią mieszkaniową przejęła sieć jej dróg we-
wnętrznych. Był to pierwszy z kroków po-
czyniony w drodze do polepszenia komfortu 

przemieszczania się po osiedlu.
20 czerwca 2018 roku zawarto zaś umo-

wę trójstronną na opracowanie dokumen-
tacji projektowej dotyczącej przebudowy 
dróg, chodników oraz parkingów na wspo-
mnianym osiedlu. Zamawiającymi wyko-
nanie projektu są wespół Gmina i Miasto 
Nowe Skalmierzyce reprezentowana przez 
burmistrz Bożenę Budzik oraz Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa 
„Błonie” z jej prezesem Agnieszką Witczak, 
którzy planują zastąpić stary, zmurszały be-

ton nową nawierzchnią z kostki.
Szacowany na 22 tys. złotych brutto pro-

jekt ma zostać ukończony do 31 października 
tego roku, a jego koszty zostaną podzielone 
przez oboje zamawiających – proporcjonal-
nie do udziału we własności gruntu.

W kolejnym etapie przyjdzie czas na reali-
zację zadania, co niewątpliwie poprawi kom-
fort poruszania się oraz wizerunek osiedla. 

Magdalena Kąpielska 
fot. Aleksander Liebert

Statuetka „Filar Samorządu 
Terytorialnego” dla Bożeny Budzik
26 czerwca br. w Trzebawiu odbyło się Walne Zgromadzenie 
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, 
podczas którego uhonorowano Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce statuetką „Filar Samorządu Terytorialnego”.

Bożena Budzik znalazła się w gronie 20 
samorządowców, którym przyznano to naj-
wyższe wyróżnienie WOKISS-u – stowa-
rzyszenia wspierającego idee samorządu 
terytorialnego a także niosącemu pomoc 
zrzeszonym w nim jednostkom w podno-

szeniu ich efektywności w realizacji zadań 
publicznych. 

Jestem dumna i szczęśliwa, że rada najstar-
szego samorządowego stowarzyszenia, jakim 
jest WOKiSS przyznała mi najwyższe wyróż-
nienie zatytułowane „Filar Samorządu Tery-

torialnego”. To wyróżnienie jest moją wielką 
osobistą satysfakcją, wszak w uzasadnieniu 
napisano, iż Rada stowarzyszenia przyznała 
mi statuetkę za długoletnią i wybitną dzia-
łalność na rzecz wielkopolskiego samorządu 
lokalnego. Ale nie byłoby tego wyróżnienia, 
gdyby nie zaufanie mieszkańców, którzy mnie 
nim obdarzali przez 26 lat służby publicznej, 
stąd też dedykuję ten honor wszystkim miesz-
kańcom Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
bo chcę radować się razem z nimi naszym, 
wspólnym sukcesem – skomentowała otrzy-
maną nagrodę Bożena Budzik.

Magdalena Kąpielska, Dariusz Smułka 
fot. WOKiSS 

Burmistrz Bożena Budzik wśród innych nagrodzonych 
statuetką „Filar Samorządu Terytorialnego” 

Uliczki na os. „Błonie” wkrótce zyskają nowe nawierzchnie
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Absolutorium dla Bożeny Budzik 
Najważniejszym punktem obrad pięćdziesiątej pierwszej sesji Rady Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce, która odbyła się 22 czerwca 2018 roku w sali sesyjnej na stadionie  
miejsko-gminnym była kwestia udzielenia burmistrz absolutorium. 

Było to już dwudzieste szóste głosowa-
nie za wyrażeniem wobec Bożeny Budzik 
aprobaty z tytułu wykonania budżetu gmi-
ny za rok ubiegły. Uchwała została przyję-
ta większością głosów, a poprzedziły ją: 
rozpatrzenie sprawozdania z wykonania 
budżetu wraz z informacją o stanie mienia 
komunalnego oraz rozpatrzenie sprawoz-
dania finansowego za 2017 rok. Do przed-
łożonych dokumentów swoje pozytywne 
opinie wydali zarówno Regionalna Izba 
Obrachunkowa jak i Komisja Rewizyjna.

Obszerne wystąpienie burmistrz ob-
jęło przede wszystkim realizację docho-
dów i wydatków budżetu, zobowiązania 
gminy oraz wartość jej majątku na koniec 
roku ubiegłego.

Dochody budżetu wykonane zostały 
w wysokości 70.956.792,25 zł, co stano-
wi 97,62% planu. Ich realizacja była wyż-
sza w stosunku do roku 2016 o kwotę 
2.006.068,24 zł, co stanowi 2,9% wzrostu. 
Złożyły się na nie dochody bieżące w wyso-
kości 70.635.584,43 zł (wykonane na pozio-
mie 97,74% planu) oraz dochody majątkowe 
w wysokości 321.207,82 zł (zrealizowane na 
poziomie 75,83% planu). Burmistrz zwróci-
ła przy tym uwagę na wzrost dochodów wła-
snych, w tym między innymi z tytułu podat-
ku od nieruchomości osób prawnych o 7,7% 
oraz z tytułu podatku od środków transpor-
towych o 37,9%. Znacznemu obniżeniu uległ 
jednak udział gminy w podatku dochodo-
wym od osób prawnych – stanowił on 59,2% 

udziału z roku poprzedniego. Udział gminy 
w podatku dochodowym od osób fizycznych 
ukształtował się natomiast na poziomie po-
równywalnym z rokiem poprzednim.

Wydatki gminy w roku 2017 – wynoszą-
ce 75.340.402,64 zł – zostały wykonane na 
nieco niższym niż dochody poziomie, sta-
nowiącym 92,36% planu. Wśród nich zna-
lazły się wydatki bieżące (61.364.754,41 
zł) i majątkowe (13.975.648,23 zł). W ra-
mach tych drugich zrealizowano m.in. ka-
nalizację sanitarną w Biskupicach oraz 
Trkusowie (1.213.639,48 zł), budowę, 
modernizację oraz doposażenie wiejskich 
świetlic (1.172.102,11 zł), gminne drogi 
(2.596.876,85 zł), dofinansowano przebudo-
wy dróg powiatowych (896.169,86 zł) oraz 
budowy przydomowych oczyszczalni ście-
ków przez mieszkańców gminy (353.589,87 
zł), dokonano inwestycji w oświacie 
(3.925.258,47 zł) oraz poprawiono infra-
strukturę sportową (2.762.890,98 zł).

W roku 2017 gmina zaciągnęła dwa 
zobowiązania – pożyczkę z WFOŚiGW 
w Poznaniu (1.152.000,00 zł) oraz z tytułu 
emisji obligacji (4.000.000,00 zł). Zrealizo-
wany w 2017 roku deficyt budżetu wynosi 
4.383.610,39 zł, a zadłużenie gminy z tytułu 
zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji 
wynosi 17.347.156,85 zł. W wyniku dzia-
łalności inwestycyjnej wartość gminnego 
majątku tj. tzw. aktywów trwałych zwięk-
szyła się o kwotę 5.796.330,52 zł i wynosi 
106.753.755,92 zł.

 
Bolesław Borkowski,  

Magdalena Kąpielska
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Uroczysta zbiórka  
przed grobem Jana Stachelskiego
Tragiczna śmierć policjanta Policji Państwowej Jana Stachelskiego, 
zamordowanego w tajemniczych okolicznościach 1 września 1934 
roku między Glapińcem a Strzegową, była szeroko komentowana 
w całej ówczesnej Polsce. 

Z czasem pamięć o tych wydarzeniach za-
nikła, a jego skromny grób znajdujący się na 
terenie cmentarza parafialnego w Nowych 
Skalmierzycach zaczął niszczeć. Z inicjatywą 
remontu nagrobka wystąpiła Prezes Ogólno-
polskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 
1939 w Kielcach Grażyna Szkonter. Pomysł 
spotkał się z pełnym uznaniem burmistrza 
Bożeny Budzik, przystąpiono więc do prac 
renowacyjnych. Grób był w tragicznym sta-
nie, konieczna była wymiana całej konstruk-
cji - jako materiał zamiast lastryka wybrano 
polski granit. Z oryginalnego nagrobka za-
chowano trzy antaby, które zostały odmalo-
wane, a czwarta, brakująca została wykona-
na na nowo. 

Uroczysta zbiórka oraz poświęcenie gro-
bu odbyły się 13 czerwca br. Poprzedziły je 

msza święta sprawowana przez kapelana 
ostrowskich policjantów księdza kanonika 
Macieja Wyzujaka oraz proboszcza parafii 
pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach 
księdza kanonika Zbigniewa Króczyńskie-
go. W uroczystości wzięli udział m.in. Poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz 
Ławniczak, Starosta Powiatu Ostrowskiego 
Paweł Rajski, Sekretarz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Zdzisław Mielczarek, Dyrek-
tor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy 
Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak, 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Po-
licji w Poznaniu insp. Roman Kuster, Proku-
rator Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim 
Wanda Palczewska, Prezes Oddziału Świę-
tokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Poli-
cyjna 1939” Grażyna Szkonter oraz ucznio-

wie i nauczyciele klas prawno-policyjnych 
ZSE w Ostrowie Wielkopolskim i ZSP CKU 
w Przygodzicach. Kluczową częścią wyda-
rzenia było poświęcenie nagrobka a także 
złożenie wieńców. O pamięci oraz szacunku 
dla zmarłego policjanta wspominali zebrani 
goście. Ten młody człowiek składał przysię-
gę na wierność Bogu i Ojczyźnie oraz ładowi 
społecznemu i prawnemu, który funkcjonuje 
w państwie- zaznaczył poseł Tomasz Ław-
niczak. Pod tym względem Jan Stachelski 
dotrzymał słowa, do końca wykonywał swo-
je obowiązki, bez względu na niebezpieczeń-
stwo, które jemu osobiście groziło. Tak nie-
jednokrotnie bywa, że i w naszej dzisiejszej 
Polsce funkcjonariusze, w szczególności Poli-
cji, narażeni są na oddanie najważniejszego 
dobra- swojego życia. Insp. Roman Kustera 
zwrócił uwagę na rotę ślubowania, która nie 
zmieniła się od czasów II RP: nadajemy temu 
bardzo dużą rangę dlatego, że właśnie nara-
żamy życie dla drugiego człowieka. 1 września 
1934 roku posterunkowy Jan Stachelski zało-
żył mundur i poszedł na służbę. Pewnie jego 
żona po raz kolejny z wielkimi obawami, ze 
strachem i niepokojem, czekała, kiedy wróci. 

Uroczystość poświęcenia odnowionego nagrobka  
Jana Stachelskiego na cmentarzu w Nowych Skalmierzycach

4



Wręczono pierwsze 
gminne becikowe
W dziewięć miesięcy po przyjęciu przez Radę Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce (31 sierpnia 2017 roku) uchwały  
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania jednorazowego 
świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka  
przyszła pora na jej realizację. 

Burmistrz Bożena Budzik za-
prosiła więc rodziców oraz opieku-
nów prawnych dzieci urodzonych 
w 2018 roku, by wręczyć im to do-
datkowe, w stu procentach sfinan-
sowane przez samorząd świadcze-
nie zwane „gminnym becikowym”.

Uroczystość przekazania 
500-złotowych czeków, dyplomów 
z gratulacjami oraz drobnych upo-
minków w postaci ręczników ką-
pielowych i pluszowych maskotek 
odbyła się 6 czerwca br. w sali wi-
dowiskowej „Stare Kino” w Nowych 
Skalmierzycach. 

„Kasa dla bobasa” - pod takim hasłem bę-
dziemy witać każdego nowego członka na-
szej gminnej rodziny – powiedziała prowa-
dząca uroczystość Lidia Wiatr, a wręczająca 
wyprawki burmistrz każdemu z rodziców 
osobiście winszowała potomka. Wyraziła 
również radość z powodu uruchomienia 
programu stanowiącego najnowszy ele-
ment polityki prorodzinnej, dzięki któremu 
można będzie zasilić budżet przeznaczony 
na zakup najpotrzebniejszych dla dziec-
ka rzeczy.

