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Absolutorium dla 
burmistrza s. 7

90 lat parafii pw. 
Bożego Ciała s. 6

Koncert 
wiedeński s. 9

22. Dni Nowych 
Skalmierzyc s.2



22. Dni Miasta  
Nowe Skalmierzyce  
na dobry początek wakacji
Zorganizowane już po raz dwudziesty drugi Dni Nowych Skalmierzyc 
w znakomity sposób rozpoczęły wakacje. Trzydniowe uroczystości, 
odbywające się w dniach 26-28 czerwca br., upłynęły mieszkańcom 
i sympatykom gminy w atmosferze przyjaźni, zabawy i radości. 

Obchody corocznego święta skalmierzyczan 
zainaugurowano tradycyjnym spotkaniem 
społeczeństwa przy Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich, gdzie władze samorządowe 
oraz delegacje szkół złożyły wiązanki kwiatów. 
Oprawę uroczystości stanowiły poczty sztan-
darowe, delegacje wieńcowe oraz Miejsko-
-Gminna Orkiestra Dęta. 

Równie liczne grono osób zgromadziła uro-

czysta sesja Rady Gminy i Miasta połączona 
z 25. rocznicą odrodzenia samorządu teryto-
rialnego. O początkach kiełkowania tej samo-
rządności w gminie mówiła w swoim wystą-
pieniu burmistrz Bożena Budzik: 27 maja 1990 
roku poszliśmy do urn, aby wybrać w pierwszych 
w pełni wolnych wyborach swoich przedstawi-
cieli do rad gmin, a ci z kolei na forum rad gmin 
wybrali organy wykonawcze, jakimi stali się 
wójtowie, burmistrzowie i prezydenci wraz z za-
rządami. Jakiż wtedy był zapał, ile pozytywnej 
energii i dobrych emocji, aby zmieniać wspólnie 
otaczającą nas – jakże szarą i smutną po latach 

gospodarki socjalistycznej – rzeczywistość. Wie-
lu z nas, którzy od samego początku zaangażo-
wali się w budowę nowego oblicza Gminy dosko-
nale pamięta, jaka była jej kondycja zarówno 
społeczna, jak i gospodarcza. Upadające zakła-
dy pracy i ogromne bezrobocie – taki był obraz 
dnia codziennego. Infrastruktura komunalna 
(wodociągi, kanalizacja, drogi), infrastruktura 
oświatowa, kondycja gospodarcza firm – to był 

widok bardzo przygnębiający. Trzeba więc było 
zakasać rękawy i ostro przystąpić do pracy. I tak 
też żeśmy zrobili.

Udźwignięcia ciężaru odpowiedzialności za 
losy małej ojczyzny oraz pozytywnych zmian, 
jakie przez 25 lat w niej zaszły gratulowali 
burmistrz oraz mieszkańcom przybyli goście, 
w tym m.in. posłowie Andrzej Dera i Przemy-
sław Krysztofiak, radny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Rafał Żelanowski, starosta 
ostrowski Paweł Rajski czy prezydenci Ostrowa 
Beata Klimek oraz Kalisza – Grzegorz Sapiński.

Sesja była okazją do obdarowania gości 

okolicznościowym medalem wybitym z okazji 
25-lecia odrodzenia samorządności oraz za-
prezentowania skomponowanego przez Woj-
ciecha Musiała, muzyka Filharmonii Kaliskiej 
oraz dyrygenta Miejsko-Gminnej Orkiestry Dę-
tej w Nowych Skalmierzycach, hejnału miasta. 
Ten uroczysty utwór, dla powstania którego 
inspiracją było wiele melodii z regionu, został 
odegrany na trąbce przez samego kompozy-

tora i spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem 
uczestników sesji. 

Corocznym zwyczajem wręczono nadany 
przez Radę Gminy i Miasta Medal „Za Zasługi 
dla Ziemi Skalmierzyckiej”, którym honoruje 
się wybitne postaci regionu. W tym roku jego 
kawalerami zostali mieszkańcy Skalmierzyc, 
Państwo Stanisława i Tadeusz Wojcieszakowie 
– pionierzy nowoczesnego rolnictwa w gminie. 
Wręczenia medalu dokonali wspólnie bur-
mistrz Bożena Budzik, przewodniczący Rady 
Kazimierz Sipka oraz sekretarz Gminy i Miasta 
Zdzisław Mielczarek.

 Uroczysta sesja (x2)  Orkiestra policyjna

 Koncert Sylwii Grzeszczak

 Zawody szachowe o puchar burmistrza

 Uroczysta msza święta Wystawa o 25-leciu samorządu  Pod Pomnikiem   
Powstańców Wielkopolskich
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Sesję zakończono okolicznościowym pro-
gramem operetkowym w wykonaniu artystów 
Teatru Muzycznego w Poznaniu oraz spotka-
niem koktajlowym, podczas którego nie bra-
kowało wspomnień i rozmów o minionym 
ćwierćwieczu. 

Sobota 27.06. br., czyli kulminacyjny dzień 
obchodów święta Nowych Skalmierzyc, skon-
centrowana była wokół rozrywki dla szerszej 
publiczności. Wszystkie atrakcje przygotowa-
ne przez organizatorów odbywały się na miej-
skim stadionie. Od rana trwały tu potyczki sza-
chistów rywalizujących o puchar burmistrza, 
natomiast dalsza część dnia upłynęła głównie 
pod znakiem muzyki. W tym roku wystąpiły 
aż dwie orkiestry: miejscowa Miejsko-Gminna 
Orkiestra Dęta oraz Orkiestra Reprezentacyjna 
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 
która zaprezentowała pokaz musztry paradnej. 

Wielką klasę pokazały również gwiazdy, 
czyli Sylwia Grzeszczak oraz T.Love. „Księż-
niczka” polskiej sceny muzycznej zaśpiewała 

swe największe przeboje, a po koncercie przez 
długi czas rozdawała autografy i pozowała do 
zdjęć z fanami. Nie zawiedli również Muniek 
Staszczyk i jego zespół, serwując publiczności 
blisko półtoragodzinny występ będący prze-
krojem przez 33-letnią twórczość T.Love. Kilka 
chwil po ich ostatnim utworze nad płytą sta-
dionu rozbłysnęły fajerwerki, a zwieńczeniem 
festynu była zabawa taneczna w rytmach mu-
zyki serwowanej przez DJ Mohito.

Dużym zainteresowaniem cieszył się przy-
gotowany głównie z myślą o najmłodszych pik-
nik w parku miejskim, który odbył się 28.06.br. 

To właśnie tu miała miejsce inauguracja 
wystawy 25-lecia samorządu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce pt. Wczoraj i dzisiaj składa-
jąca się z dwudziestu ścianek ekspozycyjnych 
przedstawiających rzeczywistość gminnej 
wspólnoty zobrazowaną na archiwalnych fo-
tografiach. Wystawę pokazującą przemiany, 
które zaszły w ostatnim dwudziestopięcioleciu 
otworzyła gospodarz Gminy, Bożena Budzik. 
Mimo siąpiącego deszczu, nie brakowało chęt-
nych do jej obejrzenia. 

Podczas festynu miało również miejsce roz-
strzygnięcie konkursu fotograficznego organi-
zowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy 
i Miasta z okazji 25-lecia odrodzenia samorzą-
du terytorialnego. Jego celem było ukazanie 
przez pryzmat fotografii, jak na przestrzeni 
ostatniego ćwierćwiecza zmienił się obraz 
gminy. Uczestnicy oceniani byli w dwóch kate-
goriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat 18 
oraz dorośli. Laureatami w pierwszej kategorii 
zostali: I miejsce – Julia Michalak (tablet), II 

miejsce – Jędrzej Wypiorczyk (aparat cyfrowy), 
III miejsce – Marcin Adamski (album fotogra-
ficzny oraz książka). Najlepsi wśród dorosłych 
okazali się: I miejsce – Katarzyna Stasiak (ta-
blet), II miejsce – Dagmara Tomczak (aparat 
cyfrowy), III miejsce – Magdalena Zielezińska-
-Wypiorczyk (album fotograficzny oraz książ-
ka). Zwycięzców zaproszono na scenę, gdzie 
nagrody oraz dyplomy wręczyła im dyrektor 
biblioteki Maria Jezierska. 

Popularne postaci telewizyjnej Ciuchci, 
Kulfon i Żaba Monika, były gwiazdami inte-
raktywnego spektaklu, na który przyszły nie 

tylko dzieci, ale także wychowani na tym pro-
gramie ich rodzice. Wszyscy wspólnie okla-
skiwali również występy dzieci i młodzieży 
z gminnych przedszkoli, szkół oraz gimnazjów.

Nie brakowało chętnych do skorzystania 
z bezpłatnych zamków dmuchanych oraz 
atrakcji (bańki mydlane, skręcanie baloników, 
malowanie twarzy, chodzenie na szczudłach 
itp.) przygotowanych przez nowoskalmie-
rzycki szczep ZHP oraz panie z przedszkola 
„Jarzębinka.”

Tekst: Magdalena Kąpielska
Foto: Magdalena Kąpielska i ArtFocus

Hejnał 
miasta Nowe 
Skalmierzyce

Hejnał to sygnał muzyczny grany na 
trąbce. Powinien rozbrzmiewać codzien-
nie o godz. 12.00 z najwyższego budyn-
ku (kościoła, ratuszu, urzędu) w mieście. 
Hejnałem może rozpoczynać się uroczy-
sta sesja Rady Gminy i Miasta związana 
z corocznymi obchodami Dni Miasta oraz 
inne ważne uroczystości.

