
B E Z P Ł AT N Y  I N F O R M AT O R  G M I N Y  I  M I A S TA  N O W E  S K A L M I E R Z Y C E M A J ,  N R  5 ( 2 5 8 ) / 2 0 1 5

90 lat Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Skalmierzycach s. 4

Modernizacja i rozbudowa 
Stadionu Miejsko-
Gminnego s. 3

Radosne 
Nutki s. 11

Miejsko-Gminny 
Dzień Strażaka

s.6

22. Dni Miasta 26-28 czerwca 2015

Wystąpią m.in. oraz



3 maja 1791 roku przeszedł do historii 
jako data uchwalenia pierwszej w Europie 
a zarazem drugiej na świecie konstytucji, 
która powszechnie nazywana jest Konstytu-
cją 3 Maja. Przywodzi ona pamięć o podjęciu 
największej w dziejach Polski reformy ustro-
ju państwa. Miała stać się ona podstawą na-
prawy Rzeczypospolitej, umocnić ją i przez 

to uchronić przed utratą niepodległości. Jej 
uchwalenie jest dla nas, Polaków, dniem po-
krzepienia i narodowej dumy – mówił Da-
riusz Smułka prowadzący trzeciomajową 
uroczystość przy tablicy upamiętniającej 
100-lecie Nowych Skalmierzyc. 

Tradycyjnie już w tym miejscu zebra-
ły się władze samorządowe gminy oraz 

społeczeństwo chcące uczcić 224. rocz-
nicę uchwalenia Ustawy Rządowej, która 
to zmieniła przestarzały ustrój polityczny 
Rzeczpospolitej. Burmistrz Bożena Budzik 
wraz z przewodniczącym Rady Kazimie-
rzem Sipką oraz zastępcą burmistrza Mi-
chałem Ciupką złożyli przy wspomnianej 
tablicy wiązankę kwiatów a następnie od-
była się msza święta w intencji Ojczyzny, 
którą sprawował ks. kanonik Józef Kacz-
marek. Zgromadziło nas tu wszystkich pra-
gnienie dobra i umiłowanie Ojczyzny, która 
powinna być domem dla wszystkich – pod-
kreślił kapłan. Historia naszego narodu 
i jego patriotyzmu wiąże się z osobą Maryi. 
Bo „matka” to pierwsze ze słów wypowiada-
nych przez dziecko a „Bogurodzica” to pieśń, 
która przez długi czas miała charakter na-
szego hymnu narodowego, towarzysząc nam 
w najważniejszych wydarzeniach. 

Uroczystego charakteru nabożeństwu 
nadały Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta oraz 
liczne poczty sztandarowe, które wystawi-
li: jednostki OSP z terenu gminy, placówki 
oświatowe, harcerze, organizacje społeczne 
oraz firmy. 

Magdalena Kąpielska 

Spotkanie z Urszulą Kozłowską
16 kwietnia br. na zaproszenie Biblioteki Publicznej do Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. 
w Nowych Skalmierzycach przyjechała Urszula Kozłowska – autorka 
około 200 książek dla dzieci.

Jej najbardziej znane utwory to: „Wesołe 
rymowanki”, „Czapka nie Witka, czyli odlo-
towe zabawy słowem”, „Wiosna niedźwiadka 
i innych wierszy gromadka” oraz wiele innych.

Podczas spotkania, w którym uczestni-
czyły dzieci klas trzecich wraz ze swoimi 
wychowawczyniami, pisarka w bardzo cie-
kawy sposób opowiedziała o swojej twórczo-
ści literackiej, pokazała jak wydawca łączy 
tekst z kolorowymi ilustracjami a także czy-
tała fragmenty wielu bajek i wierszy, m.in. : 
„Ciekawski kotek”, „Wierszyki tropiące byki”, 
„Wierszyki do języka gimnastyki”. Rymowan-

ki okazały się doskonałym ćwiczeniem języ-
kowym oraz sprawdzianem umiejętności re-
cytatorskich młodych czytelników. 

Na zakończenie dzieci podziękowały Ur-
szuli Kozłowskiej licznymi brawami, dyplo-
mem oraz kwiatkiem, ona zaś odwdzięczyła 
się każdemu uczestnikowi autografem wraz 
z imienną dedykacją. Spotkania na żywo są 
najlepszą promocją książek i czytelnictwa. 

Maria Jezierska

Witaj, majowa jutrzenko

kających tam rodzin, albowiem zarówno ten, 
jak i sąsiadujący budynek komunalny przy 
ulicy Kaliskiej 2 obejmą kolejne remonty, po-
prawiające nie tylko estetykę, ale i komfort 
życia lokatorów. 

Pierwszy z obiektów czeka remont elewacji, 
drugi zaś dodatkowo również wykonanie izo-
lacji poziomej ścian fundamentowych. Przetarg 
na zadanie został już rozstrzygnięty, a prace 
mają zostać sfinalizowane do końca tego półro-
cza. Wykonawca zrealizuje je za kwotę blisko 
200 tys. zł.

Oprócz wspomnianego remontu elewacji 
na prace przy budynku nr 4 złoży się również 
częściowa wymiana okien oraz położenie bru-
kowej opaski okalającej obiekt.

Robót przy budynku obok jest znacznie 
więcej. Stare, zawilgocone mury zostaną 
osuszone poprzez izolację nowoczesnym 
systemem HW polegającym na  poziomym 
wprowadzeniu do muru nierdzewnej stali 
szlachetnej (w tym przypadku przy zastoso-
waniu blachy chromowo-niklowej) bez jego 
przecinania i otwierania. Osuszony już budy-
nek czeka renowacja ceglanego muru, m.in. 
wykucie cegieł uszkodzonych i wstawienie 
nowych, czyszczenie i impregnacja a także 
renowacja ścian tynkowanych. Przeprowa-
dzone tu również zostaną roboty dekar-
skie, częściowa wymiana okien i drzwi oraz 
remont schodów. Zwieńczeniem inwestycji 
będzie położenie brukowego chodnika wokół 
kamienicy. 

Magdalena Kąpielska 

Ciąg dalszy 
remontów 
w budownictwie 
komunalnym

Zakończyły się prace związane z wy-
mianą dachu na znajdującej się w zasobach 
komunalnych gminy kamienicy przy ulicy 
Kaliskiej 4 w Nowych Skalmierzycach. To 
jednak nie koniec dobrych wieści dla miesz-

Uroczyste wprowadzenie sztandarów  
do Kościoła pw. Bożego Ciała

Spotkania na żywo są najlepszą promocją książek 
i czytelnictwa. 
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Spotkanie 
burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe 
Skalmierzyce 
z nowo wybranymi 
sołtysami
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik 29 
kwietnia br. spotkała się z sołty-
sami, którzy zostali wybrani na 
kadencję 2014-2018. 

Podczas spotkania podsumowano wy-
bory do organów jednostek pomocniczych 
Gminy, omówiono zasady wydatkowania 
środków będących w dyspozycji sołectw 
a także przedstawiono zadania realizowane 
w 2015 roku.

W gminie Nowe Skalmierzyce funkcjo-
nuje obecnie 26 sołectw i 1 miasto. Na spo-
tkaniu z burmistrzem obecnych było 25 
sołtysów. Wśród nich dziewiętnastu będzie 
pełnić tę funkcję po raz kolejny. Z uwagi na 
brak wymaganego kworum nie wybrano 

przewodniczącego oraz członków zarzą-
du Samorządu Mieszkańców Miasta Nowe 
Skalmierzyce. 

Burmistrz Bożena Budzik pogratulowała 
sołtysom wygrania wyborów, a byłym sołty-
som sześciu sołectw złożyła podziękowania 
za sumienną pracę w samorządzie gmin-
nym. W spotkaniu uczestniczyli również 
sekretarz Gminy i Miasta Zdzisław Mielcza-

rek, który omówił szczegółowo inwestycje 
realizowane w gminie w bieżącym roku oraz 
skarbnik Bolesław Borkowski, który przed-
stawił zasady wydatkowania środków będą-
cych w dyspozycji sołectw.

Zebrani wysłuchali również krót-
kiej prezentacji na temat „Jak założyć 
Stowarzyszenie?”. 

Martyna Wolniaszek

Modernizacja i rozbudowa Stadionu Miejsko-Gminnego
Rozpoczęły się przygotowania do modernizacji Stadionu Miejsko-Gminnego w Nowych Skalmierzycach. 
Inwestycja jest na początkowym etapie prac – do tej pory zlecono opracowanie dwóch koncepcji zagospo-
darowania „starego” stadionu oraz terenu, które samorząd zamierza przejąć od PKP. 

29 kwietnia br. odbyły się konsultacje 
społeczne z działaczami sportu oraz miesz-
kańcami. Na spotkaniu burmistrz Bożena 
Budzik oraz sekretarz Gminy i Miasta Zdzi-
sław Mielczarek zaprezentowali wizję roz-
woju tego miejsca. Została ona skonfronto-
wana z oczekiwaniami zainteresowanych 
tym przedsięwzięciem osób. 

Plany zakładają nie tylko modernizację 
obecnej płyty boiska wraz z trybunami, 
ale także wprowadzenie całkiem nowych 
obiektów oraz rozwiązań. Byłaby to jedna 
z największych inwestycji finansowanych 
przez samorząd od szeregu lat. Miejsce, 
które swoimi początkami sięga lat 30. XX 

wieku, zmieniłoby się nie do poznania.
Na terenach pokolejowych proponuje 

się zmianę ukształtowania terenu oraz za-
gospodarowanie go na cele sportu i rekre-
acji. Głównym elementem kubaturowym 
byłaby hala sportowo-widowiskowa z par-
kingami służącymi do jej obsługi a także 
znajdującego się w bezpośrednim sąsiedz-
twie stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego. 
Z parkingów korzystaliby także pracow-
nicy okolicznych fabryk. Pojawią się także 
nowe obiekty sportowe takie jak boisko 
treningowe z nawierzchnią z trawy synte-
tycznej, kort tenisowy ceglasty czy boisko 
plażowe do siatkówki. Całość uzupełniać 

będą drogi, chodniki, mała architektura 
oraz obiekty konieczne dla funkcjonowa-
nia obiektów sportowych: szatnie, toale-
ty, magazyny sprzętu sportowego. Stary 
basen znajdujący się za murawą obec-
nego boiska zostanie uporządkowany 
i udostępniony jako zbiornik o charakterze 
wypoczynkowo-rekreacyjnym.

