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Msza święta w intencji mieszkańców

Koncerty zespołu IRA oraz Miejsko-Gminnej Orkiestry DętejKoncert zespołu Enej

Zmagania szachowe

Trzydniowe święto dobrej rozrywki, sportu oraz integracji 
mieszkańców, czyli Dni Miasta Nowe Skalmierzyce zwyczajowo już 
zainaugurowano w ostatni dzień roku szkolnego - 23 czerwca. 

Dwudziesta czwar ta odsłona tego naj-
ważniejszego w gminnym kalendarzu im-
prez wydarzenia rozpoczęła się spotkaniem 
mieszkańców przy Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich. W asyście warty honorowej 
miejscowych harcerzy, pocztów sztandaro-
wych wystawionych przez placówki oświato-
we, organizacje społeczne i zakłady pracy oraz 
przy oprawie muzycznej Miejsko-Gminnej 
Orkiestry Dętej władze samorządowe Gmi-
ny oraz delegacje złożyły wiązanki kwiatów. 
Tego samego dnia włodarze Nowych Skalmie-
rzyc spotkali się z radnymi, przedstawiciela-
mi parlamentarzystów, samorządowcami, 
duchowieństwem, przedstawicielami służb 
mundurowych, sołtysami, dyrektorami szkół 
i przedszkoli, przedsiębiorcami, działaczami 
organizacji społecznych oraz kierownictwem 
Urzędu na uroczystej sesji podsumowującej 
nie tylko ostatni rok, ale – z racji przypada-
jącego w tym roku 55-lecia nadania Nowych 

Skalmierzycom praw miejskich – prezentują-
cej sukcesy samorządu osiągnięte w dłuższej 
perspektywie czasowej. Służyły temu m.in. 
pokazany premierowo krótki film promocyj-
ny oraz nowy folder. Historię tworzą ludzie. 
W roku 55-lecia uzyskania praw miejskich 
wróćmy pamięcią do wszystkich, którzy przez 
te lata budowali i przyczynili się do rozkwitu 
naszego pięknego miasta a także polepszenia 
warunków życia jego mieszkańców, aby w tym 
roku jubileuszu serdecznie im podziękować za 
oddanie, wkład pracy i o�iarną służbę na rzecz 
naszej małej ojczyzny – powiedział prowadzą-
cy sesję Przewodniczący Rady Gminy i Miasta 
Kazimierz Sipka, zaś burmistrz Bożena Budzik 
zaznaczyła: jest to też okazja, aby w tych świą-
tecznych okolicznościach podczas uroczystej 
sesji Rady podzielić się z Państwem, którzy re-
prezentujecie różne środowiska realizowanymi 
projektami czy też kolejnymi planami zarówno 
tymi gospodarczymi, jak i społecznymi. Wśród 

nich wymieniła m.in. inwestycje związane 
z budową hali sportowej przy szkole podsta-
wowej w mieście, rozbudową przedszkola 
Jarzębinka czy budową centrum sportowego 
przy ulicy Mostowej, liczne projekty drogowe, 
w tym dofinansowane przez powiat, prace 
kanalizacyjne oraz budowę świetlic wiej-
skich. Ważne miejsce wśród planowanych do 
realizacji w najbliższym czasie zadań zajmuje 
perła architektury Nowych Skalmierzyc, czy-
li zabytkowy dworzec graniczny. Bardzo się 
cieszę, że udało się wprowadzić ten obiekt do 
Kontraktu Terytorialnego, aby móc się ubiegać 
o środki unijne w ramach Programu Infra-
struktura i Środowisko, dystrybuowane przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Przygotowaliśmy wniosek do projektu 
wyszacowanego na 11 mln złotych z nadzieją, 
że pozyskamy środki w wysokości 85%, co po-
zwoliłoby nam zmodernizować tą wyższą część 
dworca. Czekamy więc na konkursowe roz-
strzygnięcia z nadzieją, że będziemy skuteczni 
– mówiła burmistrz, a licznie przybyli goście 
w swoich wystąpieniach gratulowali jej od-
wagi i skuteczności w działaniu a także dba-

Dni Miasta pod znakiem 
doskonałej rozrywki
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Wspólne zdjęcie drużyn skupionych wokół KS „Pogoń”

Uroczysta sesja Rady Gminy i Miasta Atrakcje dla dzieciFinałowy pokaz sztucznych ogni