Było to pierwsze z planowanych na 
ten rok dwóch tego typu spotkań. Kolejne 
w grudniu. Obejmie ono rodziców dzieci 

urodzonych po 5 czerwca br. oraz tych, któ-
rzy jeszcze nie złożyli stosownego wniosku 
o wypłatę świadczenia. Czas na to wynosi 
12 miesięcy od daty urodzenia się dziecka. 
Co ważne, 500-złotowa wyprawka przy-
sługuje każdemu dziecku, bez względu na 
osiągane przez rodziców dochody. Jedy-
nym warunkiem otrzymania świadczenia 
jest zamieszkiwanie co najmniej rok przed 
złożeniem wniosku na terenie Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce. Do tej pory gminne 
becikowe otrzymało 55 maluszków - 28 
dziewczynek i 27 chłopców.

Magdalena Kąpielska
 fot. Dariusz Smułka

Nie wrócił… Dzisiaj mężowie, żony, matki, oj-
cowie, codziennie czekają za swoimi najbliż-
szymi. (…) Jest to służba, która wielokrotnie 
niesie to największe żniwo - śmierć policjanta 
na służbie, czego doświadczamy co roku. Sta-
rosta Paweł Rajski zwrócił natomiast uwagę, 
iż jest to miejsce i pora, żeby przywołać tych 
wszystkich, którzy odeszli w obronie drugiego 
człowieka. Jest w tej uroczystości coś takiego 
pięknego, że mimo upływających lat ciągle pa-
miętamy i dbamy o pamięć tych, którzy zginęli 
dla nas. Swoistego podsumowania dokonał 
sekretarz Zdzisław Mielczarek: gdy przy-
chodzimy na cmentarz i stajemy nad grobem 
najbliższych, znajomych, przyjaciół jest w nas 
smutek, zaduma i refleksja nad przemijaniem. 
Dzisiaj nie jest inaczej, kiedy na tej uroczystej 
zbiórce spotykamy się przy grobie posterunko-
wego Jana Stachelskiego, który w tak tragicz-
nych okolicznościach został zamordowany. 
W tym dzisiejszym spotkaniu jest jednak odro-
bina radości w naszych sercach, spowodowa-
na tym, że poza odnowieniem jego grobu od-
nowiliśmy pamięć o jego bohaterskim czynie.

Aleksander Liebert
fot. Dariusz Smułka
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Życie religijne 
w Nowych Skalmierzycach  
w okresie międzywojennym
Życie społeczne w okresie międzywojennym 
w Skalmierzycach Nowych zdominowane było przez 
liczne organizacje społeczno-wychowawcze tak 
świeckie, jak i kościelne, które wykazywały się 
niezwykłą aktywnością. 

Pierwszym proboszczem społecznikiem, 
który pokładał wielkie nadzieje w działalno-
ści stowarzyszeń przyparafialnych był ks. Sta-
nisław Szwedziński – twórca podwalin życia 
parafialnego. On to już od początku swego 
pobytu w parafii wydawał cotygodniowo ga-
zetkę „Głos Kościelny”, zamieszczając w niej 
nie tylko artykuły o treści religijnej, ale wy-
korzystywał także ten sposób komunikacji 
do przekazywania wiadomości parafialnych, 
nie pomijając działalności lokalnych stowa-
rzyszeń. Tak pierwszemu, jak i drugiemu 
proboszczowi, ks. Gmerkowi, sen z powiek 
spędzały problemy z budową kościoła, nie za-
kończone z chwilą jego poświęcenia w listo-
padzie 1932 roku przez prymasa Polski ks. 
kard. Augusta Hlonda.

Introdukcja ks. proboszcza 
Franciszka Jelińskiego

Kolejny, trzeci proboszcz, ks. Franciszek 
Xawery Jeliński, obejmujący parafię jako ad-
ministrator w roku 1934 mógł się w pełni 
skupić nad pracą duszpasterską nie pozba-
wioną jednak troski o kontynuowanie dzieła 
wyposażania zupełnie pustego kościoła para-
fialnego, w którym oprócz skromnego ołtarza 
i prowizorycznych ławek były tylko gołe ścia-
ny. Nie sprzyjały także księdzu kryzys ekono-
miczny trawiący Rzeczpospolitą w okresie 
międzywojennym oraz sytuacja miejscowych 
zakładów kolejowych, których pracownicy 
byli w większości członkami parafii Bożego 
Ciała.  

W dniu 3 marca 1935 roku nastąpiła uro-
czysta introdukcja, czyli kanoniczne objęcie 
parafii przez proboszcza ks. Franciszka Jeliń-
skiego, który z przerwą wojenną pracował tu 
ponad 21 lat. Pięcioletni okres przedwojenny 
zaowocował wielkimi dziełami proboszcza 
tak w sferze materialnej troski o upiększanie 
kościoła, jak i w sferze działalności duchowej 
w pobudzaniu życia religijnego. Jego prze-
wodnią ideą było wzniesienie życia duchowe-
go parafii na „najwyższe wyżyny” - jak sam to 
później określił. Niewątpliwą pomocą w oży-
wianiu parafii były liczne organizacje kościel-
ne skupione w strukturach ówczesnej Akcji 
Katolickiej. Sam ks. Jeliński został mianowa-
ny asystentem ośrodka tej organizacji na te-
ren dekanatu ołobockiego, a jeden z wice-
prezesów parafialnych, Jan Wlazło, otrzymał 

od samego prymasa 
Polski kard. Hlonda 
nominację na człon-
ka Naczelnego Insty-
tutu Akcji Katolickiej 
w Poznaniu. 

Wspomniane wyżej uroczystości intro-
dukcyjne rozpoczęły się przed kościołem pa-
rafialnym, gdzie kroczącego w procesji pro-
boszcza powitał ówczesny dziekan ołobocki 
ks. Rupiński z Gostyczyny, wręczając mu sym-
boliczne klucze do świątyni. Już w przemó-
wieniu od ołtarza dziekan Rupiński, będący 
prywatnie bratem ówczesnego dyrektora ko-
lei w Poznaniu, wskazał na doniosłość uroczy-
stości i przypadły mu zaszczyt wprowadzania 
w urząd pierwszego oficjalnego proboszcza 
tej parafii. Natomiast ks. nominat podkreślił 
w przemówieniu, że dzień ten uważa za dzień 
zaślubin duchowych ze społecznością para-
fii, dla której pragnie być ojcem. Oświadczył 
też, że pragnie tak oddziaływać na swą para-
fię, by była wzorową i owiana gorącą miłością 
Chrystusową, silna swą jednością. Podczas 
celebrowanej sumy parafialnej podniosłe ka-
zanie wygłosił przyjaciel ks. Jelińskiego – ks. 
Anioła z Imielna. Na uroczyste nabożeństwo 
do kościoła przybyli licznie parafianie oraz 
przedstawiciele miejscowych władz, na-
czelnicy służb kolejowych, kierownicy szkół 
oraz miejscowi policjanci. Po odśpiewaniu 
dziękczynnego „Te Deum” przed kościołem 
uformowała się procesja, na czele której szli 
członkowie orkiestry, organizacje kościelne 
i świeckie oraz zaproszeni goście udający się 
na obiad do mieszkania ks. Jelińskiego. Cała 
trasa, czyli ulica 3 Maja przybrana była ziele-
nią, a na zbudowanych czterech bramach wi-
siały stosowne napisy. O bogaty wystrój ko-
ścioła i trasy przemarszu zadbali członkowie 
Rady Parafialnej oraz Akcji Katolickiej. 

Poświęcenie krzyża Przy Placu 
Pierackiego

Kolejne doniosłe uroczystości parafial-
ne obchodzono w Skalmierzycach Nowych 
w dniu 4 sierpnia 1935 roku, kiedy święto-
wano 10. rocznicę erekcji parafii, której do-
konał prymas kard. Edmund Dalbor w 1925 
roku. Pamiątką tych wydarzeń miał pozostać 
krzyż ufundowany przez miejscową rodzinę 
Tomaszczaków. Został on postawiony w cen-

trum parafii przy ówczesnym placu gen. Pie-
rackiego (obecny Plac Wolności). Krzyż ten 
został przed kilku laty zastąpiony przez ks. 
proboszcza E. Wawrzyniaka nowym, wy-
konanym z metalu. Najważniejsze jednak 
elementy pierwszego krzyża, czyli figurkę 
Jezusa i ozdobiony znakami eucharystycz-
nymi drzewiec pionowy udało się zachować 
dla potomnych.

Uroczystości poświęcenia krzyża w 1935 
roku rozpoczęły się w kościele nieszporami, 
po których w procesji wyruszono na Plac 
Pierackiego. W przemarszu uczestniczyli pa-
rafianie, wszystkie organizacje świeckie i ko-
ścielne, harcerze, młodzież szkolna oraz miej-
scowe władze samorządowe. Przy krzyżu 
przemówił ks. Jeliński, dokonując jednocze-
śnie poświęcenia pierwszego w parafii krzy-
ża umieszczonego w miejscu publicznym. 
Na zakończenie uroczystości odśpiewano 
hymn „My chcemy Boga” oraz pieśń „Kto się 
w opiekę”.  

Dzień robotnika katolickiego

Uroczystości przy krzyżu poprzedził zor-
ganizowany 21 lipca 1935 roku „Dzień Robot-
nika Katolickiego” – Okręgu Ostrowskiego. 
Dzień ten był okazją do manifestacji katolic-
kiego społeczeństwa w rocznicę ogłoszenia 
przez papieża Leona XIII encykliki społecznej 
„Rerum Nowarum”. Na skalmierzyckie uro-
czystości przybyły licznie delegacje z powiatu 
ostrowskiego. Stawiły się miejscowe i poza-
miejscowe organizacje robotnicze, kolejowe, 
młodzieżowe oraz straże pożarne. Uroczyste 
nabożeństwo odprawił ks. Jeliński, a słowo 
boże wygłosił przybyły z Poznania sekretarz 
generalny Związku Robotników Katolickich 
ks. Michałowicz. 

Po nabożeństwie w kościele uformował 
się pochód wszystkich uczestników i wraz 
z orkiestrą i pocztami sztandarowymi udał 
się na ulicę Mostową do sali Kolejowego Przy-
sposobienia Wojskowego na okolicznościową 
akademię, którą zagaił prezes Związku Ro-
botników Lorenc, a jeden z delegatów wygło-
sił referat, po czym goście oraz przedstawi-
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ciele różnych organizacji składali stosowne 
podziękowania i życzenia. Na zakończenie 
akademii ks. Jeliński wygłosił przemówienie 
oraz zaintonował pieśń „My chcemy Boga”. 
Całe popołudnie i wieczór wypełniła zabawa 
taneczna w ogrodzie oraz sali KPW.

Festyny ParaFialne

Październik 1935 roku wypełniły kolejne 
imprezy parafialne. Wielką troską ks. Jeliń-
skiego była budowa plebani oraz stopniowe 
wyposażanie kościoła w niezbędne ołtarze 
oraz dekoracje. Aby pozyskać środki na ten 
cel, proboszcz zainicjował festyny parafial-
ne, których nieodłącznym elementem była 
zabawa oraz loteria, z której dochód zasilał 
fundusz budowy probostwa. 

6 października 1935 roku ogłoszono 
„Dniem Ofiarności Parafialnej”. W tym dniu 
ks. Stefaniak z Rososzycy dokonał poświęce-
nia nowych organów, a ks. proboszcz powitał 
nowego organistę, pana Zborowskiego. Na 
sali KPW (dzisiejsze Stare Kino) odbyło się 
kolejne ciągnienie losów loterii parafialnej 
zakończone zabawą taneczną. Zapraszając 
parafian do uczestnictwa proboszcz powie-
dział: Zapraszam wszystkich, którym leży na 
sercu sprawa naszego kościoła na wesołą i peł-
ną rodzinnego nastroju zabawę jak i na akt 
ciągnienia loterii. Uroczystości festynowe po-
przedził uroczysty akt poświęcenia miejsco-
wej szkoły podstawowej opiece Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. Dokonując tego aktu ks. 
proboszcz przekazał pod zarząd Opieki Ro-
dzicielskiej obraz Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Po uroczystościach w kościele w dniu 
29 września z udziałem dzieci, nauczycieli 
i rodziców poświęcony obraz przeniesiono 
w procesji do miejscowej szkoły, która już 
wkrótce otrzymała imię zmarłego Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. 