Następnym etapem będzie zebranie 
koncepcji oraz pojawiających się uwag 
i wykonanie kompleksowego projektu ar-
chitektonicznego wraz z dokładną wyceną 
całego przedsięwzięcia. Całość szacowana 
jest na nawet kilkanaście milionów złotych.

Aleksander Liebert

Witaj, majowa jutrzenko

Koncepcja nr 1 - Pracownia M. Nadachowski Koncepcja nr 2 - Pracownia W. Motyl

 Na spotkaniu  obecnych było 25 sołtysów 
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90 lat Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Skalmierzycach

Skalmierzycka Ochotnicza Straż Pożarna 
powstała 24 kwietnia 1925 roku. W skład 
pierwszego zarządu weszli Ludwik Dolata 
jako prezes, Ludwik Pawlak jako naczelnik, 
Wojciech Ławniczak jako sekretarz oraz Jan 
Woźniak jako skarbnik. Fundusz straży opierał 
się wówczas na składkach członkowskich oraz 
pochodził z organizowanych zabaw. Dwa lata 
później zakupiono sztandar, którego funda-
torami byli mieszkańcy Skalmierzyc. W 1930 
roku do posiadanego sprzętu, takiego jak dwa 
beczkowozy drewniane i dwa beczkowozy 
blaszane, dokupiono sikawkę ręczną z Ostro-
wa Wielkopolskiego. W następnym roku za-
kupiono pierwsze mundury - 25 świątecznych 
oraz 35 bojowych. Członkowie zespołu stra-
żackiego brali czynny udział we wszystkich 
zawodach organizowanych w gminie, jak rów-

nież w powiecie, wynikiem czego było zajęcie 
II miejsca na zawodach powiatowych w 1932 
roku w Ostrowie Wielkopolskim.

Zwarta zabudowa i zagęszczenie drew-
nianych budowli były przyczyną częstych 
pożarów, toteż ustalano dyżury zaprzęgów 
konnych do obsługi beczkowozów i sikawki. 
O zagrożeniu ostrzegano specjalną trąbką – 
było to nie lada wyzwanie wymagające wy-
siłku, ponieważ strażak miał do swojej dys-
pozycji tylko rower, którym objeżdżał wieś 
i alarmował mieszkańców. Wzmożona praca 
organizacyjna przyczyniła się do nawiązania 
kontaktów między sąsiednimi organizacjami. 
Każdego roku straż brała udział w uroczysto-
ściach narodowych, wyjeżdżała jako delegacja 
na uroczystości do Związków sąsiednich wsi. 
Lata 1939 - 1945 to przede wszystkim uszczu-

plenie liczby ochotników oddziału strażac-
kiego, jak i okres prześladowań. W obozach 
koncentracyjnych zginęli Ludwik Dolata 
i Stefan Czaja. 

Po zakończeniu działań wojennych zo-
stał ukonstytuowany nowy zarząd, pre-
zesem wybrano Walentego Olejnika. Zarząd 
miał przed sobą trudne zadania organizacyjne 
przywrócenia do funkcjonowania i działal-
ności ukryty sprzęt przeciwpożarowy. Orga-
nizowano różnego rodzaju przeglądy posesji 
a odnaleziony sprzęt w postaci toporów czy 
pasów gromadzono w remizie. W 1946 roku 
zakupiono nowy sztandar, którego fundato-
rem było całe społeczeństwo Skalmierzyc 
- poprzedni zaginął w czasie wojny. Dwa lata 
później nastąpiło pierwsze zmotoryzowanie 
jednostki poprzez przekazanie z Komen-

dy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowie 
Wielkopolskim motopompy marki D.K.W. Na 
uczczenie tak doniosłej fundacji zorganizowa-
no w czerwcu w śliwnickim parku ćwiczenia 
pokazowe. Brały w nich udział także sąsiednie 
jednostki straży pożarnych. 16 grudnia 1950 
roku został ufundowany przez Prezydium Po-
wiatowej Rady Narodowej samochód bojowy 
marki „Bedford”. Odbioru z Sanockiej Fabryki 
Wagonów dokonał przedstawiciel Komendy 
Powiatowej Edward Pawlaczyk oraz naczelnik 
OSP Skalmierzyce Wojciech Rasik wraz z kie-
rowcą Franciszkiem Mikołajczykiem. 

Możliwości należytego przechowania tak 
cennego sprzętu były bardzo ograniczone. 
Remiza przy ulicy Strażackiej stawała się cia-
sna, a samochód z trudem mieścił się w jej 
wnętrzu. Postanowiono zatem czynić stara-

nia o przydział gruntu pod budowę nowej 
remizy. Po drodze napotkano na trudności 
z byłym dzierżawcą. Po uzyskaniu terenu zo-
stała wykonana dokumentacja oraz zaczęto 
gromadzić pierwsze materiały. Gruz zwożono 
z rozbiórek starych murów budynków mająt-
kowych z Boczkowa, Psar i Śmiłowa. W 1953 
roku został powołany Komitet Budowy Remi-
zy, jednak w związku z jego słabą inicjatywą 
ciężar budowy przejęli strażacy pod przewod-

nictwem byłego komendanta Wojciecha Rasi-
ka. Kosztorys budowy opiewał na wartość 350 
tys. złotych, a dochody i oszczędności straży 
w tym okresie były niewystarczające. Tym ra-
zem strażacy zgłosili się o pomoc do instytucji 
w gminie i powiecie – odzew był dostateczny. 
Po pięciu latach można było remizę oddać do 
użytku. Z początkiem 1959 roku przemiesz-
czono sprzęt przeciwpożarowy, zagospodaro-
wano garaże i pomieszczenia pomocnicze. Do 
ukończenia pozostała jeszcze wieża i świetlica 
nad garażami. Z tymi pracami sukcesywnie się 
uporano. Najpierw wykończono świetlicę, a z 
końcem 1961 roku więżę strażnicy. Wtedy też 
odbyło się pierwsze zebranie w „Domu Stra-
żaka”, na którym została ostatecznie rozliczo-
na budowa remizy. Nowo oddana do użytku 
świetlica została wyposażona w telewizor, 

Poświęcenie pierwszej motopompy - 1946 rok
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Pamiątkowa fotografia na 60.lecie OSP SkalmierzycePierwsza remiza



z którego korzystali mieszkańcy, odbywały się 
w niej również próby orkiestry dętej i zebra-
nia organizacji społecznych. Na początku lat 
70. stała się ona jednak zbyt mała i niewygod-
na. Postanowiono podjąć się budowy znacz-
nie większego obiektu. 16 lutego 1975 roku 
prezes OSP druh Józef Sobczak przedstawił 
projekt budowy świetlicy, która miała two-
rzyć zwartą zabudowę remizy strażackiej. Na 
zebraniu zostały zreferowane sprawy organi-
zacyjne oraz określono priorytety komitetu 
budowy. Na przewodniczącego tej inwestycji 
wybrano Jana Woźniaka. Oddano ją w 1979 
roku. 

W 1981 roku na zebraniu sprawozdawczo-
-wyborczym z zajmowanych funkcji ustąpili 
długoletni prezes Józef Sobczak oraz skarb-
nik Wojciech Wasiak. Ich rezygnacje podyk-
towane były złym stanem zdrowia oraz po-
deszłym wiekiem. Na ich miejsca wybrano 
odpowiednio Jana Woźniaka oraz Czesława 
Wolniaszaka. Nowo ukonstytuowany zarząd 
nie zrezygnował z dalszych prac, które zwią-
zane były z doprowadzeniem do porządku 

placu przy remizie. Na początku lat 80-tych 
straż wyposażona była w dwa samochody bo-
jowe, trzy motopompy oraz ogólnego użytku 
sprzęt przeciwpożarowy. Strażacy czynnie 
brali udział w szkoleniach pożarniczych oraz 
uczestniczyli w przeglądach posesji organizo-
wanych corocznie z okazji dni ochrony prze-
ciwpożarowych. Lata 1984-85 to okres zwią-
zany z pracami wykończeniowymi świetlicy 
oraz uzupełnianiem wyposażenia. Wówczas 
jednostka otrzymała nowoczesny, jak na owe 
czasy, samochód bojowy marki Jelcz, który 
przekazała Komenda Rejonowa Państwowej 
Straży Pożarnej w Kaliszu. W 1987 roku otrzy-
mano kolejny pojazd, tym razem był to legen-
darny Żuk. 

W 1990 roku na zebraniu sprawozdawczo-
-wyborczym został wybrany nowy zarząd. 

Prezesem został Czesław Briese, który pełni tę 
funkcję do dzisiaj. Nowo wybrany zarząd po-
stanowił kontynuować prace związane z pla-
nami działalności poprzedniego oraz czynić 
starania odnośnie modernizacji zaplecza ku-
chennego. W 1991 roku jednostka brała udział 
w 17 pożarach, w tym tak cennego zabytku ja-
kim jest Kolegium Jezuickie w Kaliszu. W roku 
2002 OSP Skalmierzyce została po raz kolejny 
doceniona przez władze gminne i otrzymała 
nowy wóz bojowy marki „Star”. Był to nowo-
czesny pojazd ratowniczo-gaśniczy, dzięki 
któremu znacznie zwiększyła się mobilność 
jednostki - stała się ona tym samym jednostką 
typu S3. Od czasu otrzymania powyższego po-
jazdu członkowie OSP Skalmierzyce postawili 
sobie za główny cel wyposażenie tego auta 
w nowoczesny i funkcjonalny sprzęt tak, aby 
móc w pełni nieść pomoc poszkodowanym. 
Od tego roku odnotowano w Polsce znaczny 
wzrost liczby pojazdów poruszających się po 
drogach. Jednostka, z racji usytuowania przy 
ruchliwej drodze krajowej nr 25 oraz sąsiedz-
twa niebezpiecznego wiaduktu w Skalmie-

rzycach, również odczuła przykre skutki tego 
wzrostu. Znacznie zwiększyła się liczba potrą-
ceń, kolizji i wypadków drogowych. Kolejnym 
pojazdem współfinansowanym przez lokalny 
samorząd był „Ford Transit”, który zastąpił 
już leciwego, lecz nadal sprawnego „Żuka”. Ro-
kiem wyjątkowo obfitym w zdarzenia był rok 
2007. Jednostka interweniowała aż 107 razy, 
z czego zdecydowanie przeważały miejscowe 
zagrożenia. 