łości o dziedzictwo kulturowe małej ojczyzny. 
Najwięcej atrakcji zaplanowano na sobotę, 

która zamieniła się w dzień wielkiego festy-
nu skupiającego tysiące mieszkańców oraz 
przyjezdnych gości. Rozpoczęto rywalizacją 
sportową. Najpierw o Puchar Burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
walczyły dziecięce oraz młodzieżowe 
drużyny piłkarskie skupione wokół KS 
„Pogoń”, a następnie szachiści. Nie bra-
kło darmowych atrakcji dla dzieci, które 
zapewniło Stowarzyszenie Przyjaciół 
Jarzębinki. Maluchom zaoferowano ma-
lowanie twarzy, tatuaże, bańki mydlane, 
skręcanie balonów czy ozdabianie toreb 
wg własnego projektu. Zorganizowana 
zaś przez Klub Sportowy „Pogoń” lote-
ria fantowa przyniosła szczęście wielu 
spośród tych, którzy zakupili losy. Po po-
łudniu stadion zaczął rozbrzmiewać muzyką. 
Swoje talenty wokalne, ale również taneczne, 
a nawet żonglerskie zaprezentowali dzieci 
i młodzież. Corocznym zwyczajem wystąpiła 
Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta, wykonując 
standardy muzyki światowej. Pierwszą gwiaz-

dą festynu był obchodzący w tym roku 30-le-
cie istnienia zespół IRA. Artur Gadowski i jego 
ekipa nie oszczędzali się, przez blisko półtorej 
godziny prezentując swoje największe prze-
boje: od kultowego „Mojego domu” po utwo-

ry z ostatnich albumów. Nie zabrakło bisów, 
podobnie jak przy występie zespołu Enej, 
który zagrał na zakończenie. Energetyczne 
„Skrzydlate ręce”, „Tak smakuje życie” itd. tak 
rozgrzały publiczność, że nie dała artystom 
szybko zejść ze sceny. Kilka chwil po ostatnim 

utworze zwycięzców pierwszej edycji pro-
gramu Must Be the Music nad płytą stadionu 
rozbłysnęły fajerwerki, a zwieńczeniem festy-
nu była zabawa taneczna trwająca do drugiej 
godziny w nocy. 

Ostatni dzień obchodów rozpoczę-
ła uroczysta msza święta w intencji 
mieszkańców, w której uczestniczyli 
także władze samorządowe, liczne 
poczty sztandarowe, Miejsko-Gminna 
Orkiestra Dęta oraz Chór św. Grzego-
rza. Do Starego Kina, czyli miejskiej sali 
widowiskowej zaproszono zaś dzieci, 
dla których Teatr Pana O. przygoto-
wał dwa interaktywne przestawienia 
– oparty na twórczości Jana Brzechwy 
pierwszy w Polsce spektakl w świa-
tłach UV pt. „W pracowni Ambrożego 
Kleksa” oraz drugi – będący kompilacją 

przygód Kapitana Haka i kultowych postaci 
z filmu „Madagaskar”. Dla urozmaicenia dzie-
ciom zaproponowano także bezpłatny plac za-
baw, z którego można było korzystać do woli.

tekst: Magdalena Kąpielska 
foto: Kamil Różański 
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Dochody budżetu z roku na rok syste-
matycznie wzrastają. W 2016 zostały one 
wykonane w wysokości 68.950.724,01 zł 
(99,67% planu), co stanowi kwotę wyższą 
o 13.315.225,94 zł w stosunku do roku po-
przedniego (wzrost o 23,93%). Składają 
się na nie: dochody bieżące w wysokości 
67.965.752,08 zł (99,71% planu) oraz ma-
jątkowe w wysokości 984.971,93 zł (97,41% 
planu).

Wydatki zostały zrealizowane w wy-
sokości 75.075.893,51 zł (94,04% planu), 
a składają się na nie: wydatki bieżące 
57.369.365.49 zł (93,30% planu) oraz ma-
jątkowe 17.706.528,02 zł (96,52% pla-
nu). Na siedemnaście inwestycji zwią-
zanych z gminnymi drogami wydano 
kwotę 4.958.839,58 zł, a na przedsięwzięcia 
w oświacie 759.332,55 zł. Gospodarka ko-

munalna i ochrona środowiska pochłonęły 
3.415.445,13 zł, w tym „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniaz-
dów i Boczków” 2.698.590,66 zł (zadanie 
zrealizowane w latach 2015-2016 koszto-
wało ogółem 3.271.037,58 zł). Na kulturę 
wydatkowano kwotę 2.679.320,46 zł, w tym 
1.497.883,94 zł na przebudowę i rozbudowę 
Starego Kina w Nowych Skalmierzycach (za-
danie realizowane w latach 2015-2016 kosz-
towało ogółem 1.687.081,80 zł). Na świetlice 
wiejskie i związanych z tym dwanaście tytu-
łów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 
993.261.63 zł. Natomiast inwestycje w obiek-
ty sportowe pochłonęły 4.492.469,57 zł, 
w tym 4.160.367,89 zł zadanie pt. „Budowa 
boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja 
Stadionu Miejsko-Gminnego wraz z infra-
strukturą”. Całe przedsięwzięcie, które jest 

realizowane również i w roku bieżącym, 
planowo wyniesie kwotę 6.770.000,00 zł. 
Z gminnego budżetu samorząd przeznaczył 
także środki na wsparcie inwestycji związa-
nych z remontami i przebudowami dróg po-
wiatowych – na rzecz Powiatu Ostrowskiego 
przekazano 770.753,13 zł.