Hejnał skomponowany jest na trąbkę. 
Inspiracją do jego powstania było wie-
le melodii z naszego regionu. Motywy 
„ósemki i szesnastek” bazują na tańcu 
folklorystycznym „Klaskany – Puszcza-
ny”. Niewątpliwie dużą inspiracją był sy-
gnał grany podczas odsłonięcia obrazu, 
który można usłyszeć w Sanktuarium 
Matki Bożej w Skalmierzycach. 

Melodia hejnału wznosi się coraz to 
wyżej, następnie rytmem triolowym opa-
da. Natomiast wykorzystując motywy 
z marsza powitalnego, odnalezionego 
przez etnografa Józefa Balickiego, hejnał 
kończy się długo wstrzymaną nutą stwa-
rzającą nastrój dostojności.

Hejnał został skomponowany przez 
Wojciecha Musiała, mieszkańca Nowych 
Skalmierzyc, muzyka (trębacza) Filhar-
monii Kaliskiej, pedagoga szkół muzycz-
nych. Od ponad 20 lat uczestnika Ogólno-
polskich Przeglądów i Festiwali Hejnałów 
Miejskich m.in. w Lublinie, Gdańsku, 
Płocku.

Tekst: Wojciech Musiał
Foto: ArtFocus

 Koncert Sylwii Grzeszczak  Pokaz sztucznych ogni

 Koncert Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej  Koncert T.LOVE
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Państwo Stanisława i Tadeusz Wojcieszakowie są małżeństwem od 1955 roku, w roku bieżącym obchodzić 
będą 60-lecie pożycia małżeńskiego. 

W 1947 roku dwudziestodwuletni wów-
czas Tadeusz objął – choć wtedy jeszcze 
nieformalnie – po swoim przedwcześnie 
zmarłym ojcu Ignacym gospodarstwo 
rolne. 

W następnych latach, dzięki swojej cięż-
kiej pracy, pasji i odwadze, przekształcił je 
w jedno z najlepszych gospodarstw w gmi-
nie Nowe Skalmierzyce. 

W 1948 roku, a więc w wieku dwudzie-
stu trzech lat i trzy lata po za kończeniu 
drugiej wojny światowej Tadeusz Wojcie-
szak rozpoczął budowę domu. Następne 
lata to okres ciężkiej pracy w gospodar-
stwie oraz zmaganie się z trudnymi czasa-
mi obowiązkowych dostaw produktów rol-
nych. Wytrwałość, upór i pasja pozwoliły 
jednak przetrwać trudne realia początku 
lat pięćdziesiątych, jakie stwarzał ówcze-
sny system gospodarczy dla rolników indy-
widualnych. W dwa lata po ślubie, w roku 
1957, Tadeusz i Stanisława Wojcieszakowie 
podjęli jak na tamte czasy rewolucyjną de-
cyzję zakupu ciągnika Zetor 25-k. Maszyna 
pojawiła się w gospodarstwie jesienią tego 
samego roku i jako pierwsza we wsi i jed-
na z pierwszych w gminie wzbudziła spo-
re zainteresowanie wśród mieszkańców 
Skalmierzyc. Pierwsza orka zgromadziła 
na polu niemal wszystkich rolników ze wsi. 
Dalsze lata to systematyczny rozwój gospo-
darstwa poprzez powiększanie jego areału 
oraz zakup maszyn mających współpraco-
wać z zakupionym wcześniej ciągnikiem: 
sadzarki do ziemniaków, rozrzutnika obor-
nika oraz snopowiązałki. Pierwszy wyjazd 

w pole wymienionymi maszynami był tak-
że nie lada sensacją i gromadził na polu 
całe rzesze ciekawych nowinek okolicznych 
rolników. 

Równolegle wraz z rozwojem agro-
techniki i mechanizacji produkcji roślin-
nej nastąpił rozwój produkcji zwierzęcej. 
Gospodarstwo zostało ukierunkowane 
na produkcję bydła, a w szczególności na 
produkcję mleka. Po kapitalnym remon-
cie obory w 1973 roku przyszedł czas na 
usprawnienie udoju mleka u coraz bardziej 
powiększającego się stada krów mlecznych, 
dlatego jeszcze w tym samy roku zakupio-
no mechaniczną dojarkę. Urządzenie jako 
pierwsze we wsi i prawdopodobnie pierw-
sze w gminie najbardziej zostało zapamię-
tane przez dzieci Państwa Wojcieszaków, 
gdyż proces zastąpienia ręcznego udoju 
przez automat trwał kilka miesięcy. 

Aby pogłębić swoją wiedzę na temat no-
woczesnego chowu bydła, Tadeusz Wojcie-
szak przystąpił na początku lat siedemdzie-
siątych jako pierwszy w okolicy do Polskiej 
Federacji Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka. Przynależność do tej organizacji 
spowodowała, że w latach następnych 
w gospodarstwie pojawiło się rasowe bydło 
oraz znacząco podniosła się wydajność mle-
ka od krów – była ona jedną z najwyższych 
wśród rolników zrzeszonych w Spółdzielni 
Mleczarskiej w Nowych Skalmierzycach. 

Dalsze lata to ciągły rozwój gospo-
darstwa poprzez powiększanie jego po-
wierzchni oraz zakup maszyn, w tym 
kolejnych traktorów. W połowie lat osiem-

dziesiątych Państwo Wojcieszakowie wy-
budowali jeszcze nowoczesną oborę dla 
krów, za którą otrzymali „Złotą Wiechę”, 
po czym stopniowo zaczęli przekazywać 
gospodarstwo swoim następcom tj. syno-
wi Markowi i jego małżonce Małgorzacie. 
Formalnie stało się to w 1996 roku. Kiedy 
w 1965 roku mama Tadeusza zapisywała 
mu gospodarstwo, miało ono powierzchnię 
11 hektarów. Dziś wraz z dzierżawami zaj-
muje ono powierzchnię około 45 hektarów. 

Państwo Tadeusz i Stanisława Wojcie-
szakowie w ciągu 60 lat pożycia małżeń-
skiego dochowali się siedmiorga dzieci, 15 
wnuków oraz trzech prawnuków. Swoje 
dzieci wychowywali w duchu pracowitości, 
odpowiedzialności i wzajemnego poszano-
wania. Od najmłodszych lat każde z nich 
miało przydzielone określone obowiąz-
ki. Żadne z nich nie było faworyzowane. 
Dorosłe już dzieci mieszkają na terenie 
Skalmierzyc i nie ma dnia, aby któreś z nich 
nie odwiedziło rodziców. Cała rodzina cie-
szy się szacunkiem i uznaniem mieszkań-
ców Skalmierzyc, stanowiąc przykład do 
naśladowania dla innych.

Tadeusz Wojcieszak w tym roku obcho-
dzi 90-tą rocznicę urodzin. Mimo sędziwego 
wieku, w dalszym ciągu jest aktywny fizycz-
nie. Każdego dnia dogląda gospodarstwa. 
Często spaceruje po ulicy Starowiejskiej, 
obserwując najbliżej położone pola. Cały 
czas interesuje się gospodarstwem, któ-
re przez tyle lat unowocześniał i rozwijał 
a także służy radą i dzieli się zdobytym do-
świadczeniem. Pani Stanisława, z uwagi na 

Kawalerowie Medalu „Za Zasługi dla Ziemi 
Skalmierzyckiej” Stanisława i Tadeusz Wojcieszakowie
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Konkurs „Gmina wczoraj i dzisiaj”  
rozstrzygnięty
„Gmina wczoraj i dzisiaj” – konkurs pod tym tytułem ogłosiła Biblio-
teka Publiczna Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach. Do udziału 
w konkursie zaproszono dzieci i młodzież do lat 18 oraz dorosłych. 

Warunkiem uczest-
nictwa było odszukanie 
w swoich zbiorach, do-
mowych albumach foto-
grafii wykonanej na tere-
nie Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce na prze-
strzeni ostatnich 25 lat, 
a następnie wykonanie no-
wego zdjęcia prezentujące-
go to samo ujęcie w czasie 
teraźniejszym. 

Konkurs trwał od po-
łowy kwietnia do połowy 
czerwca, nadesłano 38 ze-
stawów fotografii tj. 12 prac. Jury, po ich 
wnikliwej analizie pod kątem pomysło-
wości, techniki wykonania i wysokiego 
kunsztu artystycznego, przyznało 3 na-
grody główne w pierwszej kategorii wie-
kowej, jak i 3 nagrody główne w drugiej 
kategorii wiekowej. Pozostali uczestnicy 
konkursu otrzymali pamiątkowe dyplo-
my oraz drobne upominki. 

Uroczystość ogłoszenia wyników oraz 
wręczenie nagród nastąpiło 28 czerwca 
br. w parku miejskim przy ulicy Kamien-
nej – Kolejowej. 

Wszystkie prace można oglądać na 
wystawie pokonkursowej w Bibliote-
ce Publicznej Gminy i Miasta w Nowych 
Skalmierzycach. 

Maria Jezierska

Powiększono zasób  
komunalny Gminy
12 czerwca br. na X sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
poza udzieleniem burmistrz Bożenie Budzik absolutorium, radni 
podjęli ważną dla mieszkańców uchwałę – wyrażono zgodę na 
nieodpłatne nabycie dziewiętnastu lokali mieszkalnych wraz 
z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w częściach wspól-
nych budynku oraz prawie wieczystego użytkowania gruntu. 