Uroczystości kościelne były głównym 
elementem życia społecznego Skalmierzyc 
Nowych w okresie międzywojennym. Nie-
zwykle duża liczba stowarzyszeń tak świec-
kich jak i kościelnych powodowała, że w każ-
dym miesiącu odbywało się po kilka imprez 

okolicznościowych, których nieodłącznym 
elementem było nabożeństwo w kościele, 
przemarsz ulicami miasteczka oraz zaba-
wa taneczna. Miejscowy kościół był więc 
centrum, w którym odbywały się wszystkie 
uroczystości tak świeckie jak i kościelne. Na-
przeciw tym działaniom z otwartym sercem 
wychodził miejscowy proboszcz ks. Franci-
szek Jeliński, a także pozostali księża z deka-
natu ołobockiego. Związki sportowe, stowa-
rzyszenia gniazd „Sokoła” czy stowarzyszenia 
katolickie zawsze znajdowały w parafii nie 
tylko oparcie duchowe, ale też i często korzy-
stały z pomieszczeń parafialnych.

święto oDPustu bożego ciała 

W parafii noszącej tak chlubne wezwanie 
nie mogło zabraknąć duchowości euchary-
stycznej, którą tak mocno przejawiał miej-
scowy proboszcz. Zdawać by się mogło, że ks. 
Jeliński największą cześć żywił do Tajemnicy 
Eucharystii oraz Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Wyrazem tej pobożności oprócz wie-
lu działań o charakterze duszpasterskim była 
troska o artystyczny wygląd samego kościo-
ła. Jeszcze przed wojną udało się wyposażyć 
świątynię w dwa boczne ołtarze oraz wzbo-
gacić ołtarz główny w stylowe tabernakulum. 
Uroczystości jego poświęcenia były szeroko 
komentowane przez ostrowską prasę. Szczyt 
parafialnych uroczystości przypadał jednak 
na dzień odpustu w dniu święta Bożego Ciała. 
Corocznie były to niezwykle bogate ducho-
wo i organizacyjnie wydarzenia z udziałem 
wszystkich okolicznych księży oraz wiernych 
z parafii macierzystej św. Katarzyny. 

W roku 1938, podobnie jak w latach 
ubiegłych, dekoracją kościoła Bożego Cia-
ła zajmował się liczny i aktywny III Zakon 
św. Franciszka. Już od godz. 500 rano wier-
ni gromadzili się na całodziennej adoracji. 
W czwartkowe przedpołudnie neoprezbiter 
ks. Antoni Kowalczyk z parafii skalmierzyckiej 
rodem ze Śliwnik odprawił sumę odpustową, 
po której przeszła procesja wokół kościoła. 
Kazanie wygłosił ks. proboszcz Jeliński. Głów-
na procesja ulicami miasta wyszła o godz. 

1700, rozpoczęta nieszporami prowadzonymi 
przez ks. Jezierskiego z Biskupic Ołobocznych. 
Po modlitwie w kościele procesję prowadził 
ks. dziekan Rupiński z Gostyczyny w asyście 
ośmiu księży w strojach liturgicznych. Trasa 
procesji wiodła ulicami 3 Maja, Hallera, Pla-
cem Pierackiego i ulicą Marszałka Józefa Pił-
sudskiego (obecnie ul. Kaliska). Wszystkie 
domy, okna i balkony były obficie udekorowa-
ne kwiatami, zielenią i obrazami religijnymi. 
Ewangelie przy czterech ołtarzach odśpie-
wało kolejno czterech celebransów. Pierwszy 
ołtarz przygotowany był przy aptece państwa 
Gniatczyńskich i ta też rodzina głównie go 
budowała. Tutaj celebrował ks. neoprezbiter 
Kowalczyk. Dalej procesja zmierzała na Plac 
Pierackiego, gdzie drugi ołtarz budował 
kupiec Celmer z rodziną, a celebrował ks. 
Szymański. Trzeci ołtarz przygotował pan 
Worsztynowicz, a Ewangelię przy nim śpie-
wał ks. Jezierski. Ostatni ołtarz przygotowany 
był przy szkole powszechnej i przygotował go 
kierownik Wojciech Wójcicki, a celebrował 
ks. Rosochowicz. Przy każdym ołtarzu chór 
kościelny pw. św. Grzegorza śpiewał respon-
soria kompozytora Grubera pod dyrygenturą 
organisty Zborowskiego. Zgodnie z ustaloną 
wieloletnią tradycją zapisaną w akcie utwo-
rzenia parafii Bożego Ciała w procesji brała 
udział także procesja ze Skalmierzyc z ks. Re-
nem na czele ( ksiądz Piotrowicz przebywał 
wtedy w szpitalu w Poznaniu). Nad spraw-
nym przebiegiem procesji czuwała straż po-
żarna z druhem Zawielakiem na czele. Księży 
celebransów prowadzili pod baldachimem 
członkowie Rady Parafialnej: panowie Pussak 
i Rostalski. Kwiaty przed Najświętszym Sa-
kramentem sypało 100 dziewczynek, wszyst-
kie w równych strojach liturgicznych, a przed 
nimi szło 35 najmłodszych ministrantów. Za 
baldachimem kroczyli przedstawiciele władz 
samorządowych i władz kolejowych. 

Udział władz państwowych i samorządo-
wych w procesjach Bożego Ciała zachował 
się jeszcze po II wojnie światowej, po czym 
został przerwany przez władze PRL-u. 

Cdn.
tekst i fot. archiwum Jerzy Wojtczak 

Ks. Franciszek Jeliński z członkami III Zakonu św. Franciszka Powstańcy wielkopolscy w procesji podczas poświęcenia kościoła
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25. jubileuszowe Dni Nowych Skalmierzyc
Rozłożone tym razem na dziesięć dni coroczne święto mieszkańców 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce rozpoczęło się w samo południe 
29 czerwca. 

Zainaugurowało je tradycyjne spotkanie 
przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, 
podczas którego władze samorządowe repre-
zentowane przez burmistrz Bożenę Budzik, 
przewodniczącego Rady Kazimierza Sipkę 
i sekretarza Gminy i Miasta Zdzisława Miel-
czarka złożyły wiązankę kwiatów i znicz. To 
samo uczyniły również przybyłe delegacje 
szkolne oraz służby mundurowe. Oprawę 
uroczystości zapewnili: Miejsko-Gminna Or-
kiestra Dęta przy OSP Skalmierzyce, harcerze 
ze szczepu GRANICA im. Powstańców Wielko-
polskich oraz poczty sztandarowe wystawione 
przez gminne placówki oświatowe i organiza-
cje społeczne.

Przy odnowionym pomniku otwarto ple-
nerową wystawę pt. „Ludzie Niepodległości”. 
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości był 
to wyraz oddania hołdu lokalnym bohaterom, 
którzy brali udział w oswobodzeniu miasta 
a także wielkim Polakom, którzy w 1918 roku 
przyczynili się do odzyskania przez naszą oj-
czyznę niepodległości. 

Po południu miała miejsce uroczysta sesja 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, któ-
ra dla burmistrz Bożeny Budzik – z racji upły-
wającej 16 listopada jej kadencji oraz decyzji 
o wycofaniu się z życia publicznego i przejściu 
na emeryturę – stała się okazją do pożegnania 
z przedstawicielami różnych grup i środowisk: 
samorządowcami ościennych miast, gmin 
i powiatów, wśród których zjawili się m.in. Wi-
cestarosta Powiatu Ostrowskiego Roman Pa-
cholczyk, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego 
Beata Klimek oraz Wiceprezydent Kalisza Bar-
bara Gmerek a także radnymi gminnymi, soł-
tysami, duchowieństwem, przedstawicielami 
służb mundurowych, dyrektorami placówek 
oświatowych, prezesami organizacji społecz-
nych, dyrektorami firm i instytucji współpra-
cującymi z Gminą oraz jej przedsiębiorcami.

Po 26 latach pełnienia zaszczytnej funkcji 
przyszedł czas na powiedzenie „do widzenia”. 
Ufam, że dostrzegliście, jak przez te lata zmie-
niała się nasza Gmina – powiedziała Bożena 

Budzik. Dokonując bilansu swojej długoletniej 
służby publicznej wymieniła szereg przed-
sięwzięć, które zmieniły wizerunek Gminy: 
infrastrukturę drogową, wodociągową i kana-
lizacyjną, powstanie wielu firm, dzięki którym 
stała się rynkiem pracy dla całego regionu, ob-
wodnicę miasta, realizację programu moder-
nizacji bądź budowy nowych świetlic, remont 
Starego Kina, pierwszy etap modernizacji 
stadionu wraz z budową boiska o nawierzch-
ni ze sztucznej trawy, inwestycje w placówki 
oświatowe, poszerzenie bazy lokalowej oraz 
sprzętowej spółki komunalnej, budowę domu 
przedpogrzebowego, nowe elewacje na bu-
dynkach komunalnych w mieście, skwery, fon-
tanny, zieleń miejską – To wszystko wizytówki 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – wyliczała 
burmistrz dodając: Dziękuję Wam, Szanowni 
Państwo, za te 26 lat zaufania społecznego. 
Mam cichą nadzieję, że nie zawiodłam tego 
Waszego zaufania. […] samorządowy sukces 
naszej Gminy wielokrotnie nagradzanej i wy-
różnionej przez różne gremia to nie zasługa 
tylko i wyłącznie burmistrza. Podziękowania 
burmistrz Bożena Budzik skierowała nie tylko 
do mieszkańców, jak wyraziła - największe-
go kapitału naszej gminnej wspólnoty – ale 
również: radnych poszczególnych kadencji, 
pracowników urzędu wraz z kadrą kierow-
niczą, dyrektorów szkół, przedszkoli i żłob-
ka, sołtysów i przewodniczącego samorządu 
mieszkańców miasta, przedstawicieli różnych 
organizacji społecznych, druhów strażaków 
oraz księży. 

Dziś jeszcze raz dziękuję wszystkim za 
wszystko i życzę nam samych dobrych wrażeń, 
radości i zabawy podczas tego jubileuszowego 
25-ego święta całej naszej gminnej wspólnoty 
– podsumowała Bożena Budzik, zapraszając 
tym samym gości na dalszy ciąg świętowania, 
które zakończy się dopiero 8 lipca uroczystą 
mszą świętą w intencji mieszkańców. 

 
Magdalena Kąpielska  

fot. Kamil Różański

PoniżeJ treść całego wystąPienia 
burmistrza gminy i miasta  
nowe skalmierzyce bożeny buDzik:

Wysoka Rado!
Panie, Panowie!
Szanowni Państwo!
25. jubileuszowe Dni Miasta inaugurujemy 

uroczystą sesją rady, aby była okazja do spo-
tkania różnych środowisk jak to czynimy tra-
dycyjnie co roku. Cieszę się ze spotkania z Pań-
stwem i dziękuję za przyjęcie zaproszenia, 
które to dla mnie ma szczególne znaczenie, bo 
jest to moje ostatnie spotkanie z Wami w tych 
świątecznych okolicznościach w roli burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 Po 26 latach pełnienia tej zaszczytnej funk-
cji przyszedł czas na powiedzenie „do widze-
nia”. Łatwe to nie jest, ale przecież moja cała 
służba publiczna do łatwych nie należała, tak 
więc i z tym rozstaniem z Państwem też muszę 
sobie poradzić.

 O jednym wszak musicie wiedzieć i pamię-
tać bez względu na okoliczności, że zostanie-
cie Państwo, którzy reprezentujecie różne 
grupy społeczne, w mojej wdzięcznej pamięci 
na zawsze. Po cichu też liczę na wzajemność, 
bo przez te 26 lat nie szczędziłam sił, aby słu-
żyć Wam najlepiej jak potrafiłam.Wy, Drodzy 
Państwo, mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, jesteście najsprawiedliwszymi 
recenzentami mojej pracy. Ufam więc, że do-
strzegliście, jak przez te lata zmieniała się na-
sza Gmina. 

Przybywało infrastruktury czy to drogowej, 
czy wodociągowej, czy kanalizacyjnej. Wy-
piękniały nasze placówki oświatowe, powstał 
żłobek, rozbudowaliśmy przedszkole. 

Swoją lokalizację w naszej Gminie znalazły 
przeróżne firmy poczynając od tych najmniej-
szych, na potentatach kończąc. Staliśmy się 
dzięki temu rynkiem pracy dla całego regionu.