W roku 2016 gmina zaciągnęła pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
w wysokości 2.084.260,86 zł oraz z tytułu 
emisji obligacji w wysokości 4.000.000,00 zł. 
Zadłużenie na dzień 31 grudnia ub. r. wynosi 
13.611.945,97 zł. 

W wyniku działalności inwestycyjnej 
wartość gminnego majątku, tj. tzw. ak-
tywów trwałych zwiększyła się o kwotę 
12.976.247,19 zł i wynosi 100.957.425,40 zł.

Dariusz Smułka

Dofi nansowanie 
kanalizacji w Biskupicach
21 czerwca br. w Przygodzicach Zastępca 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Paweł Błaszczyk wraz ze skarbnikiem Bolesławem 
Borkowskim podpisali z Wicemarszałkiem Woje-
wództwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabow-
skim umowę na dofi nansowanie operacji „Budowa 
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Biskupice 
wraz z wyposażeniem stacji uzdatniania wody 
oraz przebudową odcinka sieci wodociągowej”. 

Wniosek został złożony w listopadzie 
ubiegłego roku na konkurs w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 dla operacji typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wspar-
cie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
rodzajów małej infrastruktury, w tym in-
westycji w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii”, działanie „Podstawowe 

usługi i odnowa wsi na obszarach wiej-
skich”. Do�inansowanie nie byłoby możliwe, 
gdyby nie profesjonalnie przygotowana do-
kumentacja do wniosku – powiedział Pa-
weł Błaszczyk.

Realizacja zadania zakłada wykonanie 
systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków 
komunalnych o długości 3 259 metrów, 
modernizację stacji uzdatniania wody (wy-
miana zbiornika filtrów) oraz remont 270 

metrów odcinka sieci wodociągowej. Ulep-
szenie infrastruktury zarówno wodociągo-
wej jak i kanalizacyjnej poprawi warunki 
bytowe mieszkańców.

Łączny koszt inwestycji to 2 678 859,39 
zł, w tym dofinansowanie unijne wynosi 
aż 1 704 558,00 zł (63,63%). Jej zakończe-
nie zaplanowano na kwiecień 2018 roku. 
Przetarg na wybór wykonawcy został 
już ogłoszony.

 Jednogłośne 
absolutorium
30 czerwca br. odbyła się trzydziesta siódma 
sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
podczas której radni, po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 
2016, pozytywną opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej, 
ponownie obdarzyli zaufaniem burmistrz 
Bożenę Budzik, udzielając jej jednogłośnie 
absolutorium. 
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Podpisanie umowy na dofinansowanie  
budowy sali w Śliwnikach
6 czerwca br. w Poznaniu Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik wraz ze skarbnikiem Bolesławem 
Borkowskim podpisali z Wi-
cemarszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztofem 
Grabowskim umowę na reali-
zację operacji pn. „Budowa 
świetlicy w Śliwnikach” 
w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER”.

Celem inwestycji jest „poprawa warun-
ków życia, aktywizacja społeczna i rozwój 
kulturalny mieszkańców Śliwnik w Gmi-
nie i Mieście Nowe Skalmierzyce”. Na 
wskazany cel ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 pozyskano 332.976,00 zł. Pozosta-
łą kwotę – 190 325,56 stanowią środki 
własne samorządu. W ramach przed-
sięwzięcia powstanie nowy parterowy 

obiekt z pomieszczeniami takimi jak: 
sala zebrań, korytarz, toalety damska 
i męska oraz dla niepełnosprawnych, 
pomieszczenia magazynowe i gospodar-
cze a także aneks kuchenny. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to kwie-
cień 2018 roku. 

Ewelina Stachowicz-Zych

Film promocyjny  
miasta Nowe Skalmierzyce
Dworzec, Skwer Historyczny, Park Miejski, Stare Kino, 
wyremontowane placówki oświatowe i inne interesujące miejsca 
oraz obiekty znalazły się w filmie promującym Nowe Skalmierzyce. 

Wszystkie ujęcia zostały wykonane 
z powietrza przy pomocy drona, dzięki 
czemu uzyskano ciekawą perspektywę po-
kazującą widoki z lotu ptaka. W klipie uka-
zano wiele obszarów aktywności miasta 
m.in. miejsca umożliwiające rozwój sportu 
i kultury. Nie brakuje także akcentów histo-

rycznych oraz pięknych widoków miasta.
 Film został nakręcony na zlecenie sa-

morządu. Jest już dostępny w Internecie 
na stronie www.noweskalmierzyce.pl. Pre-
miera odbyła się na uroczystej sesji rady 
23 czerwca br.