4 maja 2008 roku skalmierzycka jednostka 
otrzymała nominację do tytułu honorowe-
go „Wielkopolska Ochotnicza Straż Pożarna 
roku 2007”, a 20 czerwca tego samego roku 
uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce została odznaczona medalem „Za 
Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”. Dwa lata 
później rozpoczęto przebudowę remizy, która 

poprawiła warunki sanitarne. Kolejny remont 
to przeprowadzone prace modernizacyjne 
boksów garażowych oraz utwardzenie placu 
manewrowego kostką brukową. Przedsię-
wzięcie to zostało sfinansowane przez Urząd 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i realizo-
wane było na wniosek zarządu OSP. 14 listo-
pada 2013 roku dwa zastępy jednostki brały 
udział w akcji ratowniczo-gaśniczej podczas 
wybuchu gazociągu w Jankowie Przygodzkim. 
Za udział w tej akcji straż otrzymała w dowód 
uznania od Ministra Spraw Wewnętrznych 
Bartłomieja Sienkiewicza pamiątkowy gra-
werton, a od Prezesa ZOSP RP Waldemara 
Pawlaka 9 hełmów bojowych Calisia Vulkan 
dla każdego z biorących udział w akcji straża-
ków. Rok 2014 to zakup kolejnego wozu. Tym 
razem był to nowy, ciężki samochód ratow-
niczo-gaśniczy GCBA 6/32 - MAN. Został on 
sfinansowany ze środków samorządu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz dotacji ZG 
ZOSP RP, MSW i WFOŚiGW w Poznaniu. Nowy 
wóz bojowy zastąpił wysłużonego 30-letniego 
„Jelcza”, który został sprzedany do ŻKS Ostro-

via i służy żużlowcom do przygotowania toru.
Od kilku lat jednostka prowadzi także 

współpracę ze strażakami z Belapatfalva na 
Węgrzech. Zaowocowała ona dwiema wizy-
tami strażaków z Węgier oraz jednej wizycie 
skalmierzyckich strażaków w Belapatfalvie. 
Obecnie jednostka jest włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Posiada kate-
gorię 1 – JOT. Posiada trzy samochody bojowe, 
dwie motopompy oraz niezbędny do prowa-
dzenia działań ratowniczo-gaśniczych sprzęt. 
Dzięki środkom z KSRG oraz samorządu gminy 
z roku na rok poprawia się wyposażenie, a co za 
tym idzie gotowość bojowa jednostki.

Opracowano na podstawie informacji 
przygotowanych przez Prezesa OSP Skalmierzyce 

Czesława Briese
Zredagował: Aleksander Liebert
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Gminny Dzień Strażaka 2015
2 maja 2015 r. w Skalmierzycach odbyło się ważne wydarzenie dla całej braci strażackiej z terenu gminy 
i miasta Nowe Skalmierzyce, bowiem obchodziła ona swoje święto – Dzień Strażaka. Ponadto tegoroczne 
obchody były połączone z jubileuszem 90-lecia istnienia jednostki OSP Skalmierzyce.

Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w in-
tencji wszystkich strażaków w kościele pw. 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmie-
rzycach. Eucharystię odprawił kapelan straży 
ks. kan. Sławomir Nowak, prosząc o błogo-
sławieństwo ich patrona – świętego Floriana, 
którego wspomnienie przypada na dzień 4 
maja. Po mszy świętej, przy dźwiękach mar-
sza granego przez Miejsko-Gminną Orkiestrę 
Dętą, udano się w uroczystym przemarszu do 
remizy w Skalmierzycach, gdzie wszystkich 
zebranych oficjalnie przywitał Prezes Zarządu 

Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w No-
wych Skalmierzycach – druh Zdzisław Miel-
czarek: U progu dnia św. Floriana spotykamy 
się i my – brać strażacka Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce – by uczcić pamięć o tych, którzy 
odeszli na wieczną wartę, oddać się rozważa-
niom na temat trudów i niebezpieczeństw pra-
cy strażaków oraz wyrazić dumę i wdzięczność 
z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 
na naszym terenie. Poza druhami oraz ich ro-
dzinami na uroczystości obecni byli również 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożena Budzik wraz z jej zastępcą – Micha-

łem Ciupką, przewodniczący Rady Kazimierz 
Sipka, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego 
Tomasz Ławniczak wraz z członkiem zarzą-
du Łukaszem Walczakiem, prezes ZOP ZOSP 
RP w Ostrowie Wlkp. Przemysław Kaźmier-
czak, prezes honorowy ZOSP RP w Ostrowie 
Wlkp. Henryk Kwiatkowski, Komendant PSP 
w Ostrowie Wlkp. Andrzej Morta, Komendant 
Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzy-
cach Klaudiusz Woźniak, przedstawiciele jed-
nostek państwowych, ochotniczych a nawet 
zagranicznych straży pożarnych, bowiem na 
uroczystość do Nowych Skalmierzyc przybyła 
delegacja z Węgier a także sympatycy straży 
i mieszkańcy wsi. 

Z racji jubileuszu 90-lecia OSP w Skalmie-
rzycach zebranym przedstawiono historię 
jednostki – kronikę odczytał druh Jakub By-
zia. Nie mogło również zabraknąć ciepłych 
słów kierowanych na ręce prezesa Czesła-
wa Briese zarówno od braci strażackiej, jak 
i przybyłych gości. Jednostce jubilatce życzę 
doczekania kolejnych jubileuszy w dobrej kon-
dycji. Niech następne lata naznaczone będą 
tylko pozytywnymi zmianami wzbogacającymi 
OSP Skalmierzyce zarówno w sprzęt i umun-
durowanie, jak i kadry strażaków – mówiła 
burmistrz Bożena Budzik, która w imieniu 
władz samorządowych przekazała jako pre-
zent sześć umundurowań koszarowych. Trzy 
strażackie hełmy reprezentacyjne przekazali 
w imieniu władz powiatowych wicestarosta 
Tomasz Ławniczak oraz członek zarządu Łu-
kasz Walczak.

Gminny Dzień Strażaka był znamienitą 
okazją, aby docenić wieloletni trud pracy 
strażaków i nadać odznaczenia związkowe. 
Z rąk Wiceprezesa ZOP ZOSP RP w Ostrowie 

Wlkp. druha Andrzeja Frąszczaka oraz Preze-
sa ZOMG ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach 
druha Zdzisława Mielczarka złoty medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” odebrali: Antoni 
Pruchnicki oraz Paweł Pruchnicki z OSP Skal-
mierzyce. Wojciech Musiał oraz Jan Sztukow-
ski, także z OSP Skalmierzyce, zostali wyróż-
nieni medalem srebrnym, natomiast medale 
brązowe przyznano Karolowi Bartosiowi – 
OSP Skalmierzyce, z OSP Gostyczyna –Mał-
gorzacie Łusiak, Joannie Łusiak, Małgorzacie 
Pietrzak oraz z OSP Boczków –Krzysztofowi 
Kędzierskiemu. Wyróżnieniami w postaci od-
znak „Strażak Wzorowy” mogą pochwalić się 
Przemysław Pałczyński, Maksymilian Sztan-
dera, Michał Jaźwiec, Adrian Jakubowski oraz 
Paulina Dominik z OSP Skalmierzyce a także 
Marcin Pietrzak oraz Tomasz Paluszkiewicz 
z OSP Gostyczyna. Ostatnim wyróżnieniem 
było przyznanie odznaki „Za Wysługę Lat”, 
którą z rąk druha Zdzisława Mielczarka oraz 
prezesa OSP w Skalmierzycach Czesława 
Briese odebrały trzy osoby: Stanisław Lisiak 
– za 55 lat, Marcin Wieczorek oraz kapelan 
straży ks. kan. Sławomir Nowak – za 15 lat. 
Pracę strażaków doceniła również burmistrz 
Bożena Budzik: nie sposób przecenić roli, jaką 
pełnicie w naszym społeczeństwie. Stoicie 
na straży naszego bezpieczeństwa, poczucia 
i przekonania o tym, że w razie jakiegokolwiek 
zagrożenia ruszycie z pomocą bez względu na 
porę dnia czy bieżące obowiązki. Dźwięk syreny 
alarmowej nie pyta, czy macie czas, czy jeste-
ście zmęczeni, czy w domu czekają najbliżsi. Po 
prostu wzywa… 

Uroczystości zakończyły się wspólną bie-
siadą braci strażackiej.

Dariusz Smułka 

Uroczysty przemarsz do remizy w Skalmierzycach
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Burmistrz Bożena Budzik przekazała sześć 
umundurowań koszarowych



80 lat w służbie innym
80 lat ratowania życia ludzkiego oraz dobytku mieszkańców – przez 
tak długi okres działa Ochotnicza Straż Pożarna w Boczkowie. 25 
kwietnia odbyły się uroczystości jubileuszowe tej jednostki. Zainaugu-
rowano je w skalmierzyckim sanktuarium mszą św. sprawowaną przez 
kapelana strażaków ks. kan. Sławomira Nowaka. 

Jednostka w Boczkowie została założona 
18 maja 1935 roku z inicjatywy ówczesnego 
właściciela majątku ziemskiego Eugeniu-
sza Maternego. Początkowo straż posiadała 
sikawkę konną napędzaną siłami ludzkich 
rąk. Dopiero wiele lat później ze składek 
mieszkańców zakupiono pierwszą moto-
pompę. Problemem był także brak własnej 
remizy, korzystano wówczas z gościnności 
spółdzielni kółek rolniczych, gdzie 
przechowywano sprzęt i umundurowanie. 
W 1983 roku przekazano strażakom nieru-

chomość wraz z fragmentem parku dwor-
skiego. Pierwszy pojazd z prawdziwego 
zdarzenia to wycofany z policji Star A-29 
zakupiony w 1991 roku, który był w użyciu 
aż do 2012 roku, kiedy to samorząd Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce przekazał wóz 
bojowy Renault G270 Manager, służący jed-
nostce do dzisiaj.