 Mamy obwodnicę miasta i realizujemy 
ogromny program modernizacji bądź też bu-
dowy nowych świetlic. Stare Kino w mieście 
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i zakończony pierwszy etap modernizacji 
stadionu wraz z nowoczesnym boiskiem tre-
ningowym o nawierzchni ze sztucznej trawy. 
Kończymy budowę hali sportowej przy szkole 
podstawowej Powstańców Wielkopolskich. Po-
wstaje kolejne boisko o sztucznej nawierzchni 
w Skalmierzycach. Nowego blasku nabiera 
również szkoła podstawowa w Biskupicach 
Ołobocznych. 

Uruchomiliśmy przetarg na wybór wyko-
nawcy projektu pod tytułem „Odnawialne 
źródła energii” jak i na remont dachu zabytko-
wego dworca w mieście. Pracujemy nad pro-
jektami budowy kolejnych świetlic wiejskich 
jak i boisk szkolnych o sztucznej nawierzchni 
oraz rozbudowujemy szkołę w Kotowiecku. 

Nasza spółka komunalna poszerza z każ-
dym kolejnym rokiem bazę sprzętową jak rów-
nież wybudowane zostało zaplecze socjalne 
wraz z garażami na sprzęt oraz oka-
zały biurowiec. 

Dom przedpogrzebowy na na-
szym cmentarzu komunalnym, nowe 
elewacje na budynkach komunal-
nych w mieście, skwery, fontanny, zie-
leń miejska – to wszystko wizytówki 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 I mogłabym tak jeszcze wymie-
niać wiele innych zrealizowanych 
projektów, które poprawiły warunki 
życia naszych mieszkańców.

 Ale największym kapitałem na-
szej gminnej wspólnoty jesteście 
ponad wszystko Wy, Drodzy miesz-
kańcy. Bo Wy na co dzień tworzycie 
swoją pracowitością i kreatywno-
ścią ten pozytywny wizerunek naszej Gminy, 
za co z serca Wam dziękuję. Nawet nie wie-
cie, ile sił mi dodawaliście choćby jednym do-
brym słowem. A że na przestrzeni tych 26 lat 
doświadczyłam od Was oceanu życzliwości, 
dlatego z takim uporem i zaangażowaniem 
podejmowałam kolejne trudne wyzwania. 
Bez Was byłoby to niemożliwe. Dziękuję więc 
Wam, Szanowni Państwo, za te 26 lat zaufa-
nia społecznego. Mam cichą nadzieję, że nie 
zawiodłam tego Waszego zaufania.

Szanowni Państwo!
 Ale oczywiście samorządowy sukces naszej 

Gminy wielokrotnie nagradzanej i wyróżnio-

nej przez różne gremia to nie zasługa tylko 
i wyłącznie burmistrza. Dziękowałam Wam, 
Drodzy Państwo, mieszkańcy Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. 

Teraz przyszedł czas, aby pokłonić się 
Państwu radnym poszczególnych kadencji za 
życzliwość w uchwalaniu programów gospo-
darczych z obecną Wysoką Radą na czele z Pa-
nem Przewodniczącym Kazimierzem Sipką. 

Dziękuję wszystkim pracownikom urzędu 
wraz z kadrą kierowniczą za kompetencje, 
kreatywność i zaangażowanie w realizację 
wielu trudnych projektów. Myślami jestem 
z tymi, których nie ma już wśród nas. Wspomi-
nam ich ze wzruszeniem i dziękuję, że spotka-
łam ich na tej samorządowej drodze.

 Dziękuję dyrektorom szkół, przedszkoli 
i żłobka, że daliśmy wspólnie radę wdrażając 
na przestrzeni lat dwie reformy oświaty.

 Kłaniam się Państwu sołtysom i przewod-
niczącemu samorządu mieszkańców wyraża-
jąc tym samym uznanie dla Waszej trudnej 
pracy w terenie.

Są z nami przedstawiciele różnych organi-
zacji społecznych, którym gremialnie dziękuję, 
aby nikogo nie pominąć.

 Chcę jeszcze podziękować naszym druhom 
strażakom, ludziom ogromnej odwagi, pasji, 
poświęcenia, którzy swoją służbą pozwalają 
spokojnie spać naszym mieszkańcom. Jeszcze 
raz Wam dziękuję za piękne pożegnanie, które 
zgotowaliście mi podczas święta Waszego pa-

trona - świętego Floriana. 
Jestem dumna, że jako samorząd Gminy 

mogliśmy wesprzeć finansowo odrestaurowa-
nie zabytkowych kościołów, a było to możliwe 
dzięki modelowej współpracy z poszczegól-
nymi gospodarzami parafii. Dziękuję Wam, 
Szanowni księża, według funkcji i zaszczytów 
za słowa wsparcia, otuchy i modlitwy za całą 
wspólnotę naszej małej ojczyzny.

Panie i Panowie!
Szanowni Państwo!
Adam Asnyk w wierszu „Do młodych” 

napisał:
„Przyszłości podnoście gmach!
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść.”
I właśnie w trosce o przyszłość naszej ma-

łej ojczyzny, o dalszy jej dynamiczny rozwój, 
w trosce, aby nie zniweczyć dotychczasowego 

dorobku, który został wypracowany 
naszym wspólnym wysiłkiem życzę 
nam wszystkim mądrego wyboru 
mojego następcy, który to wybór na-
stąpi na jesieni.

Dziś co rusz ludzie mnie pytają 
na kogo oddać swój głos, aby było 
dobrze. Nie mogę więc obojętnie 
przejść wobec tych pytań, bo za 
bardzo kocham to miejsce na ziemi 
i Was, Drodzy mieszkańcy Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce.Dlatego 
też, kiedy przyjdzie właściwy czas, 
poinformuję opinię publiczną, kogo 
będę wspierać jako kandydata na 
burmistrza i grupę kandydatów na 
radnych skupionych wokół niego. Bo 

cytując jeszcze raz fragment wiersza „Do mło-
dych” Adama Asnyka jest moim pragnieniem, 
aby zarówno mój następca i nowo wybrani 
państwo radni 

przyszłości podnosili gmach,
nie depcząc przeszłości ołtarzy
a sami doskonalsze wznieśli.
- czego im z głębi serca życzę.
Zaś na dziś jeszcze raz dziękuję wszyst-

kim za wszystko i życzę nam samych dobrych 
wrażeń, radości i zabawy podczas tego jubi-
leuszowego 25-ego święta całej naszej gmin-
nej wspólnoty.

 Dziękuję za uwagę 

Złożenie kwiatów przy pomniku Powstańców Wielkopolskich

Wystawa pt. „Ludzie Niepodległości”
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25. Dni Skalmierzyc na sportowo
25. jubileuszowe Dni Nowych Skalmierzyc to powrót  
do tradycji sportowych. Pierwszy weekend święta miasta  
upłynął niezwykle aktywnie.

i turnieJ Piłki siatkoweJ o Puchar 
burmIstrza

30 czerwca w Szkole Podstawowej im. Pol-
skich Noblistów rozegrany został I Turniej 
Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, którego orga-
nizatorem był jeden z zespołów biorących 
udział – Legion św. Katarzyny ze Skalmierzyc. 

Do rywalizacji zgłosiły się również druży-
ny: Skalset Nowe Skalmierzyce oraz Volley 
Raszków. Po zaciętej i pełnej skupienia wal-
ce najlepszy okazał się zespół z Raszkowa, 

wygrywając z obydwoma przeciwnikami 
wszystkie sześć setów. Puchary oraz gratula-
cje przekazał reprezentujący burmistrz Bo-
żenę Budzik sekretarz Gminy i Miasta Zdzi-
sław Mielczarek: zainaugurowaliśmy dziś 
pierwszy turniej o puchar Burmistrza w piłce 
siatkowej. Serdecznie gratuluję wszystkim za-
wodnikom bez względu na zdobyte miejsca, 
bo każdy z Was włożył w grę całe swoje serce, 
dlatego wszyscy jesteście zwycięzcami. Otwar-
te i przyjazne ramiona Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce zapraszają Was już w przyszłym 
roku na kolejną edycję.

mecze Piłkarskie o Puchar 
burmIstrza

Tego samego dnia murawa boiska o sztucz-
nej nawierzchni od rana aż po godziny popo-
łudniowe zajęta była przez drużyny piłkarskie 
rozgrywające mecze o Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Rywali-
zowało 12 zespołów: junior starszy rocznik 
2001, junior młodszy 2002, junior starszy 
Biskupice Ołoboczne 2001, trampkarz 2004, 
młodzik młodszy Biskupice Ołoboczne 2007, 
dwie drużyny orlika 2008, orlik 2009, dwie 
drużyny żaków 2009 oraz smerfy 2010 i 2011. 

To była uczta dla oka. Gratuluję zarówno 
zawodnikom, jak i rodzicom wszystkich dzieci 
– podsumowała rozgrywki burmistrz Gminy 

Turniej o Puchar Burmistrza  
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bieg „Dyszka Skalmierzycka”

Bieg dla dzieci  I Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
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i Miasta Bożena Budzik, która wespół z pre-
zesem Klubu Sportowego „Pogoń” Bernardem 
Spasowskim dokonała wręczenia pucharów 
oraz dyplomów. 

„Kropką nad i” był zakończony remisem 
5:5 mecz towarzyski, który rozegrali trenerzy 
oraz rodzice podopiecznych „Pogoni”. 

i Dyszka skalmierzycka

1 lipca odbyła się I Dyszka Skalmierzycka, 
będąca częścią akcji Powiat Ostrowski Bie-
ga. W zawodach mających także charakter 
pikniku rodzinnego, wystartowały w sumie 
174 osoby na dystansie 10 km. Bieg otworzył 
sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Zdzisław Mielczarek, który gratulował 
zawodnikom sportowej pasji oraz zaangażo-
wania. Najlepszy wynik osiągnął Rafał Czar-
nojańczyk z czasem 35:29,33. W kategorii 
kobiet najkrótszy czas tj. 42:07,41 miała 
Olga Kazimirowa. W ramach „Dyszki” odbył 
się także Bieg Służb Mundurowych, który 
zwyciężył Aron Przybył z czasem 37:04,56 
oraz bieg mieszkańców Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, gdzie najlepszy okazał się 
Ryszard Płochocki z czasem 38:44,78. Nie 
zapomniano o najmłodszych biegaczach, 
którzy w różnych kategoriach wiekowych 
pokonywali bieżnię stadionu. W sumie w 12 
biegach wystartowało 180 pociech. Dla każ-
dego przygotowano pamiątkowy medal, a dla 
najlepszych upominki. 

Jak podkreśla organizator biegu Paweł 
Wojtaszak, wydarzenie będzie z pewno-
ścią kontynuowane, aby na stałe wpisało 
się w kalendarz gminnych imprez. I Dyszka 
Skalmierzycka okazała się strzałem w przysło-
wiową „10”. Warto tego typu imprezy biegowe 
w naszej gminie kontynuować. Dziękuję samo-
rządowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za 
okazane wsparcie.

teksty: Dariusz Smułka,  
Magdalena Kąpielska, Aleksander Liebert 
fot. Kamil Różański, Magdalena Kąpielska 

75. akcja poboru krwi  
w ramach Dni Miasta 
Zorganizowana przez nowoskalmierzycki Klub HDK PCK 
75. otwarta akcja poboru krwi przeprowadzona została 
przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Kaliszu 30 czerwca 2018 roku  
na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach. 

75. odsłona tego przedsięwzięcia od-
była się w ramach obchodów Dni Miasta 
i połączono ją z festynem rodzinnym. Swo-
im patronatem i obecnością organizatorów 
wsparła burmistrz Bożena Budzik. 

Chętni do oddania życiodajnego leku re-
jestrowali się w hali sportowej i tu też mia-
ło miejsce wstępne badanie lekarskie oraz 
pobór. Z 54 zgłoszonych osób krew oddało 
sześć mniej. Blisko jedną trzecią tej liczby 
stanowiły kobiety. Krwiodawcy otrzymali 
zestaw czekolad, poczęstowano ich po-
siłkiem regeneracyjnym, a po samej akcji 
rozlosowano wśród nich kilka nagród rze-
czowych, w tym m.in. rower.  Dzieci mogły 
natomiast korzystać do woli z rozłożonych 
na tę okoliczność na stadionie urządzeń 
dmuchanych. 