Aleksander Liebert

„Witamy w Gminie 
i Mieście Nowe 
Skalmierzyce” 
w nowoczesnej 
formie
Od 9 czerwca br. mieszkańcy 
i przejeżdżający przez Gminę 
i Miasto Nowe Skalmierzyce 
kierowcy poza zwykłym znakiem 
drogowym informującym 
o wjeździe na jej teren witani są 
w nowoczesny sposób – zamonto-
wano bowiem dwa witacze. 

Pierwszy znajduje się przy granicy z Kali-
szem tuż obok Skweru Historycznego, nato-
miast drugi w Śliwnikach, przy skrzyżowaniu 
prowadzącym do Gostyczyny i Strzegowy. 
Z racji obowiązujących przepisów nie można 
było umiejscowić ich przy drodze krajowej 
nr 25 relacji Ostrów Wielkopolski-Kalisz.

Witacze mają 4 metry wysokości. Na 
każdym z nich poza herbem Gminy i Miasta 
umieszczono trzy zdjęcia ukazujące najbar-
dziej charakterystyczne miejsca i obiekty: 
dworzec kolejowy w Nowych Skalmierzy-
cach, Sanktuarium Matki Boskiej Skalmie-
rzyckiej oraz byłą granicę prusko-rosyjską, 
na której obecnie znajduje się poświęcony 
jej Skwer Historyczny. 

Dariusz Smułka

Wszystkie zdjęcia do filmu promocyjnego nakręcono za pomocą drona

Nowy witacz na wjeździe do miasta od strony Kalisza

W Śliwnikach wkrótce zostanie 
wybudowana świetlica
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Uchodźca w Chotowie, 
czyli wspomnienia Friedricha 
von Bruemmera - cz. II
W poprzednim odcinku przybliżyliśmy tło wydarzeń 
z Chotowa lat 1939-1945, wytłumaczyliśmy skąd wzięła się 
tutaj szlachecka rodzina von Bruemmer oraz kim był Fridrich. 
W tym oraz kolejnym numerze Gazety Skalmierzyckiej 
oddamy mu głos. 

Na końcu stycznia  1940 roku moi rodzice, 
Hella i ja, zostaliśmy wysłani do Poznania. Po 
krótkiej nieobecności tato wrócił i opowiedział 
nam, że majątek, do którego nas zakwaterowa-
no nazywa się teraz Kleingraben (jego polska 
nazwa to Chotów), i że za dwa dni powinniśmy 
tam wyruszyć. Jechaliśmy pociągiem do Ostrowa. 
Tam czekały na nas dwie dorożki: jedna błysz-
cząca, czarna dwuosobowa i otwarta landara, do 
obu zaprzęgnięte były dwa wspaniałe araby. Do-
rożkarze otworzyli nam drzwi, Hella i ja wspięli-
śmy się do wyściełanej aksamitem dwuosobowej 
dorożki. Koła terkotały na wyboistych drogach. 
Krajobraz był płaski, pusty i trochę przykryty 
śniegiem. Wierzby ciągnęły się wzdłuż drogi. 

W końcu przekroczyliśmy małą osadę dla 
pracowników majątku, gdzie kryte słomą dachy 
pokrywał śnieg. Potem jechaliśmy przez duży 
wjazd szeroką, żwirową drogą prowadzącą do 
dworku i odgrodzoną przyciętym bukowym ży-
wopłotem. Przed schodami wejściowymi ocze-
kiwało na nas siedem osób, sześć kobiet i jeden 
mężczyzna. Mężczyzną był Staszek, brygadzista, 
który skłonił się i powitał nas w… (zaczął polską 
nazwą, ale poprawił się i powiedział „Kleingra-
ben”). Przedstawił nam później innych służących 
w domu. Wszyscy wykonali nieporadny ukłon. 
Później pokazano nam nasze pokoje. Kolacja, jak 
nam powiedziano, miała być podana za pół go-
dziny. Stół w jadalni był strasznie długi. Usiedli-
śmy na jednym z końców: moja mama u szczytu 
stołu, mój tata po jej prawej stronie, Hella po jej 
lewej stronie i ja obok Helli. Lampy z dużymi ku-
listymi cylindrami roztaczały przyjemne światło 
nad cienkim, lnianym obrusem, piękną porcela-
ną i srebrnymi sztućcami. Jedzenie dotarło za 
pomocą windy do przewożenia potraw z dużej 
kuchni w piwnicy. 