Nieodpłatne przejęcie nieruchomości 
odbywa się w trybie ustawy z 8 września 
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwo-
wego „Polskie Koleje Państwowe” pomię-
dzy Polskimi Kolejami 
Państwowymi S.A. w Po-
znaniu a Gminą i Miastem 
Nowe Skalmierzyce.

Przedmiotowe nieru-
chomości położone są 
w Nowych Skalmierzy-
cach przy ulicach: 3 Maja, 
Kościuszki, 29 Grudnia, 
Mostowej, Kamiennej oraz 
Mickiewicza i z dniem 
przekazania przekształcą 
się w lokale mieszkalne, 
powiększając w ten spo-

sób mieszkaniowy zasób komunalny Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce. Ich przyję-
cie poprawi lokalną sytuację mieszkaniową 
oraz powiększy majątek Gminy. 

Dariusz Smułka

stan zdrowia, pozostaje w domu. Całe swo-
je życie poświęciła wychowywaniu dzieci 
oraz prowadzeniu domu, w którym zawsze 
było pełno ludzi. Oboje, dzięki wzajemnej 
miłości i zrozumieniu, potrafili mimo wielu 
kłopotów przeżyć wspólnie 60 lat. 

W 2005 roku Tadeusz i Stanisława Woj-
cieszakowie otrzymali z rąk Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożeny 
Budzik Medal za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie przyznany przez Prezydenta RP Le-
cha Kaczyńskiego. 

Pan Tadeusz jest także aktywnym spo-
łecznikiem i należy do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Skalmierzycach. Jest najstar-
szym członkiem OSP, za co w tym roku 
otrzymał odznakę z okazji 65-lecia przyna-
leżności do tej organizacji. Ponadto otrzy-
mał Brązowy, Srebrny i Złoty Medal za Za-
sługi dla Pożarnictwa

W 2005 roku, z okazji 75-lecia Spół-
dzielni Mleczarskiej „Lazur”, otrzymał z rąk 
ówczesnego Ministra Rolnictwa Wojciecha 
Olejniczaka Medal Zasłużony dla Rolnictwa.

W roku 2010 z okazji 80-lecia Spółdziel-
ni Mleczarskiej Lazur otrzymał dyplom 
uznania na rzecz rozwoju Spółdzielni Mle-
czarskiej w Nowych Skalmierzycach. 

Państwo Tadeusz i Stanisława Wojcie-
szakowie to pionierzy nowoczesnego rol-
nictwa na ziemi skalmierzyckiej. Dzięki 
wielkiej pasji, miłości do ziemi, pracowito-
ści i odwadze oraz otwartości na wyzwania 
potrafili stworzyć nie tylko wspaniałą ro-
dzinę, ale i nowoczesne jak na tamte czasy 
gospodarstwo rolne.

W uznaniu ich zasług Rada Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce uchwałą przyznała 
Państwu Wojcieszakom Medal Za Zasługi 
dla Ziemi Skalmierzyckiej. 

Jerzy Łukasz Walczak

Laureaci w kategorii dzieci i młodzież
Wręczenie medalu podczas uroczystej sesji
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90 lat parafii Bożego Ciała 
w Nowych Skalmierzycach
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i napływie do 
Nowych Skalmierzyc Polaków wyznania katolickiego, któ-
rzy wcześniej nie posiadali tutaj swojej świątyni, zaczęto 
przygotowywania do stworzenia własnej parafii. 3 lipca 
1925 r. Kardynał Edmund Dalbor wydał dekret, którego 
mocą z dniem 31 lipca została utworzona pierwsza parafia 
katolicka w Skalmierzycach Nowych pod wezwaniem 
Bożego Ciała.

 Wezwanie nawiązywało do zdarzenia z 30 
listopada 1780 roku, kiedy to z kościoła pw. 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmie-
rzycach wykradziono parametry liturgiczne 
z Najświętszym Sakramentem i znaleziono je 
cudownie na polach przy późniejszej granicy 
między zaborami. 

Pierwszym poważnym problemem z któ-
rym musiała uporać się ludność był brak ko-
ścioła. Wprawdzie budynek świątyni ewange-
lickiej stał wtedy opuszczony, jednak pastor 
Rutz z Ostrowa nie wyraził zgody na oddanie 
mienia ewangelickiego w ręce katolików. 

Powstały wówczas plany, aby przystosować 
do tego celu obiekt tzw. starego cła, jednak 
pomysł ten nie został nigdy zrealizowany. 
Odmowa przejęcia parafii i zbudowania nowej 
świątyni przyszła także ze strony księży 
Zmartwychwstańców z Poznania, którzy 
w tym czasie zakładali parafię Górna Wilda 
w Poznaniu. 

Ostatecznie w maju 1927 roku Dyrekcja 
Kolei Państwowych w Poznaniu oddała pa-
rafii katolickiej na kaplicę paczkarnię po by-
łej poczcie kolejowej. Na pierwszym piętrze 
w tymże budynku umieszczono mieszkanie 
dla księdza. Pierwszym proboszczem został 
ks. Stanisław Szwedziński. Do czasu urządze-
nia kaplicy niedzielne msze święte były od-
prawiane w sąsiednich Skalmierzycach, a w 
dni powszednie w kaplicy sióstr zakonnych 
prowadzących ochronkę przy ulicy Kamien-
nej. Z uwagi na brak paramentów liturgicz-
nych, których nie udało się uzyskać od parafii 
macierzystej, liczono na dary od miejscowej 
ludności. Pierwsza większa pomoc nadeszła 
od dziedziczki Karłowskiej z Chotowa z jej 

prywatnej kaplicy. Księga parafialna wspomi-
na o daniu małego ołtarza, sześciu ornatów, 
dwóch alb, kielicha z pateną, puszki do komu-
nikantów, puszki do hostii, dwóch dzwonków, 
dwóch obrusów na ołtarz, czterech komży 
i kołnierzy dla ministrantów. Po skompletowa-
niu tych niezbędnych dla liturgii przedmiotów 
9 października 1927 roku nastąpiło otwarcie 
kaplicy. Wtedy także dokonano poświęcania 
i odprawiono pierwszą mszę.

W tymże roku założono także chór ko-
ścielny pw. św. Grzegorza. Jego pierwszym 
dyrygentem był Wiktor Gurbisz. Niestety 

nie zachowały się dokumenty świadczące 
o pierwszych latach jego istnienia. Wiadomo, 
że od 1936 roku uczestniczył on regularnie 
w zjazdach chórów kościelnych. Podczas wy-
stępu w Odolanowie 5 lipca 1936 roku w ka-
tegorii III chórów wiejskich mieszanych ze-
spół zajął II miejsce. Do zarządu wybranego 
2 lutego 1937 roku należeli prezes Franciszek 
Ostrzechowski, wiceprezes Marian Zmyślony, 
sekretarz Jan Fabiszczak, zastępca sekretarza 
Jadwiga Nowakówna, skarbnik Stefan Szóstak, 
bibliotekarz Adolf Kubasik i gospodarz Antoni 
Szczepaniak. Zespołem od 1936 roku dyrygo-
wał Zborowski. Oprócz koncertów chór urzą-
dzał także otwarte zabawy dla mieszkańców 
Skalmierzyc Nowych. W czasie działań wojen-
nych zespół wstrzymał działalność.

Wracając natomiast do parafii, w 1929 roku 
zakupiła ona ziemię przy ulicy Polnej z prze-
znaczeniem na cmentarz grzebalny. Dzięki za-
angażowaniu księdza Szwedzińskiego powstał 
tygodnik parafialny „Głos Kościelny”. Powoła-
no także Towarzystwo Pani Miłosierdzia, Kato-
lickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeń-

skiej, Towarzystwo Robotników Katolickich, 
Towarzystwo Kobiet Katolickich czy Ligę Ka-
tolicką. Bardzo ważną inicjatywą było powsta-
nie Komitetu Budowy Kościoła, którego zada-
niem było zbieranie funduszy oraz nabywanie 
ziemi. Przewodniczącym komitetu wybrano 
przez aklamację naczelnika gminy, Stanisława 
Kroczyńskiego. W grudniu 1929 roku powo-
łano Dozór Kościelny, mający na celu troskę 
o sprawy finansowe parafii. Najkorzystniejsze 
miejsce na budowę nowej świątyni znajdowa-
ło się między ulicą Kolejową a 3 Maja, jednak 
ziemia ta należała do parafii w Skalmierzy-

cach, która to nie była zbyt 
skłonna do jej oddania. Ko-
mitet prowadził przez długi 
czas korespondencję w tej 
sprawie z Kurią Arcybisku-
pią w Poznaniu. Latem 1931 
roku, nie mając jeszcze osta-
tecznego zezwolenia, rozpo-
częto budowę Domu Katolic-
kiego, który tymczasowo, jak 
się jeszcze wtedy wydawało, 
miał zastąpić kościół. Wy-

konawcą budowy została 
firma pana Kołodziejczaka 

z Ostrowa. Dopiero w 1932 roku Kuria osta-
tecznie pomogła załatwić przyznanie ziemi, po 
czym można było przystąpić do dalszej budo-
wy obiektu. W międzyczasie pojawił się nowy 
proboszcz, ks. Czesław Gmerek, który dokoń-
czył postawienie świątyni. Oddano ją do użyt-
ku w październiku 1932 roku. Jej poświęcenia 
dokonał 8 listopada Prymas Polski August 
Hlond. W asystencie miejscowych duszpaste-
rzy, parafian, wojska i kolejarzy Prymas został 
uroczyście wprowadzony do kościoła. 