Dzień strażaka to oprócz podsumowań 
także moment docenienia ochotników, któ-
rzy biorąc udział w akcjach nierzadko ryzy-
kują swoim życiem oraz zdrowiem. Osiem-
dziesiąt lat temu grupa zaangażowanych 
społecznie mieszkańców położyła podwaliny 

tutejszej jednostki - powiedziała obecna na 
uroczystości w Boczkowie Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik. 
Wy, drodzy druhowie, w naturalny sposób 
staliście się kontynuatorami przyświecają-
cej Waszym przodkom idei niesienia pomocy 
bliźniemu, każdego dnia zapisując swoimi 
czynami kolejne piękne karty kroniki. Życzę 
Wam, by ta bogata historia była przyczyn-
kiem do dalszych starań i pracy na rzecz 
społeczności lokalnej. Stanowicie bowiem dla 
niej autorytet, wzór odwagi, bezkompromiso-

wości oraz wielkiej empatii wobec 
ludzkiej krzywdy. Pozostańcie wier-
ni tej tradycji, służąc pod sztanda-
rem św. Floriana z godnością i hono-
rem. Z okazji jubileuszu burmistrz 
zadeklarowała pomoc strażakom 
przy uporządkowaniu parku znaj-
dującego się przy jednostce oraz 
zasadzenie pięciu okolicznościo-
wych dębów. To nie był koniec nie-
spodzianek, wspólnie z Prezesem 
ZO Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Nowych Skalmierzycach Zdzisła-
wem Mielczarkiem burmistrz wrę-
czyła nowe narzędzie ratownicze, 
które na pewno przyda się druhom 
– tzw. Hooligan służący m.in. do 
wywarzania drzwi, wyłamywania 
zamków i kłódek.

Uroczystość była okazją do 
nadania odznak za wysługę lat 
w Ochotniczej Straży Pożarnej, 
którą otrzymali: za 65 lat - Cze-
sław Niezgódka, 55 lat - Wojciech 
Kaźmierczak, 50 lat - Lechosław 
Kucharski, 45 lat - Ireneusz Skrzy-
piński, 40 lat - Zbigniew Budzik, 40 
lat - Krzysztof Plota, 40 lat - Józef 

Walczak, 35 lat - Antoni Rosiak, 35 
lat - Bogumił Ratajczyk, 30 lat - Wal-

demar Kończyński, 25 lat - Andrzej Biegań-
ski, 25 lat - Waldemar Urbaniak, 25 lat - Ja-
nusz Ziąbek, 20 lat - Konrad Ignasiak, 20 lat 
- Paweł Świderski, 15 lat - Jacek Guźniczak, 
15 lat - Przemysław Walczak, 15 lat - Piotr 
Świderski, 10 lat - Paweł Jarmuszczak, 10 lat 
- Mateusz Kubik, 10 lat - Łukasz Kończyński, 
10 lat - Marcin Lipka, 10 lat - Mariusz Za-
remba, 10 lat - Przemysław Dymarczyk, 10 
lat - Krzysztof Kędzierski, 5 lat - Małgorzata 
Jarmuszczak, 5 lat - Roman Mendera, 5 lat 
- Teresa Michalak, 5 lat - Alina Ziąbek, 5 lat 
- Dorota Ignasiak, 5 lat - Dorota Świderska.

Aleksander Liebert

Po oficjalnej części przyszedł czas na wspólny posiłek, tort 
oraz pamiątkowe zdjęcie

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami  
/Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm./ 
podaje do publicznej wiadomości,  

że w dniach od 30.04.2015 r. – 11.06.2015 r.  
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą 
w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,  

wywieszono wykazy dotyczący 
nieruchomości gruntowej 

przeznaczonej do sprzedaży, 
w drodze bezprzetargowej, położonej 

w miejscowości Droszew  
/dz. nr 280/7 i 280/8/.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami  
/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./ 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że 
w dniach 30.04.2015 r. – 20.05.2015 r.  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą 

w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8, 
wywieszono wykaz 

nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę
w drodze bezprzetargowej na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców, położonych 
w miejscowości:  

Śmiłów /cz. dz. nr 10/1,  
o pow. 0,1000 ha, 16/3, o pow. 1,2741 ha/,

Ociąż /dz. nr 325, o pow. 1,5200 ha/
oraz Skalmierzyce /dz. nr 1165/1,  

o pow. 1,3101 ha/.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 
z 2014 r., poz. 518 ze zm./  

podaje do publicznej wiadomości, że 
w dniach od 29.04.2015 r. – 10.06.2015 

r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą 

w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8, 
wywieszono wykazy dotyczący

nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do sprzedaży, 
w drodze bezprzetargowej, położonych 

w miejscowości Nowe Skalmierzyce /dz. 
nr 125/56, 125/57, 125/58, 125/59, 125/60, 

125/61, 125/62, 125/63, 125/64, 125/65, 
125/66, 125/67, 125/68, 125/69, 125/70, 

125/71, 125/72, 125/73, 125/74/.
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MOTOSERCE to ogólnopolska akcja zbiórki krwi organizowana 
przez motocyklistów zrzeszonych w Kongresie Polskich Klubów 
Motocyklowych. 18 kwietnia br. odbyła się już siódma jej edycja, 
a po raz czwarty dołączyły do niej Nowe Skalmierzyce. 

Dwie tutejsze organizacje pozarządowe: 
Klub Honorowych Dawców Krwi oraz Klub 
Motocyklowy „Iskra” przygotowały w tym 
dniu wielki festyn, nad którym patronat 
objęła Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Bożena Budzik. 

Przedsięwzięcie miało miejsce na Sta-
dionie Miejsko-Gminnym. W hali sportowej 
przez kilka godzin trwała zbiórka życiodaj-
nego leku, którą przeprowadzili pracowni-
cy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 

i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Dzięki ich 
zaangażowaniu udało się zebrać 41,5 litra 
krwi, którą oddało 93 honorowych dawców 
(5 osób po raz pierwszy), w tym 48 męż-
czyzn oraz aż 45 kobiet! Na każdą z tych 
osób czekał ciepły posiłek regeneracyjny 
oraz zestaw czekolad.

W międzyczasie zarówno krwiodawcy, 
jak i pozostali uczestnicy festynu mogli ko-
rzystać z atrakcji przygotowanych przez 
organizatorów. Wiele emocji wzbudził m.in. 
pokaz strażacki, podczas którego ochotnicy 
z OSP Skalmierzyce prezentowali swe umie-
jętności związane z gaszeniem płonącego 
pojazdu a następnie z rozcinaniem go za 
pomocą sprzętu znajdującego się na wypo-
sażeniu jednostki. 

Było również sporo akcentów militar-

nych. Chętni mogli skorzystać z przejazdów 
pojazdami wojskowymi, które zapewniło 
Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego 
przy Stowarzyszeniu Strzeleckim Bellona 
w Kaliszu a dwie ekipy airsoftowe: 10. Ka-
liska Kompania Rozpoznawcza oraz Oddział 
Penetracyjno-Szturmowy „Hydra” zaprezen-
towały stoisko z replikami najpopularniej-
szego uzbrojenia. Można było przymierzyć 
kamizelki kuloodporne, włożyć na głowę 
hełm a nawet … postrzelać z broni ASG. 

Miłośnicy różnego rodzaju sprawności 
fizycznej mogli wykazać się na ściance wspi-
naczkowej oraz podczas zdobywającego co-
raz większą popularność treningu siłowego 
i kondycyjnego cross fit a najmłodsi przy po-
mocy klowna z zacięciem ćwiczyli robienie 
mega baniek mydlanych.

Festyn zakończył się w siedzibie KM 
„Iskra”, gdzie odbyło się losowanie nagród 
dla osób, które oddały krew. Dwie główne 
nagrody przypadły kobietom, które wyje-
chały tego dnia ze stadionu rowerami. Prócz 
tego rozlosowano kilkadziesiąt innych upo-
minków, w tym m.in. kurs na prawo jazdy 
kategorii AM, vouchery do pizzerii, torby 
z artykułami spożywczymi, koszulki itp. 

Sponsorzy akcji: Burmistrz Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, Klub 
Motocyklowy Iskra Skalmierzyce, Janusz 
i Anna Kruszykowie, Andrzej Szablewski, 
Jan i Andrzej Garcarkowie, Spółdzielczy 
Bank Ludowy w Skalmierzycach, Andrzej 
Dzióbek, Aniela Błaszczyk, Andrzej Walczak, 
Krzysztof Łuczak, Waldemar Kaźmierczak, 
Sławomir i Elżbieta Kucharscy, Jarosław Ku-
lawinek, Emilia Mielicka, Marek Kucharski, 
Marek i Monika Woźniak, Halfen Produkcja, 
Pawilon Handlowy Rolnik, Spółdzielnia Mle-
czarska Lazur.

Magdalena Kąpielska

Motoserce zabiło również  
w Nowych Skalmierzycach

Chętni mogli skorzystać z przejazdów pojazdami 
wojskowymi

Przez krzyż  
do chwały

Święta Wielkanocne dla człowieka wie-
rzącego to czas szczególny. Czas odpowie-
dzi na pytanie: czym odwzajemniam się 
Jezusowi za jego poświęcenie, za jego cier-
pienie i krzyż? To również dni przynoszące 
ogromną nadzieję. Po Wielkim Piątku na-
stała przecież Wielka Niedziela, prowadząc 
nas przez krzyż do chwały. 

Uczniowie Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach, 
dając po raz kolejny świadectwo wiary 
w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, 
przedstawili pełne wewnętrznych prze-
żyć Misterium Męki Pańskiej. Program 
został przygotowany w ramach rekolek-
cji wielkopostnych.

W uroczystości udział wzięli: Michał 
Ciupka- wiceburmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, Kazimierz Sipka- prze-
wodniczący Rady, księża kanonicy: Józef 
Kaczmarek i Sławomir Nowak, przedsta-
wiciele Rady Rodziców, przyjaciele gimna-
zjum, rodzice i inni mieszkańcy. 