Co ciekawe obecnie w piwnicy również 
znajduje się kuchnia, powstała w wyniku re-
montu obiektu i adaptacji na hotel z restau-
racją. Winda niestety nie zachowała się do 
naszych czasów. Takie rozwiązanie techniczne 
częściej było stosowane w pałacach, w dwor-
kach rzadziej, a dzisiaj praktycznie w ogóle za-
nikło w budownictwie jednorodzinnym. 

Maugosza, najstarsza służąca w domu, ser-
wowała dania. Obserwowałem dokładnie moich 
rodziców. Do tej pory nigdy nie podawano mi 
jedzenia. Kolejne słowa doskonale oddają we-
wnętrzne poczucie krzywdy i podejście tym-
czasowych właścicieli chotowskiego majątku: 
Było przecudownie i strasznie jednocześnie. To 
nie był nasz dom, to nie było nasze ognisko do-

mowe. On należał do innych ludzi, któ-
rzy brutalnie zostali wypędzeni. Mała 
dziewczynka niegdyś mieszkała w „moim” poko-
ju. Była mniej więcej w moim wieku. Jej szkolne 
książki jeszcze tam pozostały, niektóre jej ubra-
nia, buty, duży blok rysunkowy z dziecięcymi 
rysunkami z jej życia, jej rodzice, jej dom – dom, 
w którym my teraz żyliśmy. 

Cenne okazują się dalsze opisy majątku, 
w tym niezachowanych do dzisiaj budynków 
gospodarczych. Kleingraben był dużym mająt-
kiem z około stu ludźmi. Znajdowała się w tym 
miejscu nieprawdopodobnie długa obora, w niej 
krowy jedna za drugą, a na końcu osobna staj-
nia dla dwóch masywnych byków. Dwa duże 
wozy drabiniaste były zaprzęgnięte czterema 
końmi. Prowadzący zaprzęg używali długich 
batów, którymi mogli trzaskać, jak gdyby był to 
wystrzał z karabinu. Dostrzec mogliśmy rów-
nież stajnię pełną ciężkich koni pociągowych, 
duży chlew i stajnię dla koni zaprzęganych do 
powozów oraz wierzchowców, niektóre z nich 
półkrwi arabskiej. Ludzie byli pełni szacunku, 
ale zdystansowani. Nie mieliśmy też problemów 
językowych. Do 1919 roku teren ten znajdował 
się w Prusach i wszyscy starsi ludzie mówili po 
niemiecku. Wielu pracowników służyło w nie-
mieckiej armii podczas I wojny światowej. Sta-
szek był w swoim czasie sierżantem w cesarskiej 
armii, kiedy mój tata służył w armii carskiej. 
Maugosza była jeszcze głęboko oddana swoje-
mu dotychczasowemu państwu, dlatego była 
równie głęboko zirytowana naszą obecnością. 
Wykonywała swoje obowiązki z odczuwalnym 
chłodem. Rosa, pokojówka, nie potra�iła jednak-
że być nieprzychylną. Była dużą, korpulentną 
kobietą z wąską twarzą, głęboko osadzonymi 
oczyma i długimi, czarnymi włosami. „Jak masz 
na imię?” zapytała mnie. „Friedel”, odpowiedzia-
łem, tak byłem mianowicie nazywany w rodzi-
nie. „Fridek”, powiedziała Rosa, i zostałem Frid-
kiem tak długo, jak mieszkaliśmy w Kleingraben. 
Rosa była bardzo miła i kochała mnie w sposób 
jaki potra�ią kochać tylko bezdzietne kobiety.

W marcu odwiedził mojego tatę zrozpaczony 
mężczyzna. Nazywał się Herr Grabowski i był 
jeszcze do niedawna nauczycielem w położo-
nej w pobliżu szkole na wsi (zapewne chodzi 
tutaj o szkołę w Gostyczynie). Teraz polskie 
szkoły zostały zamknięte, nauczyciele zostali 
deportowani, by pracować w przemyśle, a ich 
rodziny zostały przesiedlone do centralnej Pol-
ski. Mój tato telefonował do zaprzyjaźnionych 
adwokatów, którzy zasiadali w administracji 

oraz odwiedził kierownictwo partii w Ostrowie. 
Podkreślił wielkość i znaczenie Kleingraben jako 
dostawcy artykułów spożywczych. Dodatkowo 
rzucił słówko o pewnych nazwiskach. Najpierw 
członkowie partii odprawili go, potem wzrusza-
li ramionami – Polak więcej albo mniej nie był 
dla nich zbyt ważny – i zgodzili się wspaniało-
myślnie. Herr Grabowski dostał swój niezbędny 
do życia dowód osobisty z adnotacją ,,kriegswi-
chtig’”(tj. osoby o szczególnym znaczeniu wo-
jennym). Tra�ił do Kleingraben jako księgowy 
i przeprowadził się z rodziną do stojącego pusto 
mieszkania. 