1 sierpnia 1934 roku parafię katolicką objął 
ks. Franciszek Jeliński, który reaktywował or-
ganizacje parafialne. Zadbał on także o wykoń-
czenie otoczenia kościoła i powiększenie do-
bytku parafii. 2 lutego 1936 roku poświęcono 
nowy ołtarz Matki Bożej wykonany z drewna 
lipowego przez artystę-rzeźbiarza z Ostro-
wa. Wybuch II wojny światowej w 1939 roku 
wstrzymał rozwój parafii, która planowała 
budowę plebanii dla księdza oraz rozbudowę 
samej świątyni.

Cdn.
Aleksander Liebert

Ksiądz Prymas Kardynał August Hlond na poświęceniu kościoła Bożego Ciała

To tutaj znajdowała się pierwsza kaplica
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ną Walczak, radą rodziców oraz radą so-
łecką wsi przygotowano dla dzieci wiele 
wspaniałych atrakcji, m.in. występ kaba-
retu BZIK, którego artyści zaprezentowa-
li składający się z piosenek, wierszyków 
i śmiesznych gagów program o zdrowym 
odżywianiu. Rodzice przygotowali smacz-
ny i zdrowy poczęstunek, a panie z KGW 
upiekły ciasto drożdżowe.

Nie zabrakło dmuchańców, zjeżdżal-
ni, trampolin i innych urządzeń zabawo-
wych. Wszyscy uczniowie mieli możliwość 
uczestniczenia w wielu konkursach i za-
bawach… Były to m.in. zawody sportowe, 
czytelnicze, wiedzy ogólnej, przeciąganie 
liny, czy konkursy przygotowane przez 
artystów z kabaretu BZIK. Na szkolnym 
boisku odbył się wielki mecz piłki nożnej. 
Zwieńczeniem festynu był program ar-
tystyczny w wykonaniu dzieci z miejsco-
wej szkoły.

Kolejne wiaty 
przystankowe dla 
mieszkańców
W maju br. zakończono instalację 
kolejnych 15 nowoczesnych wiat 
przystankowych w gminie Nowe 
Skalmierzyce. 

Absolutorium dla 
burmistrza
12 czerwca br. odbyła się dziesiąta sesja 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce, na której radni, po przedstawieniu im 
sprawozdania z wykonania budżetu za 
rok 2014 i zapoznaniu się z pozytywną 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
jednogłośnie udzielili burmistrz Bożenie 
Budzik absolutorium.

Dochody za rok 2014 zostały zrealizowa-
ne w wysokości 50.231.842,66 zł, co stano-
wi 98,32% założonego planu. Są one wyższe 
w stosunku do roku poprzedniego o 7,9%, tj. 
o 3.669.251.64 zł. Natomiast wydatki zosta-
ły wykonane w wysokości 50.931.939,58 zł, 
na które składają się kwoty 40.960.758,58 
zł na wydatki bieżące oraz 9.971.181,00 zł 
na wydatki majątkowe, w ramach których 
przeznaczono kwotę ponad 3,3 mln zł na 
16 tytułów inwestycyjnych w gminne drogi. 
Zakończono zadania realizowane w latach 
2012-2014: budowę domu przedpogrze-
bowego na cmentarzu komunalnym, któ-
rej koszt wyniósł 926 tys. zł oraz budynku 

przedszkola w Ociążu – 712 tys. zł. Z racji 
zmiany wykonawcy termin zakończenia 
przebudowy i rozbudowy szkoły podstawo-
wej w Skalmierzycach został przesunięty 
z roku 2014 na rok bieżący. Ponadto dobie-
gły końca: kolejny etap budowy kanalizacji 
sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce, 
co kosztowało gminny budżet 1,821 mln 
zł, budowa świetlicy wiejskiej w Chotowie, 
której całkowity koszt wyniósł 434 tys. zł 
oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Go-
styczynie – 720 tys. zł.

W celu zwiększenia możliwości inwe-
stycyjnych samorząd wyemitował w 2014 
roku obligacje komunalne na kwotę 2 mln 

zł w ramach 3-letniego programu emisji 
oraz zaciągnął pożyczkę w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu na kwotę 240 
tys. zł. Zadłużenie Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce na koniec 2014 roku wynio-
sło 9.577.966,99 zł, co stanowi 19,07% 
zrealizowanych dochodów. W wyniku dzia-
łalności inwestycyjnej wartość gminnego 
majątku, tj. tzw. aktywów trwałych zwięk-
szyła się o kwotę 6.377.455,34 zł i wynosi 
79.210.839,18 zł.

Dariusz Smułka

Dzień Dziecka 
w Biskupicach 
Ołobocznych
W ogrodzie Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych, przy cudownej, 
słonecznej pogodzie, 3 czerwca 
2015 roku odbył się festyn 
rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 

Organizatorem Dnia Dziecka było Sto-
warzyszenie Kulturalne Teatr Misterium 
– Biskupice Ołoboczne (SK-TM-BO), które 
przygotowało imprezę w ramach projektu 
„Z kulturą za pan brat”.

Wspólnie z dyrektorem szkoły Boże- W gminie pojawiło się 15 wiat przystankowych

Wykonano je z profili stalowych, ściany 
wypełniono szkłem hartowanym, a pod-
łoże wyłożono kostką brukową. W każ-
dym zamontowano drewnianą ławeczkę 
dla pasażerów.

Nowe przystanki stanęły w dziewięciu 
miejscowościach: Fabianowie, Mącznikach, 
Droszewie, Gałązkach Wielkich, Osieku, 
Ociążu, Żakowicach, dwa w Strzegowie, po 
trzy w Biskupicach Ołobocznych i Lezionie.

Inwestycja kosztowała samorząd No-
wych Skalmierzyc 95 tysięcy złotych. Jest 
to kontynuacja inwestycji realizowanej 
w roku ubiegłym, kiedy to mieszkańcy 
wzbogacili się o 14 przystanków. W przy-
szłym roku będzie realizowany ostatni etap 
ich wymiany w gminie. 

Dariusz Smułka
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Rajd rowerowy 
do Sadowia
Pogoda dopisała, humory 
też... Ponad 20 cyklistów wzię-
ło udział w rajdzie do klasztoru 
Ojców Pasjonistów w Sadowiu, 
który zorganizowali: sołtys 
i Rada Sołecka wsi Biskupice 
Ołoboczne oraz stowarzysze-
nie SK-TM-BO przy udziale 
i pomocy radnego gminnego 
Grzegorza Wojciechowskiego.

Trasa wiodła przez Bilczew, Latowice, 
Sieroszewice, Parczew aż do Sadowia. 
Tamtejsi Ojcowie Pasjoniści to przyjacie-
le naszej parafii. Po krótkim odpoczynku, 
modlitwie w kościele, drodze krzyżowej 
odprawionej na golgocie i wspólnym 
zdjęciu z ojcem Grzegorzem, ruszyliśmy 
w drogę powrotną. Meta rajdu znajdo-
wała się przy sali wiejskiej w Biskupicach 
Ołobocznych, gdzie zakończyliśmy na-
szą wyprawę przy kawie oraz kiełbasie 
z rusztu.

Zorganizowanie takiej imprezy to su-
per pomysł. Kochamy aktywny wypoczy-
nek! Leżenie na kanapie nie jest dla nas, 
następne rajdy przed nami... 

Questy w Skalmierzycach
Questing to nowa forma turystyki polegająca na aktywnym odkry-
waniu dziedzictwa regionalnego – kulturowego, przyrodniczego 
i historycznego. Daje on możliwość zaangażowania się w tworzenie 
lokalnej wspólnoty i promocję swojego regionu oraz pozwala na 
aktywizację lokalnej społeczności. 

Dzięki questom mieszkańcy zauważają 
potencjał swojej okolicy i zaczynają dzia-
łać na rzecz rozwoju lokalnego środowi-
ska. Uczestnicy zabawy, wdrażając ukryte 
wskazówki i rozwiązując kolejne zagadki, 
poznają historię danego miejsca.

I tak 31 maja br. mieszkańcy Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce mieli oka-
zję wziąć udział w takich nowoczesnych 
podchodach. Liczna grupa zainteresowa-
nych rozpoczęła zabawę na boisku szkoły 
podstawowej w Nowych Skalmierzycach, 
gdzie zaprezentowano film promocyjny nt. 
questingu. Następnie udano się do Sanktu-
arium Matki Bożej Skalmierzyckiej, gdzie 

na uczestników czekały różne zagadki 
związane z kościołem. Kolejnym punktem 
trasy był parafialny cmentarz, a koniec 
zabawy zaplanowano pod Pomnikiem Po-
wstańców Wielkopolskich. Dla uczestni-
ków przygotowano upominki, gażdżety 
oraz poczęstunek.

Organizatorem spotkania było Stowa-
rzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno 
Południowej Wielkopolski”. Operacja pt. 
„Questingowy Projekt Współpracy” jest 
współfinansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dariusz Smułka

Dzień Dziecka w Ociążu
7 czerwca br. w Ociążu odbył się festyn rodzinny 
z okazji Dnia Dziecka. Zorganizowania imprezy, 
w której mogły wziąć udział wszystkie dzieci 
wraz z opiekunami, podjęła się Rada Sołecka wsi 
wspierana licznym gronem sponsorów.

Festyn obfitował w wiele atrakcji. Były rozmaite gry i zabawy, 
które prowadziły animatorki zabaw dziecięcych. Malowanie twa-
rzy, mega bańki mydlane, chusta Klanzy, szczudła, przeciąganie 
liny – każdy znalazł coś dla siebie. Dużą popularnością cieszyły 
się urządzenia zabawowe: zamek dmuchany oraz statek piracki. 