Uzyskany przez organizatora wynik 
21,6 l krwi to kolejna cegiełka włożona 
w ratowanie ludzkiego zdrowia i życia. 
Cieszę się z obecności stałych bywalców, ale 

również z tego, że na każdym takim przed-
sięwzięciu zawsze pojawia się ktoś, kto de-
biutuje w roli honorowego krwiodawcy. 
Tak było i tym razem, co świadczy o tym, że 
nasza idea rozprzestrzenia się i obejmuje 
coraz szerszy krąg ludzi skłonnych dzielić 
się czymś tak osobistym jak krew – podsu-
mował  akcję prezes klubu HDK PCK Hen-
ryk Olejnik.

Magdalena Kąpielska 
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Festyn z okazji 
Dnia Dziecka 
w Biskupicach 
Ołobocznych
W czasie deszczu dzieci 
się nudzą. W Biskupicach 
Ołobocznych to się nie 
sprawdza. Potwierdzeniem 
jest kolejny festyn z okazji 
Dnia Dziecka, który odbył 
się 03.06.2018 roku przy 
świetlicy wiejskiej. 

Mimo kapryśnej pogody przybyło 
kilkadziesięcioro dzieci wraz z rodzica-
mi. Na wszystkich czekał szereg atrakcji 
w parku rozrywki, organizatorzy zadbali 
o konkursy przeprowadzone przez wy-
specjalizowanych animatorów zabawy. 
W czasie deszczu impreza na krótki czas 
została przeniesiona na salę wiejską, 
gdzie w trakcie dalszej zabawy dzieci na-
grodzono słodyczami, a rodziców poczę-
stowana kawą i wypiekami.

Organizatorem festynu było Stowa-
rzyszenie Kulturalne Teatr Misterium 
oraz Rada Sołecka wsi Biskupice Oło-
boczne przy współfinansowaniu z Urzę-
du Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Zbudowali „Most do wolności”
O tym, jak ważna jest współpraca pełna zgo-

dy, porozumienia i zaangażowania przekonali 
się harcerze oraz uczestnicy pikniku Ponad 
Granicami, który w niedzielne popołudnie 1 
lipca br. w Śliwnikach na Zawadach zorganizo-
wał nowoskalmierzycki Szczep ZHP GRANICA 
im. Powstańców Wielkopolskich przy współfi-
nansowaniu z budżetu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce oraz Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach 
Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Na fe-
stynie pojawili się również m.in. burmistrz 
Bożena Budzik oraz komendant Hufca ZHP 
w Kaliszu hm. Marian Maćkowiak. 

Przenosząc przybyłych w czasie o przeszło 
100 lat wstecz, postawiono przed nimi nie lada 
wyzwania, które czekały w grze terenowej 
„Most do wolności”. Na chętnych czekały m.in. 
gra w jengę lub maxi warcaby, zapasy sumo 
w wypełnionych gąbkami kostiumach przy-
pominających japońskich zawodników, biegi 
w „kaczych łapach”, wyścigi na „skaczących 
parówkach”, pokonanie trasy na szczudłach 
sterowanych sznurkami przez cztery inne 

osoby, slalom sankami na kółkach czy grupo-
we przejście na wspólnych nartach. Od wyko-
nania tych zadań uzależniono wypłatę marek 
polskich – waluty obowiązującej wówczas na 
okupowanych przez Cesarstwo Niemieckie 
terenach Królestwa Polskiego. Za pieniądze 
te można było kupić poszczególne elementy 
mostu bądź części potrzebne do ich połącze-
nia. Nie oszczędzano swych sił. Dzięki aktyw-
ności oraz wysiłkowi wielu osób zadanie się 
udało i wieczorem przy stawie stanął most, po 
którym przeszli wszyscy uczestnicy – było to 
symboliczne uzyskanie niepodległości, wkro-
czenie do wolnej Polski. 

Piknik, który odbył się w ramach 25. Dni 
Miasta obfitował w inne ciekawe atrakcje in-
tegrujące jego uczestników: darmowe kiełba-
ski, słodkości oraz lody, zabawę chustą klanzy, 
strzelanie z łuku oraz kończące piknik ognisko 
ze śpiewem. 

Magdalena Kąpielska
fot. Magdalena Kąpielska, Kamil Różański  
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Jubileuszowe zmagania ochotników
Po raz czterdziesty piąty, jubileuszowy, strażacy z jednostek OSP 
uczestniczyli w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, których 
organizatorem był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowych Skalmierzycach. 

 Rozgrywki, które przeprowadzono 24 
czerwca br. na płycie miejskiego stadionu odby-
ły się jeszcze przy względnie dobrej pogodzie, 
natomiast wręczeniu pucharów i nagród wtó-
rował rzęsisty deszcz, który nieco skrócił część 
podsumowującą wydarzenie.

Współzawodnictwo rozpoczęło się uroczy-
stym wprowadzeniem jednostek na murawę 
oraz złożeniem przez komendanta M-G ZOSP 
RP Jerzego Kwiasowskiego meldunku Prezeso-
wi M-G ZOSP RP Zdzisławowi Mielczarkowi. Za-
raz potem przystąpiono do zawodów, w których 
rywalizowali strażacy z sześciu jednostek OSP: 
Boczkowa, Gostyczyny, Ociąża, Skalmierzyc, 
Strzegowy i Śmiłowa (zabrakło tylko Biskupic 
Ołobocznych). Skupieni w jedenastu drużynach 
reprezentowali pięć grup: najbardziej liczną, 
A – męską oraz pozostałe: As – męską seniorów 
powyżej 35. roku życia, C – żeńską oraz MDP 
chłopców i MDP dziewcząt. Szybkość, spraw-

ność oraz znajomość sprzętu sprawdzano 
w dwóch koronnych konkurencjach: sztafecie 
oraz ćwiczeniach bojowych.

Cztery spośród pięciu zwycięskich pucha-
rów przypadło jednostce OSP Skalmierzyce, 
której członkowie zwyciężyli w grupie mę-
skiej, kobiecej oraz obu grupach MDP. Wśród 
seniorów triumfowali ochotnicy ze Strzegowy, 
ale była to jedyna drużyna występująca w tej 
kategorii. Puchary, dyplomy oraz nagrody wrę-
czali: przybyła na podsumowanie Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena 
Budzik, Prezes M-G ZOSP RP Zdzisław Mielcza-
rek, wiceprezesi tej organizacji Czesław Briese 
i Jacek Łusiak oraz komendant M-G ZOSP RP 
Jerzy Kwiasowski.

Sportowym zmaganiom przyglądali się m.in. 
przewodniczący Rady Gminy i Miasta Kazi-
mierz Sipka, Przewodniczący Komisji Oświaty 
Stanisław Pawlak, członkowie Zarządu Miej-

sko-Gminnego ZOSP RP w Nowych Skalmie-
rzycach oraz przybyli mieszkańcy, natomiast 
nad ich sprawnym przebiegiem czuwała po-
wołana przez Komendanta Powiatowego PSP 
w Ostrowie Wlkp. i Komendanta Gminnego 
ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach komisja sę-
dziowska z przewodniczącym mł. asp. Damia-
nem Reslerem.

 
klasyfikacja końcowa zawodów:
Grupa A  męska:
• I miejsce – OSP Skalmierzyce – 109,7 pkt.
• II miejsce – OSP Gostyczyna – 117,0 pkt.
• III miejsce – OSP Strzegowa – 131,4 pkt.
• IV miejsce – OSP Śmiłów – 141,6 pkt.
• V miejsce – OSP Ociąż – 150,0 pkt.
• VI miejsce – OSP Boczków – 150,4 pkt.
Grupa As męska:
• I miejsce – OSP Strzegowa – 153,8 pkt.
Grupa C żeńska:
• I miejsce – OSP Skalmierzyce – 141,9 pkt. 
Grupa MDP chłopcy:
• I miejsce – OSP Skalmierzyce – 1033,5 pkt.
Grupa MDP dziewczęta:
• I miejsce – OSP Skalmierzyce – 1012,5 pkt.
• II miejsce – OSP Boczków – 1005,6  pkt.

 
Magdalena Kąpielska 
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Zachowaj Trzeźwy Umysł
19 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył 
się gminny finał ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, 
której hasło przewodnie brzmi: Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy 
siebie poznaję - czyli o budowie poczucia własnej wartości. 

Jak co roku w realizację celów kampanii włą-
czyły się wszystkie szkoły z terenu gminy, które 
o godzinie 8.30 przemaszerowały w barwnym 
korowodzie ulicami Ociąża, promując ideę akcji 
podejmującej działania prozdrowotne.

Zaproszonych gości powitała dyrektor szko-
ły Katarzyna Kaźmierczak podkreślając, iż jest 
to kampania stawiająca wyraźny przekaz w kie-
runku młodych ludzi, których uczy jak być sil-
nym, szczęśliwym i bardziej samoświadomym 
człowiekiem mającym pozytywny stosunek do 
siebie, ale też wiarę we własne możliwości, od-
wagę i własne zdanie. 

Gości w klimat aktywności sportowej i za-
chowań promujących zdrowy styl życia wpro-
wadziła dekoracja oraz montaż słowno-mu-
zyczno-taneczny, którego inspiracją były słowa 
Jana Pawła II, iż „najważniejszy jest drugi czło-
wiek, w którym można tworzyć to, co dobre 
i piękne” przygotowany przez Dorotę Nowa-
czyk, Małgorzatę Olechowską, Agnieszkę Wie-
lebską oraz Agnieszkę Woźniak.

Tego dnia boisko szkolne było areną zmagań 
finałowej spartakiady sportowo-rekreacyjnej. 
Drużyny reprezentujące poszczególne szko-

ły miały do pokonania na czas tor przeszkód, 
łowiły rybki specjalnie przygotowaną wędką, 
biegały w sztafecie oraz rywalizowały w konku-
rencjach sprawnościowych takich jak: strzały 
piłką do ruchomych celów, przeskoki przez ska-
kankę, strzały piłką do bramki i rzuty do kosza. 
Emocje sportowe przeplatały się z doznaniami 
estetycznymi, gdyż uczniowie z uzdolnienia-
mi artystycznymi wzięli udział w konkursach: 
plastycznym i literackim, których mottem sta-
ło się hasło akcji. Uczniowie mogli również 
zaprezentować swoje umiejętności w turnieju 
w warcaby.

Zwycięzcą w konkursach i zmaganiach 
sportowych w ramach kampanii Zachowaj 
Trzeźwy Umysł 2018 została drużyna ze Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu. Ze 
srebrnych medali cieszyły się dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dro-
szewie, a brązowe krążki otrzymali uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach. Na wszystkich zawodników 
i koordynatorów czekały nagrody, medale, sta-
tuetki i dyplomy, które wręczyli przedstawicie-
le władz gminy i oświaty w Nowych Skalmie-

rzycach: Zdzisław Mielcarek sekretarz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, Daniel Mituła kie-
rownik Referatu Oświaty i Wychowania w No-
wych Skalmierzycach oraz członkowie Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych wraz z przewodniczącą Anną Uciechow-
ską oraz pełnomocnikiem burmistrza do spraw 
uzależnień Hanną Rozbicką-Winiecką.

Tego dnia nie mogło zabraknąć przed-
stawicieli policji oraz straży pożarnej. 
Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia 
w pokazach strażackich. Mogli oznakować swo-
je rowery oraz przejść po torze sprawnościo-
wym w alkogoglach.

W ramach kampanii dla wszystkich uczniów 
szkoły podstawowej w Ociążu przeprowadzo-
no szereg zajęć o tematyce prozdrowotnej, któ-
rych inspiracją była sentencja greckiego filozofa 
Talesa z Miletu, iż „najtrudniej jest poznać sa-
mego siebie”.

Podczas imprezy panowała wspaniała at-
mosfera. Wszyscy świetnie się bawili. Udział 
w kampanii przyniósł wiele satysfakcji i zado-
wolenia zarówno uczniom, jak i nauczycielom, 
a co najistotniejsze ten czas dzieci spędziły ak-
tywnie na świeżym powietrzu.

Na zakończenie Grażyna Kucharska oraz 
Kinga Jasińska (szkolni koordynatorzy kampa-
nii) podziękowały nauczycielom i uczniom, ży-
cząc wielu sukcesów w kolejnych kampaniach 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

A.Woźniak 
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Otwarcie świetlicy w Śliwnikach
23 czerwca 2018 roku z pewnością zostanie zapamiętany przez miesz-
kańców tej wsi. Tego bowiem dnia odbyło się uroczyste otwarcie nowo 
pobudowanej świetlicy połączone z piknikiem rodzinnym.