Zaraz pierwszego dnia mój tato zaprosił 
Herr Grabowskiego do nas na obiad. Okazało 
się to błędem, ponieważ naruszyło to surową 
świadomość klasową służących. My mogliśmy 
wprawdzie być okupantami, ale byliśmy „ad lig” 
– szlachta – i należeliśmy do niej. Herr Grabow-
ski, jako wiejski nauczyciel nie należał do niej 
i Maugosza usługiwała mu przy stole z jawną 
niechęcią i lodowatą arogancją. Jadałem u niego 
w domu często, ale Herr Grabowski nie jadł u nas 
już nigdy więcej. Wiosną skończyła się wojna 
podjazdowa. Wojna na siedząco „Sitzkrieg” (tj. 
dziwna wojna, dosł. wojna na siedząco) nagle 
stała się wojną błyskawiczną „Blitzkrieg”. 

(…) Moja znajomość języka polskiego popra-
wiała się w okamgnieniu i wkrótce opanowałem 
ten język płynnie, nawet jeśli nieco „rustykalnie”. 
Jednakże z niektórymi słowami nie mogłem 
sobie poradzić. Zawsze w maju pojawiały się 
w wielkiej ilości (Maikäfer) chrabąszcze, pięk-
nie wyglądające, ciemnobrązowe, niesamowicie 
żarłoczne chrząszcze, które pożerały młode li-
ście z drzew i krzewów oraz z naszych eleganc-
kich bukowych żywopłotów. Cała młodzież wiej-
ska zbierała i zabijała chrabąszcze, ponieważ za 
każdy słoik dostawali parę groszy. Kpili ze mnie, 
gdy niepoprawnie wymawiałem polską nazwę 
„Maikäfer” – chrząszcz. (Później odkryłem, że to 
słowo jest częścią znanego polskiego łamańca 
językowego: W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi 
w trzcinie – in Szczebrzeszyn summen die Ma-
ikäfer in den Weiden).

Wspomnienia na podstawie: „Auszug aus 
einer deutschsprachigen Übersetzung von Klas 

Lackschewitz 2008, Wehrhalden, Deutschland.“

Opracował: Aleksander Liebert

rzy brutalnie zostali wypędzeni. Mała Od lewej Hedwig (Hella) (*1920), Arist (* 1921), 
Friedrich (Friedel, Fred) (*1929) oraz Hella (1925)

6



Uczestnicy konferencji

Prestiżowy konkurs w Pałacu Tłokinia
Pracujący od 8 lat w Dworze Stary Chotów Maciej Kobylański 
zwyciężył w konkursie na „Wielkopolskiego Kucharza Roku” im. 
Rafała Jelewskiego, który zorganizowano w Pałacu Tłokinia 9 czerwca.

O tytuł najlepszego kucharza Wielkopol-
ski walczyło 12 zawodników. Ich zadaniem 
było przygotowanie dania głównego, któ-
re bazować miało na mięsie i podrobach 
z (związanej z Wielkopolską) gęsi, fasolce 
szparagowej oraz rabarbarze. Prace konkur-
sowe oceniało jury w składzie: Marcin Bu-
dynek, przewodniczący jury, reprezentujący 
Akademię Marcina Budynka w Augustowie, 
Julia Komp, z restauracji Castle Loersfeld 
w Kerpen w Niemczech, najmłodsza szefo-
wa kuchni odznaczona gwiazdką Michelin, 
Magdalena Ossowska z Restauracji YoSH 
w niemieckim Stuttgardzie, Marcin Szukaj, 
restauracja Kuchnia i Bulwar w Bydgosz-
czy, Paweł Rozmiarek (Bistro Szarlotta przy 
Starym Rynku w Poznaniu) oraz Paweł Osz-
czyk, mistrz kucharstwa, reprezentujący Re-
staurację La Rotisserie w Warszawie.

W konkursie zwyciężył Maciej Koby-
lański, kucharz z restauracji Dwór Stary 
Chotów, który odebrał nominację do Kuli-
narnego Pucharu Polski oraz Puchar Prezy-
denta Miasta Kalisza. Maciej Kobylański jest 

szefem kuchni młodego pokolenia. Posiada 
duże doświadczenie i wyczucie smaku, dba-
jąc jednocześnie o wysoką jakość produk-
tów. Dzięki niemu kuchnia w Starym Dworze 
Chotów wpisuje się w najnowsze trendy nie 
tylko naszej, rodzimej gastronomii – podkre-
ślają właściciele restauracji, w której na co 
dzień pracuje.