Organizatorzy zadbali również o niespodzianki i słodycze dla 
najmłodszych, a dla ich rodziców – o kiełbaski z rożna i przekąski.

W Sanktuarium Matki Bożej Skalmierzyckiej na uczestników czekały różne zagadki związane z kościołem

8



Koncert wiedeński  
przed dworcem
Wieczorową porą 21 czerwca br. przed neogotyc-
kim dworcem w Nowych Skalmierzycach odbył 
się Koncert wiedeński mający na celu choć na 
chwilę przybliżyć mieszkańcom realia minionej 
epoki. Służyć miała temu nie tylko lokalizacja 
widowiska przy zabytkowych obiektach kolejo-
wych, ale również bogata scenografia przywołu-
jąca na myśl dawną salę balową. 

Zamknijmy oczy i spróbujmy przenieść się 200 lat wstecz. Jest 
rok 1815. Polska wciąż znajduje się pod zaborami. Mocą traktatu 
wiedeńskiego pod Skalmierzycami wytyczono granicę pomiędzy 
dwoma mocarstwami: Prusami a Rosją. Choć podzieliła ona spójny 
niegdyś region, tworząc antagonizmy między mieszkańcami, to jed-
nak paradoksalnie jej ustanowienie przyczyniło się do powstania 
Nowych Skalmierzyc. W konsekwencji wiedeńskich rozstrzygnięć 
w ustawie sejmu pruskiego z 1818 roku zawarto decyzję o utwo-
rzeniu na granicy dziewięciu Urzędów Celnych, w tym między in-
nymi w Skalmierzycach. Zaowocowało to rozwojem miejscowości, 
w której z roku na rok coraz prężniej rozwijał się handel oraz życie 
towarzyskie. Wzdłuż głównej ulicy miejscowości powstały nie tylko 
budynki komory celnej, ale i liczne sklepy, hotele, gościńce, oberże, 
restauracje, kawiarnie… Rytm dotychczasowego życia przyspie-
szył, zrobił się gwar i ruch – jednym słowem miejscowość zaczęła 
tętnić życiem. Znakomicie opisał to Władysław Boroch cyt. „... był 
browar i wódeczka, byli skrzypkowie i dudziarze, przybywali więc 
chłopcy i dziewczęta. Przy śpiewkach w takt muzyki graczków, nie 
żałowali ludzie swych nóg, przytupując w tańcu.” – w ten sposób 
w klimat XIX-wiecznych Skalmierzyc wprowadził zgromadzo-
nych wiceburmistrz Michał Ciupka. Razem z nim koncertu słu-
chali również: przewodniczący Rady Kazimierz Sipka, sekretarz 
Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek, skarbnik Bolesław Bor-
kowski, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Tomasz Ławniczak, 
Radny Powiatu Ostrowskiego Jerzy Łukasz Walczak, radni Gminy, 
dyrektorzy placówek oświatowych, dyrektor Środowiskowego 
Domu Samopomocy Krystyna Kowalczyk oraz licznie przybyli 
mieszkańcy. 

Koncert, który poprowadziła Agata Pawlaczyk, otworzył wy-
stęp młodzieży zgromadzonej w zespole Euphonia. Młodzi artyści 
wykonali utwory skomponowane przez Johanna Straussa, w tym 
m.in. „Walc cesarski”, „Wiedeńska krew” czy walc z operetki „Ze-
msta nietoperza.” Uczniowie Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach przygotowali przedstawienie przy-
bliżające realia Kongresu Wiedeńskiego, a ich koledzy z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu zaprezentowali tańce z epoki. 
W międzyczasie publiczność mogła wysłuchać historii neogo-
tyckiego dworca, który do dziś stanowi perełkę architektonicz-
ną miasta a także dowiedzieć się o tym, co jadano w wieku dzie-
więtnastym. Maślane rogaliki, które były wówczas przysmakiem 
stanowiły kulinarną niespodziankę dla wszystkich przybyłych na 
koncert. Częstowały nimi wystylizowane na „straganiarki” uczen-
nice, które raz po raz przechodziły między publicznością, rozda-
jąc także róże. 

Zwieńczeniem wszystkich występów był koncert w wykona-
niu Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej, której członkowie kończy-
li grać w strugach deszczu. Pogoda nie zepsuła jednak imprezy. 
Publiczność opuszczała plac przed dworcem usatysfakcjonowana 
zarówno pod względem artystycznym, jak i kulinarnym.

Magdalena Kąpielska

Straganiarki częstowały rogalikami

Publiczność mogła wysłuchać historii neogotyckiego dworca

Scenografia koncertu nawiązywała do wystroju XIX-wiecznej sali balowej
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15 lat współpracy
W Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
odbyła się wyjątkowa uroczystość upamiętniająca 15-lecie 
współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Rozwoju Dziecka i Rodziny 
w Nowych Skalmierzycach. 

Wzięli w niej udział: Kazimierz Sipka- 
przewodniczący Rady Gminy i Miasta, Da-
niel Mituła - kierownik Referatu Oświaty, 
prezes Stowarzyszenia Jarosław Walczak 
wraz z członkami zarządu, Krystyna Kowal-
czyk - dyrektor Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy wraz z opiekunami i podopiecz-
nymi oraz przedstawiciele Rady Rodziców 
skalmierzyckiego gimnazjum. 

Spotkanie uświetnił symboliczny tort 
oraz prezentacja multimedialna obrazująca 
kolejne lata współpracy. W ramach koncertu 

życzeń występowali zarówno gimnazjaliści, 
jak i podopieczni Stowarzyszenia. Były więc 
piosenki i tańce oraz wizyty baśniowych go-
ści. Uroczystość zakończyła wspólna zabawa 
integracyjna, a przyświecało jej przesłanie 
Fridricha Vischera: ,,Sprawiaj innym radość, 
zobaczysz wtedy, że radość cieszy.’’ 

Jubileusz 15-lecia przygotowały: Do-
rota Bukowska i Agnieszka Machlańska 
we współpracy z Ewą Kukułką i Paw-
łem Sobańskim.

Dorota Bukowska

Gimnazjaliści 
z Nowych 
Skalmierzyc 
mistrzami Polski
14 maja br. okazał się dniem peł-
nym sukcesu dla uczniów Gim-
nazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach. To 
wówczas nasi uczniowie stanęli 
na najwyższym podium podczas 
rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego 
Dyktanda Szkolnego. 

W konkursie tym Małgorzata Kałuża zaję-
ła I miejsce, Natalia Strzyż II miejsce, a Oli-
wia Wachna i Bartosz Fabiszczak zdobyli ex 
aequo IV miejsce, również uzyskując tytuły 
laureatów. Wymienieni uczniowie reprezen-
towali klasę IIId i stali się ortograficznymi 
mistrzami Polski. Konkurs został zorgani-
zowany przez Centrum Edukacji Szkolnej 
w Warszawie, a wzięło w nim udział 623 
gimnazjalistów z 16 województw.

Nasi uczniowie sięgnęli także po laur zwy-
cięzców podczas II Przeglądu Młodzieżowej 
Twórczości ,,Wyobraźnia zapisana w wier-
szu”. Tym razem I miejsce zajęła Aleksandra 
Kołodziejek, III miejsce Oliwia Wachna, na-
tomiast Agata Grzeszczyk zdobyła wyróżnie-
nie. Organizatorzy konkursu podkreślali, iż 
uczniowie skalmierzyckiego gimnazjum zna-
ni są w powiecie ze swego bardzo wysokiego 
przygotowania. Potwierdza to całoroczny bi-
lans osiągnięć polonistycznych.

W bieżącym rokuszkolnym wzięto udział 
w 23 konkursach pozaszkolnych, w których 
uzyskano: 
• konkursy ogólnopolskie: 4 laureatów, 

jedno wyróżnienie
• konkursy wojewódzkie- 4 laureatów,  

2 finalistów
• konkursy rejonowe: 7 laureatów  

(2 grupy ex aequo)
• konkursy powiatowe: 6 laureatów,  

3 wyróżnienia, 2 nagrody specjalne
• konkursy międzyszkolne: 3 laureatów, 

2 wyróżnienia.
Serdecznie gratulujemy.

Dorota Bukowska

Skalmierzycki 
projekt na Zamku 
Królewskim
W dniach 8-9 czerwca br. grupa 
młodzieży z Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
wzięła udział w Ogólnopolskiej Pre-
zentacji Projektów Młodzieżowych 
na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Zaproszenie otrzymała od Zuzanny Naru-
szewicz z Centrum Edukacji Obywatelskiej 
– koordynatora projektu ,,Wzór na Rozwój”. 
Było ono efektem bardzo wysokiej oceny 
projektu wykonanego przez uczniów: Moni-
kę Braun, Kingę Marczak, Joannę Krawczyk 
i Huberta Michalaka. Oceniał go zespół eks-
pertów specjalizujących się w edukacji glo-
balnej, który wskazał 12 najlepszych szkół 
z całej Polski. Wymieniona grupa prezento-

wała swoje osiągnięcia w projekcie pt.: „Jak 
radzimy sobie z odpadami w naszej gminie 
– biogaz paliwem przyszłości”. 

Jednocześnie Julie Brown, dyrektor Prac-
tical Action, zaprosiła na kameralne spo-
tkanie siedem szkół z całej Polski, których 
projekty ściśle wpisują się w tematykę dzia-
łalności i pomocy niesionej krajom Globalne-
go Południa. Wśród nich znalazło się również 
nasze gimnazjum, którego przedstawiciele 

mogli zapoznać się z działalnością Practical 
Action, zadawać pytania dyrektorowi pro-
gramu oraz zaprezentować swój projekt, 
wyjaśniając przebieg działań oraz efekty 
wspólnej pracy. Opiekunem grupy był Mar-
cin Śrama – nauczyciel chemii, który zgłosił 
szkołę do udziału w przedsięwzięciu i wziął 
udział w cyklu warsztatów organizowanych 
przez CEO. 