Na zaproszenie burmistrz Bożeny Bu-
dzik, sołtysa Mieczysława Kowalczyka 
i rady sołeckiej na uroczystości pojawili 
się również: Przewodniczący Rady Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz 
Sipka, sekretarz Gminy i Miasta Zdzisław 
Mielczarek, radny Marian Brzeziński, pro-
boszcz Sanktuarium Matki Boskiej Skal-
mierzyckiej ks. kan. Sławomir Nowak i jego 
poprzednik ks. kan. Stanisław Kraska oraz 
licznie zebrani mieszkańcy. 

To osiemnasta z kolei świetlica wiejska 
na terenie naszej Gminy, która dzisiaj otwie-
ra swoje podwoje dla Was, abyście mieli 
gdzie się spotkać i realizować różne projekty 
i pomysły, które zintegrują wieś. Bo tej idei 

przyświeca wielki program modernizacji 
i budowy nowych świetlic. Dziękuję wszyst-
kim Państwu, którzy swoją życzliwością i do-
brym słowem wspieraliście tę budowę, która 
niech służy Wam jak najlepiej. Wypełnijcie 
tę świetlicę radością, dobrymi pomysłami, 
aby tętniła życiem – powiedziała burmistrz 
Bożena Budzik. Otwarcie tradycyjnie zwią-
zane było z przecięciem wstęgi. Wraz z bur-
mistrz, sołtysem wsi i przewodniczącym 
Rady dokonała tego jedna z najstarszych 
mieszkanek Zenona Kaczmarek. Natomiast 
ks. kan. Sławomir Nowak poświęcił salę. 
Część oficjalną zakończył sołtys dziękując 
wszystkim, którzy dołożyli choć najmniej-
szą cegiełkę w powstaniu świetlicy. Następ-

nie rozpoczął się piknik, w którym poza 
poczęstunkiem przewidziano także zaba-
wę taneczną.

Budowa ruszyła w sierpniu 2017 roku 
i trwała siedem miesięcy. Powierzchnia 
świetlicy to blisko 140 m2. Znajdują się 
w niej sala zebrań, aneks kuchenny, toa-
lety oraz pomieszczenie gospodarcze. Na 
jej wzniesienie przeznaczono 694.294,68 
złotych, z czego 332.976 złotych pochodzi-
ło z dotacji w ramach inicjatywy LEADER 
PROW poprzez Lokalną Grupę Działania 
„Okno Południowej Wielkopolski”. 

 
 

Dariusz Smułka

Otwarcie świetlicy połączono 
z piknikiem rodzinnym
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Otwarto 
plac zabaw 
w Fabianowie
Plac zabaw, który powstał na 
terenie za świetlicą wiejską 
w Fabianowie został oficjalnie 
oddany do użytku. 

Spotkanie z tej okazji połączone z sadze-
niem krzewów zorganizowano 18 czerwca 
br. Udział w nim wzięli: reprezentujący bur-
mistrz Bożenę Budzik sekretarz Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce Zdzisław Mielcza-
rek, radna Grażyna Jaś, kierownik Referatu 
Oświaty i Wychowania Daniel Mituła, sołtys 
wsi Maria Dolińska, dyrektor szkoły podsta-
wowej w Ociążu Katarzyna Kaźmierczak, 
przedstawiciele rodziców oraz kilkudziesię-
cioro najmłodszych mieszkańców wsi.

Nowo oddany obiekt jest jednym z czte-
rech, które powstały w roku bieżącym na 
terenie gminy (pozostałe znajdują się w Mie-
dzianowie, Osieku i Strzegowie). Koszt jego 
budowy to ponad 40 tysięcy złotych, z czego 
znaczną część udało się pozyskać w ramach 
inicjatywy LEADER PROW poprzez LGD 
„Okno Południowej Wielkopolski”.

Dariusz Smułka

30-lecie Przedszkola „ Jarzębinka”
Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach 
świętowało 30-lecie istnienia. 

Przybyłych na uroczystość 
gości witały chlebem ze smal-
cem ubrane w ludowe stroje 
przedszkolaki. W jubileuszo-
wych obchodach udział wzięli: 
Bożena Budzik – Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
Kazimierz Sipka – Przewodni-
czący Rady Gminy i Miasta, Da-
niel Mituła – Kierownik Referatu 
Oświaty i Wychowania, Stani-
sław Pawlak – Przewodniczący 
Komisji Oświaty, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych oraz insty-
tucji współpracujących z przed-
szkolem, byli pracownicy przedszkola 
a także rodziny przedszkolaków. 

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Anna 
Walczak. Mówiąc o historii i teraźniejszo-
ści placówki, podziękowała wszystkim za 
współpracę i wsparcie. Głos zabrali rów-
nież goście, składając na ręce dyrektor gra-
tulacje, życzenia, kwiaty i prezenty. 

W części artystycznej wystąpiły wszyst-

kie grupy przedszkolne, przedstawiając 
wielkopolskie tańce. W scenerii staropol-
skiej wsi dzieci pięknie prezentowały się 
w kolorowych, ludowych strojach. Każdy 
występ nagradzany był gromkimi oklaska-
mi. Jak przystało na okrągłe urodziny nie 
zabrakło gromkiego „Sto lat”, tortów oraz 
rodzinnego świętowania.

Maria Różańska

Przedszkolaki wystąpiły w wielkopolskich strojach ludowych
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„Gdy słońce Raka zagrzewa,
A Słowik więcej nie śpiewa,
Sobótkę, jako czas niesie,
Zapalono w ciemnym lesie…”
13 czerwca br. przestrzeń szkoły zmieniła 

się w wiejską zagrodę. Wystrój sali gimnastycz-
nej, holu szkolnego i boiska  nawiązywał do  lu-
dowej chaty, wiejskiego podwórka, ogródka, 
leśnej polany. Tam bowiem rozgrywała się 
barwna akcja Artystycznego Powitania Lata 
pt. „Wsi Wesoła”. Muzyczno-taneczne przed-
stawienie przeniosło zgromadzonych gości 

w świat ludowych zwyczajów, przyśpiewek 
i tańców.

Zaproszenie do wspólnego biesiadowania 
przyjęli przedstawiciele władz samorządowych: 
sekretarz Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek 
oraz kierownik Referatu Oświaty i Wychowa-
nia  Daniel Mituła. Przybył również sołtys wsi 
Śliwniki Mieczysław Kowalczyk oraz  proboszcz 
parafii ks. kanonik Sławomir Nowak. Dopisali 
rodzice, mieszkańcy Skalmierzyc, uczniowie, 
pracownicy oraz przyjaciele szkoły. 

Powitania gości dokonały Jagna i Maryna, 
w których role brawurowo wcieliły się nauczy-
cielki Justyna Krawczyk i Anita Morawska-Wa-
sielak. Już pierwszy zagrany, wyśpiewany i wy-
tańczony utwór „W moim ogródecku”  skradł 
serca publiczności na tyle, że na koniec przed-

stawienia artyści bisowali dwa razy przy 
owacjach na stojąco. Przepiękny śpiew chóru, 
solistów, gra instrumentalistów, choreografia 
porwały gości i przeniosły ich w świat ludowej 
biesiady. Zachwycał ekspresyjny taniec naj-
młodszych dzieci, profesjonalizm najstarszych 
uczniów, siła ponad pięćdziesięcioosobowego 
chóru. Wszystko to zaś połączyła wielka ra-
dość, pasja tworzenia i wspólna zabawa, bo 
mimo ogromu pracy widać było uśmiech, swo-
bodę i niesamowite zaangażowanie wszyst-
kich występujących.

Przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowa-
ne dzięki zaangażowaniu całej społeczności 
szkoły: uczniów, nauczycieli, pracowników 
obsługi, rodziców. Nad artystycznym wyra-
zem całości czuwała Magdalena Gruchociak 
– dyrygentka szkolnego chóru, instruktorka 
tańca i nauczycielka muzyki. Towarzyszył 
jej zespół nauczycieli: Sylwia Musiał współ-
odpowiedzialna na choreografię, układy ta-
neczne, scenografię i dekoracje stworzone 
wspólnie z Karoliną Czają, Maritą Kowalczyk, 
Anitą Morawską-Wasielak, Justyną Krawczyk, 
Anną Dziadkiewicz i Izabelą Gnerowicz. Ze-
spół ten dopracował każdy szczegół, przede 
wszystkim jednak zmotywował i zaraził pasją 
uczniów, bo to ich artyzm i przygotowanie po-
dziwiali zgromadzenia na ludowej biesiadzie 

w Skalmierzycach. Wrażenie na gościach zro-
biły również barwne stroje artystów – odda-
jące klimat ludowości i realistycznie wpisują-
ce się w świętojańską opowieść.

Po artystycznej uczcie była wspólna biesia-
da przy wiejskich stołach. Można było spró-
bować pyrek z gzikiem, plyndzy z cukrem, bi-
gosu, chleba ze smalcem, placka drożdżowego 
i czereśni prosto z sadu oraz popić wszystko 
kompotem z rabarbaru. Potrawy przygoto-
wali rodzice wraz z dziećmi, każda klasa za-
dbała nie tylko o niepowtarzalne smaki, ale 

i o piękne dekoracje, ludowe elementy.
Wspaniale było patrzeć na wszystkich ra-

zem: uczniów, nauczycieli, rodziców, przyja-
ciół szkoły. Wielkie szczęście usłyszeć wśród 
gwaru i śmiechu, że dzieci kochają szkołę, ro-
dzice szanują pracę nauczycieli. Wielkie szczę-
ście widzieć, jak nauczyciele z pasją wykonują 
swój zawód i że z nieukrywaną radością spę-
dzają czas razem. Wielkie szczęście widzieć, 
że goście nas doceniają i chętnie odwiedzają. 
Wielkie szczęście  widzieć, że wszyscy dobrze 
czują się w szkolnej społeczności.

Na koniec można tylko dodać, parafrazu-
jąc Mistrzów – „Serce roście, patrząc na takie 
młodzieży chowanie”...

 
 Małgorzata Sulewska

Artystyczne  
Powitanie Lata
Artystyczne Powitanie Lata to kulturalne przed-
sięwzięcie, które od trzech lat Szkoła Podstawowa 
im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach wpisuje 
w swój kalendarz.  Co roku projekt przybiera inną 
formę artystycznego wyrazu, ale co roku łączy go 
to, że angażuje całą społeczność szkoły. Motywem 
przewodnim tegorocznego Powitania Lata były 
świętojańskie wianki.
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Rodzice dzieciom 
Rodzice przedszkolaków z Publicz-
nego Przedszkola w Kotowiecku 
przygotowali niezwykłą niespo-
dziankę z okazji Dnia Dziecka 
– przedstawienie zatytułowane 
„Pokochaj bajek świat” oparte 
na utworze Doroty Dankowskiej 
„Baśniowy ambaras”. 

Do występu przygotowywali się podczas 
warsztatów teatralnych pod okiem nauczycielki 
Bogumiły Stodolnej. Wszystkie przygotowania 
udało się utrzymać w tajemnicy do końca, dlate-
go zaskoczenie i zdziwienie na twarzach przed-
szkolaków było nieocenione. Z radością i zapar-
tym tchem oglądali oni swoje mamy na scenie. 
Treścią inscenizacji było zamieszanie w świecie 
bajek spowodowane spadkiem ich popularno-
ści, wypieraniem czytania przez gry kompu-
terowe, telewizję, Internet. Na szczęście, jak to 
w bajkach bywa, wszystko dobrze się skończy-
ło, bajki wróciły do dzieci, a ich bohaterowie 
zachęcali do czytania, podkreślając nieoce-
nioną wartość książek. Przy słowach piosenki  
„…pokochaj bajek świat…” przedszkolaki zosta-

ły obdarowane książeczkami z najpiękniejszymi 
bajkami. Radość i gromkie brawa zakończyły tę 
część spotkania. 

Następnie uczestnicy przenieśli się na boisko 
szkolne na słodki poczęstunek przygotowany 
przez Radę Rodziców. Były więc lody, cukierki 
„spadające z nieba”, ciasteczka i napoje, a dla 
rodziców również kawa bądź herbata. Chętni 
brali udział w zabawach ruchowych i korzystali 
z pierwszych atrakcji nowo powstającego placu 
zabaw. Był to dzień pełen wrażeń i bogatych 
przeżyć, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom, uczestni-
kom warsztatów teatralnych za życzliwość, za-
angażowanie i wsparcie naszej inicjatywy. 