Rywalizacji kucharzy towarzyszyło wiele 
atrakcji. Wśród nich prezentacje kulinarne. 
Dania Auguste Escoffiera prezentowali zna-
ny kucharz Kurt Scheller, Jacek Szczepański 
oraz laureat ubiegłorocznej edycji konkursu 
Paweł Salamon. Potrawy z grilla przybyłym 
gościom serwował Maciej Grubman z Rze-
szowa. To chyba najlepszy specjalista znają-
cy tajniki przygotowywania potraw z grilla. 
Mamy ponadto lokalne potrawy, ale i m.in. 
dzikie ostrygi – podkreślał Andrzej Klimek, 
szef kuchni Pałacu Tłokinia. Stoiska z dania-
mi przygotowali także sponsorzy konkursu. 
Cieszymy się, że pogoda dopisała i kucharze 
swobodnie, w plenerze mogli walczyć o mia-
no najlepszego Wielkopolskiego Kucharza 

Roku – powiedziała Angelika Mazek, która 
wraz z mężem Piotrem są właścicielami Pa-
łacu Tłokinia. Dlaczego konkurs zorganizo-
wano właśnie tutaj? Konkurs „Wielkopolski 
Kucharz Roku” został zorganizowany po raz 
13, ale po raz czwarty pod patronatem nie-
żyjącego już Rafała Jelewskiego, wybitnego 
szefa kuchni z Poznania.

Przedruk z Życia Kalisza,  
Agnieszka Burchacka

Sprawozdanie z konferencji „Bądź bezpieczny”
Pod takim hasłem w dniu 
07.06.2017 roku w Starym Kinie 
odbyła się konferencja dla 
seniorów, którą zorganizował 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowych 
Skalmierzycach. 

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym 
patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. Swoją obecnością zaszczycili 
nas: Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Zdzisław Mielczarek, radni: Małgorzata 
Walczak, Stanisław Pawlak i Tadeusz Orze-
chowski oraz przedstawiciele instytucji dzia-
łających na rzecz osób starszych. Honorowymi 
gośćmi byli oczywiście seniorzy. Gości powi-
tała kierownik MGOPS Urszula Gajda, a kon-
ferencję prowadziła Aleksandra Jaśkiewicz – 
starszy specjalista pracy socjalnej. 

Tematem przewodnim było bezpieczeń-
stwo najstarszych mieszkańców gminy. Radca 
prawny Damian Zębski przedstawił najważ-
niejsze zagrożenia związane z nieuczciwymi 
praktykami handlowymi. Udzielił cennych 
wskazówek dotyczących m.in. tego jak wybrnąć 
z niekorzystnie zawartych umów. Komendant 
Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach 
Andrzej Sobczak wraz z dzielnicowym Łuka-

szem Juszczakiem poinformowali o różnych 
rodzajach przestępczości, które mogą dotyczyć 
osób starszych. Głos zabrał również sekretarz 
Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek, który nie 
tylko wyraził słowa uznania i wdzięczności do 
kierownika i pracowników M-GOPS, ale także 
podzielił się swoimi doświadczeniami związa-
nymi z tematem konferencji. Z prelekcją wy-
stąpił Komendant Miejsko-Gminnego Związku 
OSP Jerzy Kwiasowski, który instruował jak 
należy się zachować w czasie zagrożenia życia 
i zdrowia. Szczególną uwagę zwrócił na nie-
bezpieczeństwo wynikające z pożaru. Krysty-
na Sikora, członek Ostrowskiej Rady Seniorów 
oraz Prezes Fundacji „Wsparcie”, która już od 
35 lat pracuje na rzecz seniorów, w sposób 
bardzo interesujący przedstawiła osobę senio-
ra jako człowieka szczególnie wartościowego 
poprzez doświadczenia zdobyte w ciągu całe-
go życia. Ważne informacje przekazała także 
Agnieszka Gomółka, przedstawicielka Cen-

trum Nauki i Biznesu „Żak” w Kaliszu, która to 
szkoła dedykuje seniorom dwie specjalności: 
florysta oraz opiekun medyczny. Jako ostatnia 
wystąpiła pielęgniarka środowiskowa - Ilona 
Sworowska, która poinformowała jak unikać, 
zapobiegać i radzić sobie z wieloma schorze-
niami. Dzięki jej uprzejmości każdy z gości 
mógł dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego. 

Na zakończenie uczestnicy otrzymali tzw. 
„pudełko życia”, które zawiera informacje na 
temat stanu zdrowia osoby, grupy krwi, zaży-
wanych leków itp. Zaleca się je przechowywać 
w lodówce, by w razie interwencji pogotowia 
ratunkowego sanitariusze bez problemu do-
tarli do ważnych informacji dotyczących sta-
nu zdrowia pacjenta. „Pudełko życia” można 
obejrzeć także na naszej stronie internetowej, 
a karta informacyjna (stanowiąca zawartość 
pudełka) jest możliwa do pobrania.