Marcin Śrama

Koncert życzeń

Grupa prezentowała swoje osiągnięcia
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Kolejny sukces szkoły
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach realizuje różne progra-
my edukacyjne, między innymi Program Szkoły z klasą 2.0. Wielu 
nauczycieli jest autorami projektów, które zostały oznaczone 
dobrą praktyką, a działania szkoły wyróżniono tytułem szkoły 
eksperckiej. 

Projekt „Mistrz czytania ze zrozumie-
niem” został nagrodzony zaproszeniem 
jego autora i trojga dzieci, które z dużym 
zaangażowaniem włączyły się w jego reali-
zację, na dwudniowy festiwal do Warszawy. 
Uczniowie wraz z opiekunem mieli okazję 
spotkać nauczycieli oraz uczniów z 50 
szkół z całej Polski i wymienić doświad-
czenia. Ekspertom, którymi byli profesoro-
wie wyższych szkół, dziennikarze, a nawet 
Minister Edukacji Narodowej Joanna Klu-
zik-Rostkowska, zaprezentowali podjęte 
działania, które spotkały się z uznaniem 
i ogromnym zainteresowaniem odwie-
dzających ich stanowisko. Oprócz części 

oficjalnej uczestniczyli w grze terenowej, 
podczas której zwiedzili najważniejsze 
miejsca stolicy. 

 E. Micuła 

Przyrodnicy nagrodzeni
Przyrodnicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
w Nowych Skalmierzycach nagrodzeni w XII edycji powiatowego 
konkursu ekologicznego „Region, w którym mieszkasz” pod 
hasłem „Moje drzewo”.

Konkurs, którego rozstrzygnięcie miało 
miejsce z końcem roku szkolnego, trwał 
cały rok. Cieszył się dużą popularnością, 
wzięło w nim udział wiele szkół z całe-
go powiatu. Zadaniem uczestników była 
obserwacja od września do kwietnia wy-
branego drzewa. Po zgromadzeniu szcze-
gółowej dokumentacji, uczniowie mieli za 
zadanie przygotowanie albumu. 

Podsumowanie miało miejsce w Anto-
ninie. Zostali na nie zaproszeni jedynie na-

grodzeni. Komisja Konkursowa przyznała 
9 pierwszych miejsc, 6 drugich, 6 trzecich 
oraz wyróżnienia. Nagrody wręczała Pre-
zydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata 
Klimek. Uroczystość odbyła się z udziałem 
wielu mediów oraz zaproszonych gości. 
W gronie laureatów znaleźli się uczniowie 
naszej szkoły: I miejsce zajęła Zofia Jaź-
wiec, II miejsce – Zofia Kucharska, wyróż-
nienia: Julia Giernalczyk oraz Dawid Wal-
kowiak. Nagrodzonym gratulujemy.

„Upływa szybko 
życie, jak potok 
płynie czas, za 
rok, za dzień, za 
chwilę razem nie 
będzie nas…”
W Szkole Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach odbyło się 
uroczyste zakończenie szkoły dla 
uczniów klas szóstych. 

W uroczystości brali udział szczególni 
goście: zastępca burmistrza Michał Ciupka, 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Kazimierz Sipka, Kierownik 
Referatu Oświaty Daniel Mituła, Przewodni-
czący Rady Rodziców naszej szkoły Marcin 
Michalak oraz licznie zgromadzeni rodzice, 
nauczyciele i młodsi koledzy. 

W trakcie uroczystości dyrektor Lucyna 
Lisiak – Kycia pogratulowała absolwentom 
osiągniętych wyników w nauce uwieńczo-
nych świadectwem ukończenia szkoły. Za-
stępca burmistrza Michał Ciupka przekazał 
gratulacje w imieniu burmistrz Bożeny Bu-
dzik. Przewodniczący Rady Rodziców Marcin 
Michalak życzył absolwentom powodzenia na 
kolejnym etapie edukacyjnym. 

Zakończenie było okazją do podsumowa-
nia sześciu lat edukacji w naszej szkole. Pię-
cioro uczniów ze średnią 5,4 i więcej, z rąk 
dyrektor otrzymało „srebrne tarcze”. Spośród 
72 absolwentów wielu otrzymało świadec-
two z wyróżnieniem. Nagrodzeni też zostali 
wybitni sportowcy naszej szkoły. Fundatorem 
nagród książkowych była Rada Rodziców. Po 
części oficjalnej nastąpiła część artystycz-
na, którą przygotowali uczniowie z klas IV 
i V. Uczniowie ze łzami w oczach pożegna-
li się z nauczycielami, rówieśnikami oraz 
koleżankami i kolegami z młodszych klas. 

Wielu absolwentów otrzymało świadectwo 
z wyróżnieniem 

Stanowisko uczniów z Nowych Skalmierzyc 
cieszyło się zainteresowaniem

Podsumowanie miało miejsce w Antoninie
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Program 
„Umiem pływać”
Od marca do czerwca uczniowie 
ze szkół podstawowych 
z terenu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce zrealizowali 
pierwszą część zajęć z nauki 
pływania w ramach zadania 
Nauka pływania dla uczniów 
z terenu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. 

Dzieci trenowały na basenie „Delfin” 
w Ostrowie Wielkopolskim. Zajęcia prowa-
dzone były przez wykwalifikowanych i do-
świadczonych instruktorów w grupach do 
15 osób. Uczniom zapewniony został bez-
płatny dojazd na zajęcia oraz opieka podczas 
drogi. 

Na realizację nauki pływania Gmina 
i Miasto Nowe Skalmierzyce uzyskała dofi-
nansowanie w kwocie 62.000 zł ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pływanie 
jest jedną z najlepszych form rozwoju dla 

młodych organizmów. Gmina i Miasto Nowe 
Skalmierzyce przy 50 % dofinansowaniu 
Ministerstwo Sportu i Turystyki daje moż-
liwość rozwoju w zakresie pływania 450 
dzieciom na pierwszym etapie edukacji. 
Założeniem projektu „Umiem pływać” jest 
myśl, aby projekt był nie tylko przyjemny, ale 
przede wszystkim pożyteczny: ma sprawiać 
dużo radości, bawić, a jednocześnie rozwijać 
ciało i ducha dziecka. Po okresie wakacyj-
nym zajęcia zostaną wznowione. 

Ewelina Stachowicz-Zych

O dziennikarstwie 
w gimnazjum
Dziennikarstwo nie jest łatwym 
zawodem, nie każdy ma predys-
pozycje do pracy redaktorskiej. 
Przekonali się o tym uczniowie 
Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach, którzy 
uczestniczyli w spotkaniu z dzien-
nikarką Haliną Kowalewską. 

Jej niezwykle ciekawą opowieść po-
przedziła prezentacja multimedialna, po-
święcona historii tego zawodu, która była 
także wstępem do rozważań na temat karie-
ry dziennikarskiej.

Halina Kowalewska, redaktorka takich ty-
tułów prasowych jak: „Tygodnik Powszech-

W nauce pływania wzięło udział 450 dzieci

ny”, „Słowo Powszechne”, „Słowo Polskie”, 
„Kurier Szczeciński”, „Nowiny Rzeszowskie”, 
„Nowy Nurt”, „Południowa Wielkopolska”, 
„Ziemia Kaliska”, „Głos Wielkopolski”, „Gaze-
ta Poznańska”, „Kurier Ostrowski”, „Kalisia”, 
powołując się na swoje wieloletnie doświad-
czenie, przedstawiła młodzieży tajniki swo-
jego zawodu, zwracając szczególną uwagę 
na kwestię etyki dziennikarskiej, tak często 
pomijanej w dzisiejszych czasach. - „Dobry 
dziennikarz przede wszystkim musi być do-
brym człowiekiem” – powtórzyła za Ryszar-
dem Kapuścińskim pani Halina.

Wizyta była dla gimnazjalistów ciekawą 
lekcją dotyczącą zawodu redaktorskiego, 
trudnego i odpowiedzialnego, aczkolwiek 
dającego wiele satysfakcji. 

Serdecznie dziękujemy za to miłe i pełne 
osobistych wspomnień spotkanie.

I. Szczepaniak – Marciniak, K. Malchrzycka

Mistrzowie 
kodowania 
Uczniowie z klasy III b w SP Nowe 
Skalmierzyce uczęszczający na 
kółko informatyczne zrealizowali 
w roku szkolnym 2014/2015 
cykl zajęć dotyczących 
programowania w środowisku 
Scratch 2.0 w ramach Programu 
„Mistrzowie Kodowania”. 

Głównym celem zajęć było zapoznanie 
uczniów ze środowiskiem Scratch, stworzo-
nym specjalnie dla najmłodszych i służącym 
do tworzenia interaktywnych aplikacji, ilu-
stracji, animacji, gier czy projektów za pomo-
cą skryptów układanych z gotowych bloków. 
Scratch nie tylko pozwala zaprogramować 
środowisko edukacyjne ucznia, ale też spra-
wia wiele radości, bo na efekty nie trzeba zbyt 
długo czekać.