Bogumiła Stodolna

Pożegnanie 
Przedszkola 
„Jarzębinka”

W Publicznym Przedszkolu nr 1 „Jarzę-
binka” w uroczystej scenerii dzieci 6-let-
nie pożegnały swoje przedszkole. Miłym 
gościom dzieci zaprezentowały program 
słowno- muzyczno- taneczny, który ukazał 
umiejętności naszych absolwentów. Dy-
rektor Anna Walczak wręczyła im dyplomy 
i upominki, życząc powodzenia oraz sukce-
sów na kolejnych szczeblach edukacji. 

Maria Różańska

Aktywni uczniowie ze Stowarzyszeniem  
Przyjaciół Jarzębinki
„Po lekcjach jestem aktywny” to tytuł projektu realizowanego od 
stycznia 2018 roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki 
w Nowych Skalmierzycach.

 W ramach zadania prowadzone są zajęcia 
dodatkowe z zakresu: plastyki, tańca, sportu, 
muzyki oraz programowania. W ciągu roku 
szkolnego ponad 120 dzieci co tydzień uczest-
niczy w wybranych zajęciach w podziale na 
dwie grupy wiekowe: klasa I-III i IV-VII. Uczest-
nicy z zaangażowaniem biorą udział w propo-
nowanej ofercie warsztatów rozwijających ich 
umiejętności. Jak twierdzi psycholog Dawid 
Lewis: Każdy człowiek rodzi się zdolny, od tego 
czy jego zdolności się rozwiną, zależy oddziały-
wanie dydaktyczno-wychowawcze środowiska, 
w którym przebywa. 

Podczas zajęć muzycznych uczniowie na-
bywają umiejętności gry na keyboardzie czy 
gitarze. Jak mówi Magdalena Gruchociak (za-
jęcia z gry na gitarze) – dodatkowe zajęcia roz-
winęły technikę gry. Dzieci opanowały wiedzę 
z zakresu budowy, strojenia gitary oraz poznały 
wartości rytmiczne. Opanowały podstawowe 
chwyty oraz dwa bicia gitarowe, dzięki czemu 
nauczyły się akompaniować do piosenek z reper-
tuaru szkolnego.

Zajęcia taneczne pozwoliły chętnym uczen-
nicom opanować krok cha-chy, poznać układy 
taneczne do współczesnej muzyki rozrywko-
wej oraz układ z figurami tańców ludowych. 
Ponadto zajęcia uwrażliwiły dzieci na tempo, 

rytm, dynamikę i artykulację.
Podczas zajęć sportowych uczniowie zapo-

znawali się z innymi formami gier niż podczas 
lekcji wychowania fizycznego. Poznali zasa-
dy gry w palanta, prowadzili rozgrywki w grę 
Kubb a także wzięli udział w zajęciach wyjazdo-
wych do parku trampolin. 

Co tydzień dwie grupy uczniów brały udział 
w zajęciach z programowania, których celem 
jest poznanie podstaw programowania w róż-
nych środowiskach oraz zainspirowanie dzieci 
do poznania nowej dla nich dziedziny, jaką jest 
robotyka. Podczas zajęć uczniowie pracowali 
z robotami Jimu oraz Lego WeDo 2.0. W po-
dejmowanych działaniach kształtowane były 
umiejętności takie jak refleksyjne czytanie in-
strukcji, budowanie robotów mechanicznych, 
budowanie kodu i algorytmów działania, a na-

stępnie programowanie i sterowanie robotami. 
Podczas zajęć plastycznych dzieci wykony-

wały prace płaskie i przestrzenne. Do tej pory 
wykonywaliśmy np. obrazy i rysunki w zróżnico-
wanej tematyce, kwiaty, zwierzęta, eko-stworki, 
kotki z gipsu, projekty strojów karnawałowych, 
gwiazdy 3D, zające wielkanocne, motyle z tipów, 
projekty pyssla, łapacze snów, ozdobne pompo-
ny, upominki z okazji dnia babci, dziadka, mamy 
i taty oraz podejmowaliśmy wiele innych działań 
twórczych, w których dzieci mogły realizować 
swoje artystyczne wizje, rozwijać wyobraźnię 
i doskonalić sprawność manualną. Uczestnicy 
zajęć prowadzonych przez Magdalenę Zieleziń-
ską-Wypiorczyk brali udział z sukcesami w licz-
nych konkursach gminnych i powiatowych. Anna 
Koch zdobyła wyróżnienie w konkursie „Cuda na 
kiju”; Nikola Młynarska II miejsce, Anna Koch III 
miejsce, a Stanisław Krawczyk i Maja Wypior-
czyk – wyróżnienia w konkursie „Mój dom, moja 
rodzina”. Maja Wypiorczyk zdobyła również 
I miejsce w konkursie „Cyklista”. 

Czas wakacji to przerwa w zajęciach do-
datkowych. Chętni uczniowie mogą brać 
udział w dwóch turnusach zajęć wakacyjnych: 
od 09.07 do 20.07 w Szkole Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmie-
rzycach oraz w terminie od 30.07 do 10.08 
w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach. 

Zajęcia dodatkowe będą kontynuowane 
po wakacjach. Są one dofinansowane są ze 
środków Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
w ramach zadania publicznego „Po lekcjach je-
stem aktywny”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki 
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Aktorzy po wielotygodniowej, ciężkiej, 
ale pełnej radości pracy zaprezentowali się 
publiczności w zabawnej bajce, która „wy-
myka się spod kontroli”.

Przedstawienie spotkało się z entuzja-
stycznym przyjęciem młodej widowni, na 
której zasiedli również zaproszeni goście. 
Nie zabrakło dzieci z Publicznego Przed-
szkola nr 1 „Jarzębinka” oraz uczniów klas 
I ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Nobli-
stów i Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.   
Kolorowa opowieść o dwóch królestwach, 

dwóch smokach, które je zaatakowały 
i jednym, ale za to wciąż głodnym kmieciu, 
spodobała się nie tylko dzieciom, ale także 
ich opiekunom. Po raz kolejny Sylwii Gło-
wackiej i Ani Kwiasowskiej udało się zebrać 
fantastyczne grono utalentowanych osób, 
które pomimo codziennych obowiązków 
znalazło czas, aby sprawić wiele radości nie 
tylko swoim pociechom. Wielki trud włożo-

ny w przygotowanie przedsięwzięcia został 
nagrodzony kwiatami i niekończącymi się 
brawami. 

Serdecznie dziękujemy rodzicom i dziad-
kom za znakomite wcielenie się w role, serce 
włożone w przygotowania, wytrwałość na 
próbach oraz uśmiech i radość, jaką Państwo 
sprawili wszystkim dzieciom. Jak napisał 
Erich Fromm: „Nie jest bogatym ten kto dużo 
ma, lecz ten, kto dużo daje”. Pamiętajmy, że 
razem możemy więcej!

Szlakiem Piastowskim  
do Warszawy  
– wycieczki uczniów 
z Biskupic Ołobocznych
Początek czerwca upłynął uczniom szkoły 
podstawowej w Biskupicach Ołobocznych  
na wędrówkach po kraju śladami Orła Białego. 

W ramach realizacji szkolnego projektu 
upamiętniającego 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości uczniowie klas 
I-III wzięli udział w wycieczce Szlakiem Pia-
stowskim, a kilka dni później ich starsi kole-
dzy spędzili trzy dni w Warszawie. 

Pierwsza z wypraw śladami historii roz-
poczęła się wizytą w Biskupinie. Tu dzieci po-
znały życie pierwszych osadników zamiesz-
kujących wczesnopiastowską wioskę oraz 
zwiedziły założoną w 737 r. p.n.e. obronną 
osadę na wyspie. Każdy uczestnik wybił dla 
siebie pamiątkowy pieniążek, wzorowany 
na monety z czasów Bolesława Chrobrego 
i jego następców. Kolejnym punktem wy-

cieczki była wi-
zyta w pierwszej 
stolicy Polski – 
Gnieźnie. Dzieci 
mogły tam zwie-
dzić najcenniejszy zabytek miasta – katedrę 
położoną na historycznym Wzgórzu Lecha. 
Podziwiając wnętrza świątyni, wycieczko-
wicze poznali dzieje życia i męczeństwa św. 
Wojciecha oraz imiona królów koronowa-
nych w tejże świątyni na przestrzeni czterech 
stuleci: Bolesława Chrobrego, Mieszka II, Bo-
lesława II Szczodrego, Przemysła II i Wacła-
wa II Czeskiego. 

Uczniowie klas IV-VII natomiast zwiedzili 

największe atrakcje Warszawy, punkty obo-
wiązkowe dla każdej wycieczki, między inny-
mi: plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, Sta-
rówkę, Łazienki Królewskie, Belweder, plac 
Piłsudskiego, Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Mogli również podziwiać panoramę 
stolicy z tarasu widokowego na trzydziestym 
piętrze Pałacu Kultury i Nauki lub ogrodów 
na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej a tak-
że zasiąść na galerii dla prasy i gości w sali 
posiedzeń Sejmu. Wielu emocji dostarczy-
ła uczestnikom wizyta na PGE Narodowym 
oraz w Centrum Nauki Kopernik.

Obie wyprawy były dla uczestników cie-
kawą lekcją historii naszego kraju. Historii 
zarówno odległej, związanej z początkami 
naszej państwowości, jak i tej nowszej, pełnej 
poświęcenia i heroizmu. Stały się też okazją 
do wspólnej zabawy, zacieśniania więzi przy-
jaźni oraz integracji środowiska szkolnego.

Teatralny Dzień Dziecka
8 czerwca 2018 roku już po raz czwarty 
w ramach cyklu „Teatralny Dzień Dziecka” 
na scenie „Starego Kina” w Nowych 
Skalmierzycach stanęli wspólnie rodzice 
i dziadkowie dzieci uczęszczających  
do Publicznego Przedszkola nr 2  
„Pod Kasztanami”. 

Uczniowie pod pomnikiem Fryderyka Chopina 
w Warszawie
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Pierwszaki  
ze szkoły podstawowej 
w Gostyczynie z wizytą 
w salonie „Mercedes 
Benz Garcarek”

22 maja 2018 roku na długo po-
zostanie w pamięci uczniów klasy 
pierwszej Szkoły Podstawowej im. 
błogosławionego ks. Jana Nepo-
mucena Chrzana w Gostyczynie. 

W tym dniu dzieci gościły w salonie sa-
mochodowym „Auto Partner Sp.j. ASO Mer-
cedes Benz” – rodzinnej firmie braci Jana 
Garcarka i Andrzeja Garcarka. 

Pierwszaki zostały oprowadzone po fir-
mie przez Andrzeja Garcarka. Towarzyszy-
ła nam również mama jednego z uczniów. 
Luksusowe samochody zrobiły na dzieciach 
niezwykłe wrażenie. Mogły wsiąść do auta, 
a nawet „porozmawiać z samochodem”. Ten 

„gadający mercedes” reagujący na słowa 
„Hej, mercedes” spodobał się im najbardziej. 
Czuły się bardzo dobrze, a nawet cytując 
słowa z Facebooka i patrząc na jedno ze 
zdjęć „przejęły stery w firmie i sformowały 
nowy zarząd”. 

Dzieci zostały przyjęte niezwykle ser-
decznie, a niespodziankom nie było końca. 
Napoje, lody, smaczny obiad, a na koniec  
torba z upominkami... Cóż można chcieć 

więcej?  A jakie były komentarze dzieci 
w drodze powrotnej?... Było super. Najfaj-
niejszy był „gadający mercedes”. I pytanie: 
Czy w drugiej klasie też pojedziemy? Na to 
pytanie odpowiedzi jeszcze nie znamy, ale 
za miłe przyjęcie serdecznie Panu Andrze-
jowi dziękujemy.

 
 

Pierwszaki z wychowawcą 

„Cierpienie jako 
sprawdzian wiary”
Poszukując definicji słowa „cierpienie”, 
napotykamy najczęściej na określenia: ból, 
udręka, męka czy tortura. W literaturze bardzo 
często pojawia się motyw cierpienia i choć 
rodzi się ono z różnych przyczyn, jest dla 
człowieka doświadczeniem niezwykle istotnym, 
pozostawiającym wyraźne piętno. 