Uczniowie ukazali wydarzenia ewange-
liczne, począwszy od wieczernika, poprzez 
modlitwę w Ogrodzie Oliwnym, przesłu-
chania u Annasza, Kajfasza i Piłata, przeszli 
kolejne stacje drogi krzyżowej, by w zakoń-
czeniu programu wspólnie wypowiedzieć: 
,,Alleluja, miłość twa, Chrystus zmartwych-

wstał.” To pełne wzruszeń wydarzenie po-
kazało, iż mimo, wydawać by się mogło, 
coraz bardziej zlaicyzowanego świata, nie 
brak wśród nas tych, którzy chcą dać świa-
dectwo prawdzie. Tej prawdzie i tym sło-
wom Chrystusa, w które tak trudno niekie-
dy uwierzyć współczesnemu człowiekowi: 
,,Nie bójcie się, ja jestem z wami zawsze, aż 
do skończenia świata.’’ 

Program przygotował zespół nauczy-
cieli: D. Bukowska, ks. P. Marciniszyn, M. 
Śrama, M. Zielezińska-Wypiorczyk, Paweł 
Sobański i I. Liebert.

Dorota Bukowska

Misterium Męki Pańskiej zostało przygotowane 
w ramach rekolekcji wielkopostnych
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Comenius „Rainbow kids”,  
czyli uczenie się przez całe życie
Są w życiu każdej społeczności szkolnej chwile niezwykłe 
i wzruszające, chwile, które na długo pozostają w pamięci 
każdego. W pamięci nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej 
im. bł. ks. Jana Nepomucena w Gostyczynie pozostaną kwietnio-
we dni spędzone z niecodziennymi gośćmi z Estonii, Hiszpanii 
i Turcji. Co było powodem ich wizyty? Otóż szkoła od 2013 roku 
uczestniczy w realizacji międzynarodowego Projektu Comenius 
„Rainbow kids”, a od 2014 roku Programu „Erasmus+”. 

W dniach 13-17 kwietnia 2015 roku odby-
ło się kolejne, partnerskie spotkanie nauczy-
cieli i uczniów ze szkół podstawowych Turcji, 
Hiszpanii i Estonii. Gościliśmy 6 nauczycieli 
i 6 uczniów z Turcji, 3 nauczycieli i 9 uczniów 
z Hiszpanii oraz 2 nauczycieli i 3 uczniów 
z Estonii. 

Konferencja promująca przedsięwzięcie 
odbyła się 14 kwietnia 2015 roku w Gosty-
czynie i poza gośćmi z zagranicy oraz spo-
łecznością szkolną udział w niej wzięli Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożena Budzik, Przewodniczący Rady Gmi-
ny i Miasta Kazimierz Sipka, Wicestarosta 

Powiatu Ostrowskiego Tomasz Ławniczak, 
Dyrektor Oddziału Kuratorium Oświaty 
w Kaliszu Aleksander Ziobro, sekretarz 
gminy i miasta Zdzisław Mielczarek oraz 
skarbnik gminy i miasta Bolesław Borkow-
ski. Uczestnicy konferencji mogli obejrzeć 
galerię zdjęć ze szkół realizujących projekt, 
poznać założenia i cele projektu Comenius 
„Tęczowe dzieci” i Programu „Erasmus+” 
oraz zrealizowane do tej pory zadania. Moty-
wem przewodnim partnerskiego spotkania  
i zadaniem realizowanym w naszej szkole 
był taniec. Nasi uczniowie oraz ich koledzy 
z Turcji, Hiszpanii i Estonii uczyli się walca 
hiszpańskiego, tańca tureckiego i estońskiego 
oraz trojaka. 

W kolejnych dniach zagraniczni goście 
uczestniczyli między innymi w spotkaniu 
zorganizowanym w Starostwie Powiatowym 
w Ostrowie Wielkopolskim oraz w Urzędzie 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, gdzie 16 
kwietnia zostali serdecznie ugoszczeni przez 
burmistrza Bożenę Budzik oraz kierownictwo 
magistratu. Wizyta była znakomitą okazją, by 
przekazać im więcej informacji o samorządzie 
Nowych Skalmierzyc. Zaproszeni obejrzeli 
przygotowaną w tym celu specjalną prezenta-

cję multimedialną a także zostali obdarowani 
pamiątkami związanymi z gminą.

Mieli również możliwość zwiedzenia 
Spółdzielni Mleczarskiej „Lazur” oraz salonu 
samochodowego „Mercedes” Jana Garcarka 
i Andrzeja Garcarka. Niezwykłych wrażeń 
artystycznych dostarczył im występ zespo-
łu „Raz, dwa, trzy” z Młodzieżowego Domu 
Kultury w Ostrowie Wlkp., w którym tańczy 
uczeń z naszej szkoły. Nauczyciele i ucznio-
wie mogli również uczestniczyć w „Festiwalu 
Nauki i Sztuki” zorganizowanym przez UAM 
w Kaliszu. W ramach realizacji programu 
„Erasmus+” nauczyciele z Hiszpanii obser-
wowali zajęcia lekcyjne prowadzone przez 
nauczycieli naszej szkoły. Cała wizyta obfito-
wała w wiele niespodzianek i atrakcji przygo-
towanych dla naszych gości. 

Uczestnictwo w projekcie Comenius to 
niezwykle ciekawe doświadczenie i okazja 
do poznania kultury i historii krajów partner-
skich, to ćwiczenie umiejętności posługiwa-
nia się językiem angielskim oraz budowanie 
wzajemnych więzi w wymiarze eur opej-
skim. Podsumowując: „Comenius uczy, bawi 
i integruje”.

Koordynatorzy 

Ekologiczne zmagania przedszkolaków 
22 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kotowiecku 
odbył się Turniej Ekologiczny Przedszkolaków. Organizatorzy zaprosili 
do udziału zespoły dzieci 5 i 6-letnich z przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Była to już trzecia edycja tego przedsię-
wzięcia, tym razem pod hasłem „Zaprasza nas 
zielony las”. 

Tegoroczne zmagania rozpoczęła działal-
ność plastyczna, podczas której uczestnicy 
tworzyli korony drzew. Rozbawieni oraz za-
chęceni miłą i życzliwą atmosferą, z niecier-
pliwością czekali na kolejne konkurencje. 
Rozwiązywali zagadki i zadania o tematyce 
przyrodniczej i ekologicznej ukryte wśród 
krasnoludków. Zdobywając kolejne punkty 
(drzewka), symbolicznie sadzili lasy. Prezen-
towali również przywiezione ze sobą Krasno-
ludki-Ekoludki wykonane z materiałów odpa-

dowych i plastycznych, które zostały poddane 
ocenie jurorów. 

Zwycięzcą turnieju został zespół reprezen-
tujący Publiczne Przedszkole w Ociążu. Dru-
gie miejsce zajęli reprezentanci Publicznego 
Przedszkola w Kotowiecku, a trzecie przypa-
dło dzieciom z Oddziału Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Droszewie. Dyplomy i nagrody wszystkim 
uczestnikom wręczyli dyrektor zespołu szkol-
no-przedszkolnego Teresa Stachowiak oraz 
kierownik Referatu Oświaty i Wychowania Da-
niel Mituła. W podziękowaniu za przygotowa-
nie dzieci do turnieju, nauczycielom wręczono 

ekologiczne kwiaty. Każda placów-
ka otrzymała na pamiątkę obrazkowo-wyra-
zową Obietnicę Przyjaciela Przyrody. 

Spotkanie zwróciło uwagę dzieci na las 
oraz jego znaczenie w świecie przyrody i w 
życiu człowieka, przyczyniło się do rozwijania 
zainteresowań przyrodniczych i kształtowania 
postaw proekologicznych przedszkolaków. 
Turniej dostarczył niezapomnianych wrażeń 
i przeżyć oraz na stałe wszedł do kalendarza 
Publicznego Przedszkola w Kotowiecku. 

Bogumiła Stodolna

Występ dzieci z SP w Gostyczynie

Uczestnictwo w projekcie to ciekawe doświadczenie i okazja do 
poznania kultury i historii krajów partnerskich
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Sprzątanie 
w Biskupicach 
Ołobocznych
02.05 br., z inicjatywy Rady 
Sołeckiej Biskupic Ołobocz-
nych, po raz piąty odbyło się 
wiosenne sprzątanie wioski. 
Do akcji zaangażowało się 
kilkanaście osób, w tym duża 
grupa młodzieży oraz uczniów 
szkoły podstawowej. 

Główną uwagę zwrócono na uporząd-
kowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 
oraz Pomnika Ofiar Wojen. Odnowiono 
również i umyto tablice z nazwami ulic. 
Grupa młodzieży z udziałem osób star-
szych przemierzyła teren wioski, zbie-
rając z przydrożnych rowów plastikowe 
oraz szklane opakowania. Zebrano kilka-
naście worków z odpadami. 

Po zakończonej pracy większość 
uczestników wzięła udział w małym po-
częstunku. Organizatorzy przygotowali 
kiełbaski do grillowania, napoje chłodzą-
ce oraz słodycze.

Oprócz wymiernej korzyści w posta-
ci uporządkowania terenu wioski, ak-
cja miała walory edukacyjne dotyczące 
ochrony środowiska. Na uwagę zasługuje 
fakt wzrastającej świadomości mieszkań-
ców Biskupic Ołobocznych dotyczącej 
utrzymania porządku na terenie wioski.

IX Rajdo-biwak „Szlakiem 
Powstańców Wielkopolskich”
Już po raz dziewiąty Szczep Związku Harcerstwa Polskiego im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach postanowił 
uczcić wydarzenie mające miejsce 97 lat temu na wielkopolskich 
ziemiach. Mowa o powstaniu, które jako jedne z nielicznych okazało 
się zwycięskie i po 123 latach uwolniło Wielkopolskę od zaborców.

W dniach 17-19 kwietnia 2015 r. na 
Rajdo-biwak „Szlakiem Powstańców Wiel-
kopolskich” przyjechali harcerze z całego 
województwa: Ostrzeszowa, Kalisza, Ostro-
wa Wielkopolskiego, Bolechowa, Poznania 
a także patrol z miasta w woj. dolnośląskim 
– Sycowa. 