Przeprowadzone zajęcia były zgodne 
z podstawą programową. W sumie zrealizo-
wano kilka projektów. Najpierw były to pro-
jekty bazowe, które później udoskonalano, 
dodawano animacje i dźwięki. Zajęcia do-
starczyły uczniom wiele satysfakcji, wszyscy 
przekonali się, że potrafią programować i nie 
jest to takie trudne. Widać było duże zaan-
gażowanie i pomysłowość w czasie układa-
nia skryptów. Umiejętność programowania 
nie musi być przypisywana tylko programi-
stom, naszym uczniom na pewno przyda się 
w przyszłości. 

M. Nowak

Autorka Halina Kowalewska przestawiła tajniki 
swojego zawodu
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Biesiada „Antonówka”
To był niesamowity wieczór – zgodnie przyznają mieszkańcy nie tylko 
wsi, ale i okolicznych miejscowości mówiąc o biesiadzie jadła, muzyko-
wania i wspominania, która odbyła się 20 czerwca 2015 r. w Fabianowie.

Impreza rozpoczęła się nabożeństwem 
przy miejscowej figurze św. Antoniego, po 
czym wszyscy udali się do świetlicy wiej-
skiej, gdzie przywitała ich sołtys Maria Do-
lińska. Biesiadę rozpoczęto prezentacją 
zdjęć przedstawiających tradycje wiejskie, 
które przed laty były bardzo pielęgnowane. 
Wspominano działalność klubu sportowego 
czy straży pożarnej – szkoda, że zostały po 
nich już tylko wspomnienia. Niemałe emocje 
wzbudziła również prezentacja fotograficzna 
przygotowana przy pomocy Pana Krzysia, 
a przedstawiająca obchody wiejskich i gmin-
nych dożynek. Na zdjęciu z 1958 roku trudno 
było rozpoznać się, a jednak niektórym to się 
udało. Były także zdjęcia z lat późniejszych, 
największych emocji dostarczyła jednak 
projekcja filmu sprzed dwudziestu lat przed-
stawiająca obchody dożynkowe wraz z przy-
śpiewkami i pokazem tańców takich jak kra-
kowiak czy polonez w wykonaniu ówczesnej 
młodzieży. 

Przy kawie i cieście upieczonym przez 
mieszkańców wspominano dawne czasy, 
a przy gitarach i akordeonie śpiewano bie-
siadne piosenki. Po obejrzeniu całej projekcji 
filmowej nadszedł czas na degustację potraw 
przygotowanych przez członków Rady Sołec-

kiej. Siedząc przy ognisku, wszyscy zajadali 
się chlebem ze smalcem i ogórkiem, gziką 
z pieczonym ziemniakiem oraz kiełbaską 
z grilla. Poczęstować mógł się każdy, dla niko-
go nie zabrakło jedzenia. Późnym wieczorem 
rozpoczęto zaś tańce, które trwały do zapia-
nia pierwszego koguta.

Cieszy fakt, że biesiada połączyła tak wie-
lu ludzi w różnym wieku. Kochana młodzież 
jak zwykle nie zawiodła. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy pomogli w zorganizowaniu bie-
siady, a szczególnie całej Radzie Sołeckiej 
i Panu Krzysiowi.

Grażyna Jaś

Festyn rodzinny
Święto Mamy, Taty i Dziecka 
przeżywaliśmy podczas festynu 
rodzinnego organizowanego przez 
społeczność Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Kotowiecku 
przy współpracy z policją z Nowych 
Skalmierzyc. 

W festynie brały udział całe rodziny od wnu-
ków po babcie. Goście mieli okazję zobaczyć 
wystawiony w plenerze spektakl kółka teatral-
nego pt. „Brzydkie kaczątko”, będące adapta-
cją znanej baśni H. Ch. Andersena. Uczniowie 
uczęszczający na zajęcia rytmiki zaprezento-
wali taniec dla rodziców z okazji ich święta. 
Wszyscy przybyli mieli również możliwość 
uczestniczenia w szeregu zabaw integracyj-
nych: przeciąganiu liny, wyścigu na szczudłach, 
biegu z workami, zabawie z chustą, zbijaniu 
balonów, czy przechodzeniu pod poprzeczką. 
W międzyczasie cykliści, dzięki funkcjonariu-
szom z Nowych Skalmierzyc, mogli oznakować 
swój rower przeciwko kradzieży. Podczas fe-
stynu odbył się konkurs plastyczny, w którym 
swoje talenty prezentowały dzieci i rodzice. Na 
terenie szkolnym miała miejsce wystawa prac 

Turniej Piłki 
Siatkowej 

27 czerwca na boisku przy Szkole Podsta-
wowej w Nowych Skalmierzycach odbył się 
Turniej Piłki Siatkowej dla mieszkańców mia-
sta i gminy. W miłej atmosferze rywalizowało 
siedem zespołów z naszej okolicy. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna „My i oni z Nowych 
Skalmierzyc”, drugie LZS Leziona a trzecie 
Dantop Team Nowe Skalmierzyce.

Uczestnicy rozgrywek serdecznie dzięku-
ją przedsiębiorcom za wsparcie materialne 
przeznaczone na nagrody dla uczestników 
turnieju. Sponsorami byli Jan i Andrzej Gar-
carek firma Mercedes, Tomasz Ruszkiewicz 
firma Transporter, Aneta Karpińska Bar Sma-
kosz, Maria Piekarczyk Apteka, Andrzej Dzió-
bek Piekarnia, Milena Kopras sklep warzyw-
ny, Piekarnia Wioleta Kopras.

Organizatorzy

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 02.07.2015 r. – 23.07.2015 
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: 

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8-5, 
o pow. 0,2300 ha, cz. 403/2-1, 15, o pow. 

0,2800 ha/,  
Chotów /dz. nr 16, o pow. 0,6700 ha, 

Ociąż /dz. nr 243, o pow. 1,5800 ha, cz. 342, 
o pow. 0,4900 ha, 145, o pow. 2,6700 ha/, 
Kotowiecko /dz. nr 306, o pow. 1,6100 ha/, 

Kościuszków /dz. nr 9, o pow. 0,5700 ha 
oraz 47, o pow. 0,7300 ha/.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami 

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

że w dniach 02.07.2015 r.-23.07.2015r. 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą 
w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8, 
wywieszono wykaz części nieruchomości 

gruntowych przeznaczonych do wynajęcia, 
w drodze bezprzetargowej na rzecz 

dotychczasowych dzierżawców, położonych 
w miejscowości 

Mączniki /cz. dz. nr 78/1, o pow. 0,0020 ha/ 
oraz Śmiłów /cz. dz. nr 16/2, o pow. 

0,0006 ha/.

Biesiadę rozpoczęto prezentacją zdjęć 
przedstawiających tradycje wiejskie

uczniowskich „Drzewo genealogiczne”, gdzie 
można było zapoznać się z historią danej ro-
dziny i rozpoznawać przodków swojego rodu. 
Podczas imprezy działało „studium makijażu”, 
czyli ozdabianie twarzy bajkowymi motywami, 
a dzięki uprzejmości państwa Mielcarków dzie-
ci miały możliwość zabawy na dmuchanym 
zamku. Festynowi towarzyszyły słodkie nie-
spodzianki dla wszystkich uczestników ufun-
dowane przez Radę Rodziców naszej szkoły. 
Finałowym punktem programu był mecz piłki 
nożnej pomiędzy rodzicami a uczniami. Po za-
ciętej walce zwycięzcami okazali się mali spor-
towcy! Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy 
aktywnego uczestnictwa w festynie rodzin-
nym. Należy dodać, że pogoda i dobre humory 
dopisywały. Kolejny festyn już za rok.

Urszula Adrian

Goście mieli okazję zobaczyć spektakl 
„Brzydkie kaczątko“
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Finał Wojewódzki 
Czwartków Lekkoatle-
tycznych w Poznaniu

11 czerwca 2015 roku w Poznaniu od-
był się Finał Wojewódzki Czwartków Lek-
koatletycznych, w którym startował uczeń 
klasy VI – Hubert Paluszczak z Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu. 
W zawodach finałowych zdobył I miejsce 
w biegu na 60 m, uzyskując wynik 7,97 
s. To wielki sukces zarówno Huberta, jak 
i szkoły.

Dużym osiągnięciem sportowym w br. 
szkolnym był dla niego również zdobyty 
Puchar Starosty Ostrowskiego w Mistrzo-
stwach Powiatu Szkół Podstawowych 
w Lekkiej Atletyce za zajęcie: I miejsca 
w biegu na 60 m z wynikiem 7,89 s oraz 
I miejsca w rzucie piłeczką palantową 
z wynikiem 53 m. Opiekunem zawodnika 
jest Kinga Jasińska

Dominacja OSP Skalmierzyce podczas 
gminnych zawodów pożarniczych
Dziewiętnaście drużyn z jednostek OSP z terenu gminy i miasta Nowe 
Skalmierzyce rywalizowało w 42. Zawodach Sportowo-Pożarniczych, 
które odbyły się 14 czerwca br. w Nowych Skalmierzycach. Płyta tutej-
szego stadionu posłużyła ochotnikom do rozegrania zawodów w dwóch 
konkurencjach: sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym.

Współzawodnictwo rozpoczęło się uro-
czystym wprowadzeniem przez komendanta 
M-G ZOSP RP Jerzego Kwiasowskiego wszyst-
kich uczestników na boisko oraz złożeniem 
meldunku Prezesowi M-G ZOSP RP Zdzisła-
wowi Mielczarkowi.