Cierpienie bowiem stanowi nieodłączny 
element życia i mimo tego, że bronimy się 
przed nieszczęściami, lękamy bólu, to jed-
nak – w mniejszym lub większym stopniu 
– doświadczamy ich zawsze. Z niełatwym 
tematem cierpienia przyszło się zmierzyć 
siódmoklasistom z Nowych Skalmierzyc 
i okolic, którzy wzięli udział w dwuetapo-
wym I Gminnym Konkursie Biblijno-Lite-
rackim pod patronatem ks. kanonika Zbi-
gniewa Króczyńskiego. Konkurs odbył się 
w Szkole Podstawowej im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzycach, a jego au-
torkami są Beata Michalska (katechetka) 
i Agata Pawlaczyk- Wieczorek (polonistka).

W I etapie konkursu wzięło udział 21 
uczniów klas VII z sześciu szkół, którzy 8 
maja przystąpili do rozwiązywania testu 
składającego się z 40 pytań. W II etapie, 
który rozegrał się 30 maja, uczniowie mieli 
do zaprezentowania wypowiedź ustną na 
wylosowany wcześniej temat. Czas wystą-

pienia musiał się 
mieścić w gra-
nicach od 3 do 5 
minut, a tematy 
były związane 
z problematyką 
przewodnią i nawiązywały do tekstów źró-
dłowych określonych w regulaminie. Jury 
w składzie: ks. kanonik Zbigniew Króczyń-
ski, Teresa Kiełbik (dyrektor szkoły), Agata 
Florczak i Karolina Malchrzycka, oceniając, 
brało pod uwagę: wartość merytoryczną 
wypowiedzi, język i styl oraz ogólne wra-
żenie, jakie wywierał orator. Następnie 
uczestnicy musieli odpowiedzieć na pyta-
nia związane z prezentacją lub tekstami 
źródłowymi. O klasyfikacji generalnej decy-
dowała suma punktów z obu etapów. Decy-
zją komisji przyznano następujące miejsca 
i wyróżnienia: I miejsce oraz wyróżnienie 
Patrona konkursu zdobyła Oliwia Klar, II 
miejsce zajęła Wiktoria Jarosik, dziewczę-

ta to uczennice SP im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach, na III miejscu 
uplasowała się Zuzanna Czaplicka ze SP 
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach. Wyróżnienie Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzycach przypadło 
w udziale Julii Staszak. Jury podkreśliło, iż 
poziom konkursu był bardzo wysoki, a róż-
nice punktowe minimalne. Mimo trudnej 
i wymagającej tematyki, młodzież udowod-
niła swoją dojrzałość i kompetencje języ-
kowe. Laureatom i ich opiekunom serdecz-
nie gratulujemy.

B. Michalska
A. Pawlaczyk-Wieczorek

Laureaci konkursu biblijno-literackiego
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Kolejne sukcesy 
gimnazjalistów  
z Nowych Skalmierzyc
Z ogromną radością informujemy, że w tegorocznej 
edycji Powiatowego Konkursu „Poetycka Wiosna” 
organizowanego przez Zespół Szkół Usługowych 
w Ostrowie Wielkopolskim po raz kolejny dostrzeżo-
no talenty gimnazjalistów z Nowych Skalmierzyc. 

Wśród laureatów znaleźli się: Jean Ję-
drzejewski z klasy II c – I miejsce oraz 
Amelia Skowrońska i Daria Praczyńska 
z klasy III a, które ex aequo zajęły II miej-
sce. Z kolei 11 czerwca nasi uczniowie 
uczestniczyli w uroczystej gali podsumo-
wującej Powiatowy Przegląd Twórczości 
Poetyckiej im. Wojciecha Bąka, która od-
była się w I Liceum Ogólnokształcącym  
w Ostrowie Wielkopolskim. W kategorii 
,,Życie zapisane w wierszu” I miejsce zajęła 

Daria Praczyńska, a wyróżnienia otrzyma-
ły Marta Matyśkiewicz i Amelia Skowroń-
ska, dziewczęta są uczennicami klasy III a. 
Natomiast w kategorii „Krzysztof Comeda 
słowem malowany” wyróżnianie na szcze-
blu gimnazjum i liceum otrzymały Klaudia 
Chwiłkowska z III c oraz Marta Matyśkiewicz. 
Również 12 czerwca okazał się dniem suk-
cesu. Tego dnia sześcioro naszych uczniów 
wzięło udział w Rejonowym Konkursie Re-
cytatorskim „Strofy nad Prosną”, który odbył 

się w Kaliszu. I tym razem nasi uczniowie 
stanęli na najwyższym podium. I miejsce za-
jęła Marcelina Wdowczyk, natomiast miejsce 
II zdobył Mateusz Sośnicki, oboje z klasy III 
b. Serdecznie gratulujemy.

Młodym poetom oraz recytatorom gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Na-
grodzeni uczniowie rozwijają swoje pasje 
pod okiem polonistek: Doroty Bukowskiej 
 i Agaty Pawlaczyk-Wieczorek.

Agata Pawlaczyk -Wieczorek

Śladami patrona szkoły…
Albert Einstein pisał, że jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie dobrym 
przykładem. Takim dobrym przykładem dla całej społeczności szkoły podstawowej w Gostyczynie  
jest postać patrona, błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana.

 Wokół niej buduje się tradycje i wprowa-
dza uczniów w świat wartości. Dlatego też 
w tym roku „Dzień Patrona Szkoły” zorga-
nizowany był inaczej. Dnia 12 czerwca 2018 
roku podążając śladami patrona, udaliśmy 
się do Żerkowa, pierwszej parafii błogosła-
wionego. Celem wyjazdu było przybliżenie 
jego sylwetki, pokazanie uczniom miejsca 
szczególnie ważnego dla Jana Nepomucena 
Chrzana oraz realizacja programu wycho-
wawczo-profilaktycznego szkoły. Dzięki 
otwartości serca księdza kanonika Jarosła-
wa Gzika, proboszcza parafii św. Stanisława 

Biskupa w Żerkowie, mogliśmy uczestniczyć 
we mszy św. odprawionej w intencji całej 
społeczności szkolnej. Usłyszeliśmy też hi-
storię życia naszego patrona spisaną przez 
wikariusza parafii, a po mszy św. złożyliśmy 
wiązankę kwiatów przed tablicą pamiątko-
wą znajdującą się na ścianie kościoła. Była 
to dla wszystkich, nauczycieli i uczniów 
żywa lekcja historii, w której mogliśmy 
uczestniczyć dzięki sponsorowi, panu A. G., 
który ufundował nam przejazd autokarem 
do Żerkowa.

Społeczność szkolna

Uczniowie poznawali w Żerkowie sylwetkę patrona szkoły - Jana Nepomucena 
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Święto dwóch kółek  
w Nowych Skalmierzycach  
– IV Klasyk Skalmierzycki
10 czerwca br. Nowe Skalmierzyce znów zamieniły się w miasteczko 
kolarzy. A to wszystko za sprawą zorganizowanego przez 
Towarzystwo Rowerowe „Sokół Skalmierzyce” wyścigu pn. Klasyk 
Skalmierzycki, który już po raz czwarty odbył się na drogach gminy.

Z każdym rokiem popularność przedsię-
wzięcia rośnie – w tegorocznych zmaganiach 
wzięło udział 161 kolarzy z całej Polski, którzy 
mieli do pokonania dystans 80 kilometrów – 
sześć okrążeń po 13,2 km prowadzących przez 
Nowe Skalmierzyce, Mączniki, Węgry, Chotów 
i Śliwniki. Po około dwugodzinnej próbie wy-
trwałości zawodników lista zwycięzców pre-
zentuje się następująco: I miejsce zajął Przemy-
sław Rozwalka z Lipna z klubu „Strefa Sportu.pl 
MN Invest” uzyskując czas 1:47:34. Tuż za nim 
z tym samym czasem uplasował się Piotr Lis 
z Korytnicy z klubu „Bike Serwis Scott Team”. 
Miejsce III z czasem 1:48:19 zajął Damian Miela 
z Wrocławia również z klubu „Strefa Sportu.pl 
MN Invest”. Ten sam czas wypracowali zawod-
nicy IV i V miejsca - Jarosław Zarębski z Bolesła-
wic z klubu „GVT” i Mateusz Stasiak z Pleszewa 
z klubu „MRBike Pleszew”. Dwie setne sekundy 

za nimi i VI miejsce należało do ostrowianina 
Przemysława Mocka z klubu „Bike Serwis Scott 
Team”. średnia uzyskana prędkość najlepszych 
kolarzy to prawie 45 km/h! 

Chciałbym serdecznie podziękować i pogra-
tulować wszystkim uczestnikom oraz organiza-
torom IV Klasyka Skalmierzyckiego. W imieniu 

władz samorządowych Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce a także Towarzystwa Rowerowego 
Sokół Skalmierzyce zapraszam za rok na piąty już, 
jubileuszowy wyścig – powiedział reprezentujący 
burmistrz Bożenę Budzik sekretarz Gminy i Mia-
sta Zdzisław Mielczarek, który wraz z członkiem 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marze-
ną Wodzińską oraz Komendantem Powiatowym 
Policji w Ostrowie Wielkopolskim mł. insp. Pio-
trem Wilkowskim wręczali zwycięzcom statuet-
ki, puchary, nagrody pieniężne i upominki. 

Tegoroczna edycja to nie tylko zmagania 
kolarzy – organizatorzy zatroszczyli się także 
o młodszych i starszych sympatyków dwóch 
kółek. Przed startem głównym chętni mogli 
przejechać trasą wyścigu jedno okrążenie – do 
tej zabawy zgłosiło się ponad 50 osób. Nato-
miast w pobliskim parku miejskim utworzo-
no miasteczko – stoiska sklepów rowerowych 
sponsorujących wydarzenie, biuro zawodów 
oraz punkt gastronomiczny dla uczestników. 
Ponadto dla dzieci przewidziano zabawę z ani-
matorami, zamek dmuchany oraz trzy konku-
rencje: jazdę na rowerkach biegowych, tor 
przeszkód i jazdę na czas.

Przedsięwzięcie było współfinansowane ze 
środków budżetu Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce w ramach otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w roku 2018.

Dariusz Smułka

Zwycięzcy poszczególnych kategorii na podium

W wyścigu wzięło udział 161 kolarzy z całej Polski

22



Turniej towarzyski 
piłki ręcznej

Zawody odbyły się 24 maja br. w Rozdrażewie. Drużyna ze Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielko-
polskich  w Nowych Skalmierzycach zajęła II lokatę. Najlepszym za-
wodnikiem turnieju został uczeń tej szkoły – Andrzej Wachna.

Skład drużyny: Andrzej Wachna, Alan Waliszek, Wiktor Skrabu-
rski, Aleksander Nowak, Oskar Stasik, Adam Nowak, Michał Nowak, 
Patryk Wyraz, Szymon Karpiński, Piotr Kubik, Jakub Budzik, Justyna 
Sójka, Konrad Walkowiak.

Izabela Garcarek-Duleba

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach na wycieczce w Pieninach
W dniach od 5 do 8 czerwca br. 
uczniowie klas siódmych przeby-
wali w Pieninach. W drodze w góry 
zwiedziliśmy Kraków, m.in.: 
Sukiennice, Kościół Mariacki. 

Następnie, po zakwaterowaniu się w ośrod-
ku w Kluszkowcach, uczniowie zorganizowali 
zabawy i gry. Kolejny dzień to spływ Dunajcem, 
wejście do Wąwozu Homole oraz zwiedzanie 
Szczawnicy. Trzeci dzień był ciężki – wspinacz-
ka na Trzy Korony, zwiedzanie ruin zamku 
w Czorsztynie a także zjazdy na torze saneczko-
wym. Mimo upalnego dnia, wszyscy dali radę. 
W ostatni dzień zwiedziliśmy zamek w Niedzi-
cy i ruszyliśmy w drogę powrotną. Podczas po-
bytu zorganizowano grill oraz zawody łuczni-
cze. Uczniowie wrócili do domów zmęczeni, ale 
zadowoleni. Na pewno niejeden z nich powróci 
w przepiękne Pieniny.

Izabela Garcarek-Duleba i Katarzyna Jasińska 
Uczniowie zwiedzili również starówkę w Krakowie
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