Głównym zamierzeniem organizatorów 
jest stworzenie odpowiedniego dla tamte-
go okresu klimatu, dlatego podczas rajdu 
na terenie gminy można było dostrzec lu-
dzi w epokowych strojach. Nocowaliśmy 
w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w No-
wych Skalmierzycach, który na czas biwaku 
przemienił się w hotel zarządzany przez 
niemieckiego szefa, a który polska obsługa 
chciała wyzwolić spod panowania okupan-
ta. Do takiego działania trzeba się było naj-
pierw przygotować, więc w nocy z 17 na 18 
kwietnia podczas konspiracyjnego spotka-
nia z dowódcami ustalono plan działania. 
Misją dziewięciu powstańczych oddziałów 
było m.in. przetransportowanie amunicji 
do dowództwa, ćwiczenia strzeleckie, wy-
robienie fałszywych dokumentów oraz wy-
sadzenie radiostacji. Na trasie pojawiły się 
także niemieckie patrole, partyzanci i ranni 
zwiadowcy. 

18 kwietnia w miejskiej sali widowi-

skowej odbyło się uroczyste podsumowa-
nie, na które przybyli zaproszeni goście: 
reprezentujący Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożenę Budzik skarb-

nik gminy Bolesław Borkowski, dyrektor 
gimnazjum Teresa Kiełbik, kierownik Refe-
ratu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Alek-
sander Liebert oraz Komendant Hufca ZHP 
Kalisz harcmistrz Maciej Ciszewski. Na spo-
tkaniu ogłoszono wyniki rajdu. Zwycięzcą 
okazał się patrol z Sycowa, któremu wrę-
czono nagrody oraz wykonano pamiątkowe 
zdjęcie. W dalszej części wieczoru przez 
patrole zostały przedstawione scenki oraz Po zakończonej pracy większość uczestników 

wzięła udział w małym poczęstunku

Na rajdo-biwak przyjechali harcerze z całego województwa

W miejskiej sali widowiskowej odbyło się 
podsumowanie rajdo-biwaku
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15. „Radosne nutki”  
w Nowych Skalmierzycach
23 kwietnia br. już po raz piętnasty pod patronatem Międzyszkol-
nego Ośrodka Animatorów Kultury w miejskiej sali widowiskowej 
odbył się Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Radosne nutki”, 
w którym uzdolnione dzieci z terenu gminy mogły zaprezentować 
swoje umiejętności wokalne i sceniczne. 

28 młodych artystów zaprezentowało 
się szerokiej publiczności w przygotowa-
nym repertuarze piosenek dziecięcych. 
Jak co roku wykonawcy byli podzieleni 
na dwie grupy wiekowe: klasy I-III oraz 
klasy IV-VI. Jury, po wysłuchaniu pięknych 
melodii i po burzliwych obradach, wyło-
niło zwycięzców, którymi w pierwszej 
kategorii zostały: Julia Kałuża z SP Nowe 
Skalmierzyce zajmując I miejsce, Karo-
lina Banasiak z SP Droszew – II miejsce, 
Klaudia Marcinkowska z SP Nowe Skal-
mierzyce – III miejsce. Przyznano także 
wyróżnienia dla Martyny Balcerzak z SP 
Nowe Skalmierzyce, Marty Spaleniak z SP 

Kotowiecko oraz dla Weroniki Barczak 
z SP Skalmierzyce. 

W starszej kategorii wiekowej I miej-
sce zajął Patryk Woźniak z SP Skalmie-
rzyce, a II miejsce – Patryk Wawrzyniak 
z SP Gostyczyna. Tuż za nimi uplasował 
się duet – Zofia Jaźwiec oraz Maja Miądo-
wicz z SP Nowe Skalmierzyce, zajmując 
III miejsce. Również w tej kategorii jury 
przyznało wyróżnienia: Paulinie Wasi-
lewskiej z SP Nowe Skalmierzyce, Mai 
Kosterze z SP Droszew oraz Nikodemo-
wi Pawlakowi z SP Skalmierzyce.

 Występy młodych artystów to nie 
była jedyna niespodzianka przygotowana 

dla publiczności. W międzyczasie wystą-
pił zaproszony przez organizatorów Ka-
baret Bzik, który w fenomenalny sposób 
porwał do wspólnej zabawy nie tylko 
młodych artystów i zebrane dzieci, ale 
także towarzyszących swoim pociechom 
dorosłych. 

Zwycięzcy otrzymali z rąk jury oraz 
reprezentującej burmistrza Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce Bożenę Budzik 
zastępcy skarbnika Agnieszki Sipki dy-
plomy i nagrody książkowe, a ponad-
to wszystkich uczestników obdarowa-
no słodkościami.

Dariusz Smułka
piosenki nawiązujące do tamtych czasów. 
Odbyło się również tradycyjne harcerskie 
śpiewogranie, a później czas można było 
spędzić tańcząc, grając w gry planszowe 
oraz w dalszym ciągu śpiewając.

Całe wydarzenie nie miałoby szans na 
realizację, gdyby nie pomoc wielu instytu-
cji. Komenda szczepu serdecznie dziękuje 
Dyrekcji Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
za udostępnienie budynku szkoły, Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wiel-
kopolskich za możliwość skorzystania ze 
szkolnej stołówki oraz kucharkom za przy-
gotowanie przepysznego obiadu, składnicy 
harcerskiej i turystycznej Woda Góry Las za 
wsparcie finansowe. W szczególny sposób 
podziękowania należą się władzom Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce za wsparcie fi-
nansowe i nieocenioną pomoc, którą z resz-
tą służą podczas każdej edycji.

Kolejna edycja za rok, a będzie to już X 
Rajdo-biwak „Szlakiem Powstańców Wiel-
kopolskich”. Lokalni harcerze w roku 2016 
będą obchodzili jeszcze jeden ważny jubi-
leusz – 90-lecie harcerstwa na Ziemiach 
Skalmierzyckich i już teraz powoli roz-
poczynają się przygotowania do uroczy-
stych obchodów.

Uczestnicy wyjechali bardzo zadowoleni 
i bogatsi o nowe doświadczenia. Takie wy-
darzenia organizowane przez Związek Har-
cerstwa Polskiego mają na celu wychowanie 
kolejnych pokoleń w duchu patriotycznym 
przez ukazanie historii Polski nie tylko po-
przez naukę, ale także namacalne doświad-
czenia. W ten sposób łatwiej uświadamiać 
sobie poświęcenie narodowych bohaterów, 
a dodatkowo jest to świetna zabawa dla 
dzieci i młodzieży.

Klaudia Kąkol

Podczas rajdu na terenie gminy można było 
dostrzec ludzi w epokowych strojach

28 młodych artystów zaprezentowało się 
w repertuarze piosenek dziecięcych

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe 
oraz słodkości
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Przemoc w rodzinie – mity i rzeczywistość
cz. II - Sprawcy przemocy w rodzinie

Prowadząc od ośmiu lat Punkt Kon-
sultacyjny dla Osób Uwikłanych w Prze-
moc w Rodzinie w Nowych Skalmierzy-
cach spotyka się Pani nie tylko z ofiarami 
przemocy w rodzinie, ale również z oso-
bami, które przemoc stosują. Czy dużo 
takich osób trafia do punktu?

Statystyka lokalna wskazuje na tę 
samą prawidłowość, co ogólnodostępne 
dane statystyczne, które mówią, że oso-
by stosujące przemoc wobec najbliższych 
szukają pomocy zdecydowanie rzadziej. 
W Nowych Skalmierzycach w ciągu całego 
roku z pomocy punktu korzysta zaledwie 
kilka takich osób. Zazwyczaj są to osoby 
kierowane przez Zespół Interdyscyplinar-
ny, który w ramach procedury Niebieskie 
Karty zachęca je do skorzystania z indy-
widualnych konsultacji w punkcie a także 
wzięcia udziału w programie korekcyjno-
-edukacyjnym dla sprawców przemocy 
w rodzinie. 

Dlaczego, Pani zdaniem, spraw-
cy przemocy nie poszukują dla sie-
bie pomocy?

 W zdecydowanej większości osoby ta-
kie nie widzą w sobie jakiego-
kolwiek problemu. Zaprzeczają 
swoim agresywnym zachowa-
niom, upatrując winy za wszel-
kie nieporozumienia i konflikty 
w rodzinie w drugiej stronie, 
tzn. w żonie, partnerce, mat-
ce. Nie postrzegają zachowań 
o charakterze przemocy jako 
ciągu zdarzeń mających swoją 
rosnącą dynamikę, a są przeko-
nani, że są to sytuacje incyden-
talne, których nie można łączyć 
i traktować jako przemoc. Pró-
bują udowodnić sobie i innym, 
że to tylko zwykły konflikt ro-
dzinny, że do takich sytuacji do-
chodzi tylko i wyłącznie wtedy, 
kiedy wypiją o jeden kieliszek 
za dużo i wtedy kiedy zostali do 
agresywnych zachowań spro-
wokowani. Sprawcy przemocy 
w większości są przekonani 
o swojej niewinności. Uważają, 
że to ich partnerki są wszystkie-
mu winne. Oskarżają je o nie-
umiejętność gospodarowania 
pieniędzmi w domu, zaniedby-
wanie dzieci, niewypełnianie 
obowiązków domowych i nie-
wywiązywanie się z roli żony. 
Większość sprawców przemo-
cy, którymi są mężczyźni, jest 
przekonana, że powodem nie-

porozumień małżeńskich lub partnerskich 
jest zdrada małżeńska i niewierność. To są 
tylko najważniejsze przekonania spraw-
ców przemocy, które wzmocnione kultu-
rowymi wzorcami i stereotypami w zakre-
sie postrzegania roli kobiety i mężczyzny 
w związku, wpływają na zniekształcanie 
rzeczywistości i zaprzeczanie istnieniu 
przemocy w rodzinie. 

Mówiła Pani wcześniej, że przemoc 
w rodzinie jest przestępstwem. Czy 
sprawcy przemocy w rodzinie nie boją 
się odpowiedzialności karnej?