Swoje drużyny do walki wystawiły wszyst-
kie jednostki OSP, czyli Biskupice Ołoboczne, 
Boczków, Gostyczyna, Ociąż, Skalmierzyce, 
Strzegowa oraz Śmiłów. Rywalizowały po 
cztery grupy dziewcząt oraz chłopców mło-
dzieżowych drużyn pożarniczych, grupa 
dziewczęca C, siedem drużyn męskich A oraz 
trzy grupy męskie As (seniorzy powyżej 35 
roku życia).

Zmaganiom przyglądali się mieszkańcy 
gminy a także zaproszeni goście, w tym prze-
wodniczący Rady Gminy i Miasta Kazimierz 
Sipka wraz z radnymi, zastępca burmistrza 
Michał Ciupka oraz prezesi jednostek OSP. 

Strażacką szybkość oraz sprawność oce-
niała dziewięcioosobowa komisja sędziow-
ska pod przewodnictwem bryg. Marka 
Hadryana. W czterech na pięć grup prym 
wiedli strażacy ze Skalmierzyc, zostając nie-
kwestionowanym liderem 42. Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych.

Klasyfikacja całościowa: 
GRUPA MDP CHŁOPCY:
I miejsce – OSP Skalmierzyce – 1014,1 pkt.
II miejsce – OSP Boczków – 1012,4 pkt.

III miejsce – OSP Biskupice Ołoboczne – 
1011,1 pkt.
IV miejsce – OSP Strzegowa – 976,3 pkt.
GRUPA MDP DZIEWCZĘTA:
I miejsce – OSP Skalmierzyce – 1019,3 pkt.
II miejsce – OSP Gostyczyna – 998,8 pkt.
III miejsce – OSP Boczków – 984,5 pkt.
IV miejsce – OSP Biskupice Ołoboczne – 
968,7 pkt.
GRUPA C ŻEŃSKA:
I miejsce – OSP Skalmierzyce – 124,0 pkt. 
GRUPA A MĘSKA:
I miejsce – OSP Skalmierzyce I – 96,9 pkt.
II miejsce – OSP Strzegowa – 113,9 pkt.
III miejsce – OSP Ociąż – 116,3 pkt.
IV miejsce – OSP Śmiłów – 122,2 pkt.
OSP Boczków, OSP Skalmierzyce II oraz OSP 
Gostyczyna – dyskwalifikacja.
GRUPA AS MĘSKA:
I miejsce – OSP Boczków – 120,7 pkt.
II miejsce – OSP Strzegowa – 122,6 pkt.
OSP Śmiłów – dyskwalifikacja.

Najlepsze drużyny w każdej z kategorii 
uhonorowano pucharami i dyplomami, a za-
wodników medalami i nagrodami rzeczowy-
mi. Wręczali je Prezes M-G ZOSP RP Zdzisław 
Mielczarek, Komendant M-G ZOSP RP Jerzy 
Kwiasowski, przewodniczący Rady Kazimierz 
Sipka, wiceburmistrz Michał Ciupka oraz pre-
zesi jednostek OSP.

Magdalena Kąpielska 

Swoje drużyny do walki wystawiły wszystkie 
jednostki OSP z terenu gminy
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I Klasyk Skalmierzycki
21 czerwca br. po raz pierwszy w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce 
odbył się wyścig kolarski amatorów pod nazwą „I Klasyk Skalmierzycki”. 

Jego organizatorem było Towarzystwo Ro-
werowe Sokół Skalmierzyce, a patronat hono-
rowy objęli Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik oraz aktualny 
mistrz Polski w kolarstwie szosowym Bartło-
miej Matysiak.

Impreza cieszyła się dużym zaintereso-
waniem miłośników dwóch kółek, ponieważ 
zgłosiło się aż 116 zawodników z całej Polski, 
chcących sprawdzić swoje umiejętności na 
gminnych drogach. Wszystkim kolarzom życzę 
przede wszystkim bezpiecznej trasy, zdrowej 
rywalizacji oraz udanego wyścigu – mówił obec-
ny na starcie Wiceburmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Michał Ciupka. Początek 
trasy oraz metę ustalono na ulicy Polnej w No-
wych Skalmierzycach, a dalszy jej etap przebie-
gał przez wsie Mączniki, Chotów oraz Śliwniki. 

Pomimo towarzyszącego deszczu, wielu uczest-
ników przejechało całą zaplanowaną trasę, 
która składała się z czterech okrążeń po 13 km. 
Prędkości osiągane przez kolarzy przekraczały 
60 km/h. Świadczy to o wysokim poziomie ry-
walizacji. Ze względu na silne boczne i czołowe 
podmuchy wiatru oraz na dużą liczbę zakrętów 
grupa mocno się porwała. Profil trasy zachęcał 
do częstych ataków, co sprawiało, że wyścig był 
jeszcze ciekawszy. Do mety dojeżdżały grupki 
kilku i kilkunastoosobowe. Jako pierwsza doje-
chała trzyosobowa ucieczka w składzie: Marcin 
Fiołka, Jerzy Sikora, Artur Gacek. 

Druga część odbyła się na Stadionie Miej-
sko-Gminnym, gdzie ogłoszono wyniki. I tak 
w klasyfikacji generalnej I miejsce zdobył Mar-
cin Fiołka, II miejsce – Jerzy Sikora, III miejsce 
– Artur Gacek. Tuż za podium na miejscu IV 

– Marcin Szenderski, na V – Dariusz Spychała. 
Ostatnie nagradzane, VI miejsce zdobył Bła-
żej Świątek. Dyplomy oraz puchary wręczali 
pierwszy trener Bartłomieja Matysiaka Krzysz-
tof Perz oraz w imieniu burmistrza Bożeny Bu-
dzik – zastępca skarbnika Agnieszka Sipka. Dla 
wszystkich uczestników przewidziano upomin-
ki i medale. 

I Klasyk Skalmierzycki był współfinansowa-
ny przez samorząd Nowych Skalmierzyc z dota-
cji na realizację zadania publicznego w ramach 
otwartego konkursu ofert w 2014 r.

Dariusz Smułka

Tak kiedyś walczono z pożarem
5 lipca będzie zapamiętany nie tylko jako jeden z najcieplejszych dni w roku, ale także z uwagi na XII 
Powiatowe Zawody Sikawek Konnych, które odbyły się w Biskupicach Ołobocznych. W tych niecodzien-
nych zawodach startowało dziesięć jednostek OSP z terenu całego powiatu, zgłaszając łącznie trzynaście 
drużyn – 4 w kategorii żeńskiej oraz 9 w męskiej.

Zawodom przypatrywali się licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy, druhny i druhowie z różnych 
zastępów OSP, strażacy z Państwowej Straży 
Pożarnej oraz zaproszeni goście – w tym poseł 

RP Przemysław Krysztofiak, starosta ostrowski 
Paweł Rajski, przewodniczący rady powiatu 
ostrowskiego Andrzej Leraczyk, członek za-
rządu powiatu Łukasz Walczak, zastępca prze-
wodniczący rady Józef Marciniak, komendant 
powiatowy PSP st. bryg. Andrzej Morta. 

Otwarcia zawodów i powitania gości, jak 
i drużyn, dokonał w imieniu burmistrz Sekre-
tarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce i za-
razem Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP 
w Nowych Skalmierzycach Zdzisław Mielcza-
rek: witam Was, druhny i druhowie w gościnnej 

Gminie Nowe Skalmierzyce i na terenie działa-
nia jednostki OSP w Biskupicach Ołobocznych. 
Nie będę Was witał „gorąco”, bo byłoby to nad-
użycie z mojej strony, kiedy żar leje się z nieba 

a termometry wskazują 35 stopni. Za to wyrażę 
mój podziw dla hartu Waszego ducha, że w tak 
ekstremalnych warunkach przystąpiliście do 
rywalizacji w powiatowych zawodach sika-
wek konnych.

Podobne zawody to nie tylko okazja, aby 
zobaczyć zabytkowe sikawki w akcji, z dużą 
starannością odrestaurowane i utrzymywane 
przez druhów z OSP, ale także zacięta rywaliza-
cja. W pierwszej kolejności strażacy musieli po-
konać tor przeszkód, nalać wiaderkami wodę 
do zbiornika, by na koniec uratować rannych 

i ugasić pożar domu. 
W kategorii drużyn żeńskich pierwsze miej-

sce zajęła drużyna z Wysocka Małego, uzysku-
jąc 86,30 punktów. Druga lokata przypadła 

OSP z Sulisławia (87,20), a trzecia OSP 
ze Świeligowa (100,20). Poza podium 
znalazła się Westrza (172,40). Wśród 
panów liderem została drużyna z To-
poli Małej - 57,20. Zaraz za nimi uloko-
wała się Westrza (58,00) i Konradów 
(73.60). Poza podium znaleźli się go-
spodarze, czyli Biskupice Ołoboczne 
(79,10). Dalsze miejsca zajęli kolejno 
Świeligów (79,60), Zamość (81,40), 
Przybysławice (81,90), Sulisław 

(85,10) oraz Świeca (92,30). Zdzisław 
Mielczarek, gratulując drużynom osiągniętych 
wyników, wyraził słowa uznania za poniesiony 
wysiłek i grę fair play oraz w imieniu Bożeny 
Budzik zaprosił do uczestnictwa w następnych 
rozgrywkach. 

Niezwykłe w takich zawodach jest to, że 
strażacy używają sprzętu z pierwszej połowy 
XX wieku, mającego nierzadko prawie 100 lat. 
Druhowie chcą pokazać w ten sposób, jak gasi-
ło się kiedyś ogień oraz ile trzeba było włożyć 
wysiłku, żeby uruchomić taką sikawkę.

Aleksander Liebert

Na zawodach używano sprzętu mającego nierzadko prawie 100 lat
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