Myślę, że na to pytanie nie można od-
powiedzieć w sposób jednoznaczny. Część 
sprawców na pewno obawia się możli-
wych konsekwencji prawnych. Takie oso-
by, w obawie przed karą albo utratą pracy, 
chętniej podejmują się udziału w progra-
mach korekcyjno-edukacyjnych i uczestni-
czą w indywidualnej pracy nad sobą. Inni 
sprawcy, niestety, pomimo realnej groźby 
na przykład osadzenia w zakładzie kar-
nym, nie zaprzestają stosowania przemocy 
wobec najbliższych. Z moich obserwacji 
wynika, że największe obawy przed od-

powiedzialnością karną mają osoby, które 
mają dużo do stracenia, to znaczy zajmują 
wysokie stanowiska, mają dobrze płatną 
pracę, są szanowani w społeczności lokal-
nej. Nie jest to jednak jednoznaczne z prze-
jawianą przez nich motywacją do zmiany 
swojego zachowania i zaprzestania takich 
zachowań. 

Czy alkohol ma wpływ na zachowa-
nia agresywne?

Tak, oczywiście. Badania wskazują, że 
alkohol wyzwala agresywne zachowania. 
Dla osób, które mają tendencję do zacho-
wań agresywnych, spożycie alkoholu jest 
doskonałą wymówką. W większości ro-
dzin, w których dochodzi do przemocy, 
obecny jest alkohol. Pragnę jednak zazna-
czyć, że nie jest to usprawiedliwienie dla 
krzywdzących zachowań i nie może być to 
traktowane jako okoliczność łagodząca

Na czym polega praca ze sprawcami 
przemocy? W jaki sposób udziela Pani 
pomocy takim osobom?

Praca ze sprawcami przemocy koncen-
truje się na zmianie osobistych przekonań, 
co z kolei wpływa na zmianę zachowań. 

Sprawcy muszą zyskać świado-
mość, że ich zachowania są złe 
i ranią najbliższe osoby. Jeśli 
sprawca uzyska wgląd w swoje 
zachowanie i zrozumie swo-
je agresywne reakcje a przede 
wszystkim będzie gotowy je 
zmienić, ma szansę na realną 
zmianę i zaprzestanie stosowa-
nia przemocy wobec bliskich. 
Specjalnie dla osób mających 
problem z agresywnym zacho-
waniem organizowane są spe-
cjalne programy korekcyjno-
-edukacyjne, które mają postać 
indywidualnych i grupowych 
zajęć. Programy są prowadzone 
w powiatach i gminach. Co roku 
prowadzę takie programy mię-
dzy innymi w Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Ostro-
wie Wlkp. Pragnę podkreślić, że 
wśród uczestników programów 
są również mieszkańcy Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
którzy po zakończeniu progra-
mu mają dodatkowo szansę na 
kontynuowanie pracy nad sobą 
w indywidualnym kontakcie ze 
mną w punkcie. 

Co poradziłaby Pani oso-
bom, które czują, że swoim 
agresywnym zachowaniem 
krzywdzą najbliższych?
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Wszystkie takie osoby zapraszam do 
Punktu Konsultacyjnego na indywidualną 
rozmowę. Najważniejsze na początek to, 
podobnie jak w przypadku osób doznają-
cych przemocy, przełamać opór, będący 
wynikiem wstydu i bezsilności, które po-
jawiają się po dokonanych aktach agresji 
i przemocy. Możemy wspólnie sprawdzić, 
czy osoba taka ma problem z zachowa-
niami agresywnymi i czy może skorzystać 
z mojej pomocy. Pragnę przypomnieć, że 
osoby korzystające z pomocy w punkcie 
mogą pozostać anonimowe.

Ogólnopolskie Dni Młodzieży 
w Sieradzu
W dniach od 30 kwietnia do 3 maja br. odbyły się Ogólnopolskie 
Dni Młodzieży w Sieradzu. Udział w nich wzięli uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skal-
mierzycach oraz Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach należący do Eucharystycznego Ruchu Młodych. 

Zjazd zorganizowały Siostry Urszulan-
ki na terenie Zespołu Szkół Katolickich 
w Sieradzu. Mieliśmy okazję wziąć udział 
w szerokiej ofercie warsztatów, m.in. ta-
necznych, dziennikarskich, teatralnych czy 
liturgicznych, podczas których udosko-
nalaliśmy swoje umiejętności. W trakcie 
tych kilku dni spotykaliśmy się w kościele, 
rozmawialiśmy o Bogu i zwiększaliśmy 
duchową więź z Nim. Dużo przeżyć dostar-
czył nam przemarsz ulicami miasta z Arką, 
w której znajdowało się Pismo Święte 
przepisane ręką dzieci. Najwięcej radości 
przysporzyła nam możliwość poznania 
ciekawych ludzi z całej Polski i tworzenia 
wspólnoty nie tylko modlitwy, ale zabawy 
i pracy. Dopiero co wróciliśmy, a już szy-
kujemy się na kolejny zjazd w przyszłym 
roku. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich 
do udziału.

E. Micuła

Aneta Zimoch - z wykształcenia pedagog 
w zakresie pracy socjalnej, absolwent I i II 
stopnia Studium Przeciwdziałania Przemo-
cy w Rodzinie, certyfikowany specjalista 
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
(PARPA), 14-letnie doświadczenie w pracy 
z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzi-
nie oraz podejmowaniu interwencji kry-
zysowej; twórca i wykonawca programów 
korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców 
przemocy w rodzinie; współtwórca i czło-
nek Zespołu Interdyscyplinarnego, trener 
treningu zastępowania agresji. 
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Biegi przełajowe 
w Kotowiecku
Wiosenna aura podczas tegorocznych 
Mistrzostw Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
w Indywidualnych Biegach Przełajowych sprzy-
jała zmaganiom ponad 100 uczniów ze szkół 
podstawowych oraz gimnazjów. Tradycyjnie 
już biegi odbyły się w szkole podstawowej 
w Kotowiecku. 

Na dobrze przygotowanej trasie w miej-
scowym parku 16 kwietnia młodzież wal-
czyła o prawo udziału w Mistrzostwach 
Powiatu. W kategorii dziewcząt kl. IV i V 
miejsce I zdobyła Paulina Szczepaniak z SP 
w Nowych Skalmierzycach, II miejsce - Ka-
tarzyna Binek z SP w Droszewie, III miejsce 
- Oliwia Klar z SP w Nowych Skalmierzycach. 
W kategorii chłopców z kl. IV i V miejsce 
I zdobył Jakub Grzyb z SP w Ociążu, II miej-
sce - Krystian Szczepaniak z SP w Nowych 
Skalmierzycach, III miejsce - Wiktor Bogacki 
z SP w Droszewie. W kategorii dziewcząt kl. 
VI miejsce I wywalczyła Klaudia Kasprzak 
z SP w Ociążu, II miejsce - Karolina Dutkow-
ska z SP w Nowych Skalmierzycach, III miej-
sce - Marcelina Wdowczyk z SP w Nowych 
Skalmierzycach. W kategorii chłopców kl. 

VI miejsce I zdobył Grzegorz Stasiak z SP 
w Ociążu, II miejsce - Maciej Kowalski z SP 
w Droszewie, III miejsce - Kacper Bałamącek 
z SP w Nowych Skalmierzycach. W kategorii 
dziewcząt kl. I i II gimnazjum miejsce I uzy-
skała Pamela Kałużna z gimnazjum w Ocią-
żu, II miejsce - Julia Kaźmierska z gimna-
zjum w Nowych Skalmierzycach, III miejsce 
- Aleksandra Maciak z gimnazjum w Ocią-
żu. W kategorii chłopców kl. I i II miejsce 
I wywalczył Łukasz Roszkiewicz, II Wiktor 
Tetrzona - uczniowie gimnazjum w Ociążu, 
III miejsce - Daniel Stelmasiak z gimnazjum 
w Nowych Skalmierzycach. W kategorii 
dziewcząt kl. III miejsce I uzyskała Klaudia 
Twardowska, II Sylwia Karczmarek - uczen-
nice gimnazjum w Nowych Skalmierzycach, 
III miejsce - Wiktoria Braun z gimnazjum 

w Ociążu. W kategorii chłopców kl. III miej-
sce I przypadło Dawidowi Borowskiemu, II 
miejsce - Hubertowi Walkowiakowi, III miej-
sce Kacprowi Biebersteinowi - uczniom gim-
nazjum w Ociążu. 

Finaliści wzięli udział w Mistrzostwach 
Powiatu 28 kwietnia w Raszkowie. Cieszy 
fakt, iż dwoje finalistów - uczniów gimna-
zjum w Ociążu to wychowankowie naszej 
placówki, którzy rozwijają lekkoatletyczne 
talenty na kolejnych etapach edukacji. Za-
wody zakończyło uroczyste wręczenie me-
dali oraz dyplomów przez dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku Te-
resę Stachowiak. 

Violeta Matuszczak

Młodzież walczyła o prawo udziału 
w Mistrzostwach Powiatu.

TR Sokół Skalmierzyce w Trzebnicy
Pięciu członków TR „Sokół” Skalmierzyce 25.04.2015 roku 
wybrało się do Trzebnicy, aby stanąć do rywalizacji w Trzebnic-
kim Maratonie Rowerowym „Żądło Szerszenia”. 

W rywalizacji brało udział ok. 800 kolarzy 
amatorów z całej Polski. Do wyboru były dwa 
dystanse: 85 km i 150 km. Wszyscy zawodnicy 
„Sokoła”: Krystian Bałamącek, Maciej Danielak, 
Daniel Mencel, Stanisław Reinhard oraz Feliks 
Szmania wzięli udział w wyścigu na dystansie 
85 km. Trzebnica przywitała ich pogodą zachę-
cającą do jazdy na rowerze. 

Trasa wyścigu, w porównaniu z latami po-
przednimi, została zmodyfikowana. Pojawiły 
się na niej odcinki bukowe o łącznej długo-
ści kilkuset metrów, co dodawało rywalizacji 

smaczku. Zawodnicy przystępowali do 
rywalizacji w grupach dziesięciooso-
bowych. Była to swoista loteria, ponie-
waż w zależności od tego na jaką gru-
pę się trafiło, łatwiej lub trudniej było 
osiągnąć dobry wynik. 

Dystans 85 km najszybciej z na-
szych zawodników pokonał Maciej Da-
nielak, osiągając czas 02:25:38 ze śred-

nią prędkością 35,02 km/h i zajmując 
70. pozycję w open oraz 16. w kategorii 
wiekowej M2. Daniel Mencel uzyskał 

czas 02:29:24, co dało średnią 34,14 km/h 
i miejsce 108. w open oraz 25. w kategorii wie-
kowej M2. Trzeci spośród z zawodników „Soko-
ła” na metę dotarł Krystian Bałamącek, plasując 
się na 170. pozycji w open oraz 44. w kategorii 
wiekowej M4 z czasem 02:37:38 (średnia 32,35 
km/h). Niestety pecha miał nasz weteran Sta-
nisław Reinhard, któremu przebiła się opona 
i stracił sporo czasu na wymianie dętki, ale 
mimo to uzyskał dobry czas 02:49:59, dający 
mu 239. lokatę w open oraz 19. w kategorii wie-
kowej M6. Feliks Szmania, kolejny z weteranów, 

pokonał dystans 85 km w czasie 03:14:56, zaj-
mując 315. miejsce w open oraz 31. w kategorii 
M6 ze średnią 26,17 km/h. 

Na szczęście, mimo dużej nerwowości pod-
czas wyścigu, nasi kolarze wrócili do domu cali, 
zdrowi i w dobrych humorach, dzieląc się wra-
żeniami z zawodów. Na pewno wrócimy za rok 
na trzebnickie trasy, aby poprawić wyniki. 

Już niedługo, bo 21 czerwca 2015 roku 
w Skalmierzycach, odbędzie się wyścig kolar-
ski dla amatorów. Trasa przebiegać będzie na-
stępująco: START ul. Polna Nowe Skalmierzyce 
– Mączniki – Węgry – Chotów – Chotów Nowy 
– Węgry – Śliwniki ul. Nowa – Niemojewskich 
– Jabłonkowa – Nowe Skalmierzyce ul. Polna 
META. Kolarze będą mieli do pokonania sześć 
takich okrążeń. Łączny dystans wyścigu wynie-
sie ok. 80 km. Patronami honorowymi wyścigu 
są: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Bożena Budzik oraz Mistrz Polski 2014 w ko-
larstwie szosowym z Sobótki Bartek Matysiak.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do ki-
bicowania kolarzom. 

Maciej Danielak

Od lewej: Daniel Mencel, Krystian Bałamącek, Maciej 
Danielak, Feliks Szmania, Stanisław Reinhard.
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REDAKCJA: Magdalena KĄPIELSKA, Dariusz SMUŁKA
REDAKTOR NACZELNY: Aleksander LIEBERT
ADRES: 63-460 Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 
tel. 62 762 97 25, fax 62 762 97 49, kultura@noweskalmierzyce.pl

WYDAWCA: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
SKŁAD I DRUK: DRUKARNIA ARTPEGAZ 
ul. Grabowska 69a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. 692 273 299, drukarnia@artpegaz.eu

Klasa Okręgowa Grupa I:
GORZYCZANKA Gorzyce W. – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 03-05-2015 12:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – ASTRA Krotoszyn 10-05-2015 16:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – KS Opatówek 17-05-2015 16:00
POLONIA Kępno – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 24-05-2015 14:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – BARYCZ Janków Przygodzki 31-05-2015 16:00
PROSNA Kalisz – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 04-06-2015 11:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – ZEFKA Kobyla Góra 07-06-2015 16:00
CZARNI Dobrzyca – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 14-06-2015 11:00
A1 Junior Starszy – Grupa 1:
STAL Pleszew – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 02-05-2015 13:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – CENTRA Ostrów Wlkp. 09-05-2015 12:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – KS Opatówek 16-05-2015 13:00
ASTRA Krotoszyn – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 23-05-2015 13:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – GKS Żerków 30-05-2015 12:00
C2 Trampkarz Młodszy „Klasa Okręgowa”:
CALISIA 14 Kalisz – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 02-05-2015 10:00
OSTROVIA Ostrów Wlkp. – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 10-05-2015 12:00
WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 23-05-2015 14:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – CENTRA Ostrów Wlkp. 30-05-2015 10:00
JAROTA I Jarocin – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 06-06-2015 12:00
D1 Młodzik Starszy Grupa II:
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – LISKOWIAK Lisków 09-05-2015 10:00
CALISIA 14 Kalisz – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 16-05-2015 11:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – SZCZYT Szczytniki 23-05-2015 10:00
KORONA-POGOŃ Stawiszyn – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 30-05-2015 14:00
E1 Orlik Grupa IV:
OSTROVIA Ostrów Wlkp. – POGOŃ II Nowe Skalmierzyce 04-05-2015 16:30
ISKRA-PROSNA Sieroszewice – POGOŃ I Nowe Skalmierzyce 04-05-2015 17:00
POGOŃ II Nowe Skalmierzyce – ODOLANOVIA Gorzyce M. 11-05-2015 17:00
POGOŃ I Nowe Skalmierzyce – BARYCZ Janków Przygodzki 11-05-2015 16:00
GORZYCZANKA Gorzyce W. – POGOŃ II Nowe Skalmierzyce 18-05-2015 17:00
OSTROVIA Ostrów Wlkp. – POGOŃ I Nowe Skalmierzyce 18-05-2015 16:30
POGOŃ II Nowe Skalmierzyce – ISKRA-PROSNA Sieroszewice 25-05-2015 16:00
POGOŃ I Nowe Skalmierzyce – GORZYCZANKA Gorzyce W. 25-05-2015  17:00

Terminarz rozgrywek  
KS POGOŃ Nowe Skalmierzyce 
od 1.05 do 30.06.2015 r.

Bohaterska postawa 
gimnazjalistek

Czas rekolekcji był wspaniałą okazją, aby pogra-
tulować uczennicom Gimnazjum im. Polskich No-
blistów w Nowych Skalmierzycach bohaterskiej po-
stawy wobec drugiego człowieka. Patrycja Stasiak, 
Sandra Ekiert oraz Agnieszka Wypych w drodze do 
szkoły udzieliły pierwszej pomocy oraz wezwały 
pogotowie ratunkowe do leżącego na ulicy człowie-
ka. Dziewczyny wykazały się w sytuacji zagrożenia 
wzorową postawą: odwagą, wrażliwością i empatią. 
Serdecznie gratulujemy.

 Agnieszka Machlańska

Najlepsza 
w województwie 
i powiecie

Oliwia Wachna z klasy IIId Gimnazjum im. Pol-
skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach zdobyła 
I miejsce w Wojewódzkim Turnieju Białych Piór, zor-
ganizowanym pod patronatem Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu. W konkursie udział wzięło 194 uczniów 
z 60 gimnazjów województwa wielkopolskiego. Wy-
darzenia te relacjonowały poznańskie portale infor-
macyjne, w tym Głos Wielkopolski. Jak powiedziała 
Katarzyna Redlińska, organizator konkursu: ,,licz-
ba nadesłanych tekstów pokazuje, że młodzi ludzie 
bardzo chętnie sięgają po przysłowiowe pióra i chcą 
dzielić się swymi myślami.’’

Oliwia Wachna zdobyła również laur zwycię-
stwa i stanęła na najwyższym podium podczas roz-
strzygnięcia Konkursu Poetyckiego inspirowanego 
muzyką Fryderyka Chopina. Konkurs obejmował 
zasięgiem młodzież powiatu ostrowskiego. Serdecz-
nie gratulujemy.

Dorota Bukowska

Wicemistrzowie 
powiatu w 4-boju 
lekkoatletycznym

Drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej 
w Nowych Skalmierzycach, po raz kolejny na podium 
w 4-boju lekkoatletycznym. Zawody powiatowe odby-
ły się 7 maja 2015 roku w SP 1 w Ostrowie Wielko-
polskim. Zawodnicy z Nowych Skalmierzyc pokonali 
cztery drużyny z powiatu, tym samym awansując do 
mistrzostw rejonowych. Skład zespołu: Igor Litwin, 
Kacper Bałamącek, Kamil Stasiak, Karol Adamczew-
ski, Nikodem Kopras i Jakub Tuczyński.

Izabela Garcarek-Duleba
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26 czerwca (piątek)
12.00 Inauguracja obchodów 22. Dni Miasta

Spotkanie mieszkańców przy Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich - złożenie wiązanki kwiatów przez 
władze samorządowe

17.00 Uroczysta sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
(sala górna Restauracji „Nastrojowa” w Skalmierzycach)

27 czerwca (sobota)
Stadion Miejsko-Gminny w Nowych Skalmierzycach

10.00 Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta
(sala sesyjna)

17.15 Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

18.30 KONCERT SYLWII GRZESZCZAK
20.00 Koncert galowy Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej

21.30 KONCERT T.LOVE
23.00 Pokaz sztucznych ogni

23.00 - 1.00  Zabawa taneczna

28 czerwca (niedziela)
11.30 Uroczysta msza święta w intencji mieszkańców Miasta 

i Gminy z udziałem pocztów sztandarowych, Miejsko-
Gminnej Orkiestry Dętej i Chóru św. Grzegorza
(Kościół pw. Bożego Ciała przy ul. 3 Maja w Nowych Skalmierzycach)

Festyn Rodzinny 
Park Miejski przy ul. Kamiennej-Kolejowej 

13.30 Inauguracja wystawy 25-lecia samorządu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce pt. „Wczoraj i dzisiaj”
Rozstrzygnięcie konkursu fotogra� cznego 
organizowanego przez Bibliotekę Publiczną 
Gminy i Miasta

14.00 KULFON I ŻABA MONIKA 
– interaktywny spektakl dla dzieci

15.00 Program artystyczny w wykonaniu 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów.
ANIMACJE DLA DZIECI ORAZ 
BEZPŁATNY PLAC ZABAW Z ATRAKCJAMI!
Gry i zabawy przygotuje Szczep ZHP

PONADTO WIELE ATRAKCJI DLA DZIECI I DOROSLYCH 
ORAZ STOISKA HANDLOWE I GASTRONOMICZNE

Patronat medialny