Marta Krzyżaniak
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Chciałbym powitać Was u stóp Matki Bożej – Pani Skalmierzyckiej. 
Spotkaliśmy się tutaj ostatni raz pięć lat temu z okazji X „Salve”. 
Dzisiaj obchodzimy je po raz piętnasty – tymi słowami uczestników 
corocznego spotkania odbywającego się pod hasłem „Modlitwa, 
motocykle, muzyka” powitał inicjator przedsięwzięcia, czyli kustosz 
skalmierzyckiego sanktuarium ks. kanonik Sławomir Nowak. 

Formuła tych corocznie organizowanych 
w innej miejscowości Diecezji Kaliskiej 
spotkań motocyklowych zakłada: nabożeń-
stwo w plenerze, podczas którego miłośni-
cy dwóch kółek modlą się za udany sezon 
i zmarłych kolegów; święcenie maszyn; pa-
radę motocyklową oraz koncert muzyczny.

Nie inaczej było na jubileuszowym zlo-
cie, który odbył się 4 czerwca br. przy skal-
mierzyckiej świątyni. Rozpoczęto go mszą 
świętą koncelebrowaną przez grono księży 
motocyklistów przy udziale stawiszyńskiej 
scholi parafialnej. Wygłaszający homilię ks. 
kan. Nowak, z racji przypadającej w tym 

dniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego, 
przekonywał wiernych, by mu zaufali w spo-
sób szczególny: Kościół prowadzi każdego 
z nas do zbawienia. Żeby to zbawienie osią-
gnąć, trzeba być świętym. Choć się tego słowa 
boimy i nie wyobrażamy sobie być świętym, 
to jednak wszyscy jesteśmy do tej świętości 
powołani. Co to znaczy być świętym? To zna-
czy być blisko Pana Boga i w tym wszystkim 
pomaga nam właśnie Duch Święty, który 
obecny jest praktycznie w każdym sakramen-
cie. […] Chciałbym Was prosić, abyście przed 
każdą modlitwą wypowiedzieli jedno zdanie: 
„Przyjdź Duchu Święty”. 

Po nabożeństwie ciągnąca się aż po hory-
zont kawalkada przeszło trzech tysięcy moto-
cykli przejechała ulicami kilku miejscowości 
w gminie: Skalmierzyc, Nowych Skalmierzyc, 
Boczkowa i Chotowa, by przez Śliwniki po-
wrócić na miejsce zlotu, gdzie czekała nie-
spodzianka muzyczna: koncert legendarnego 
rockowego zespołu Armia. Tomasz Budzyński 
wraz z kolegami zaprezentowali swoim fa-
nom najbardziej znane numery: „Pięknorę-
kiego”, Gdzie ja, tam będziesz Ty”, „Soul Side 
Story”, a na zakończenie – „Niezwyciężonego”. 
Ponadto był to czas, podczas którego można 
było podziwiać przybyłe motocykle z bliska, 
wesprzeć kwestę na rzecz chorego Mateusza 
czy skorzystać z przygotowanej na tę okolicz-
ność gastronomii. Nie zapomniano także o naj-
młodszych, którym w pobliżu zorganizowano 
wesołe miasteczko z mnóstwem atrakcyjnych 
urządzeń zabawowych.

tekst i foto: Magdalena Kąpielska 

Jubileuszowe Salve
Msza święta koncelebrowana przez księży motocyklistów Parada motocykli i koncert zespołu Armia

Drużynowy turniej dziecięcy

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Lezionie
Rada Sołecka wraz z sołtysem wsi Leziona zorganizowali w dniu 
11.06.2017 roku już po raz siódmy festyn z okazji Dnia Dziecka. 

Spośród zaproszonych gości przybyli do 
nas Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Paweł Błaszczyk oraz grono pe-
dagogiczne ze szkoły podstawowej w Gostyczy-
nie, bowiem do wspólnej zabawy zaproszono 
również przedszkolaków i uczniów z tamtej-
szej właśnie placówki. Dzieci zaprezentowały 
swoje umiejętności wokalno-taneczne. Przy-
gotowano dla nich wiele atrakcji. Gry i zabawy 
prowadzili animatorzy ze Strefy Artystycznej 
„UCIECHOWO” z Kalisza. Ogromnym zainte-
resowaniem cieszył się również pokaz akcji 
ratowniczej przedstawiony przez strażaków 
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gostyczyny. 
Dzieci mogły korzystać z darmowych zamków 

dmuchanych, przejazdu kucykiem i bryczką 
z końmi. Największe emocje wzbudził druży-
nowy turniej dziecięcy, w którym walczono 
o zdobycie medali, jednocześnie świetnie się 
bawiąc. Zwyciężyła drużyna gospodarzy, dru-
gie miejsce zajęła drużyna z Gostyczyny, na po-
dium stanęła również drużyna „reszty świata”. 
Oprócz wspaniałej atmosfery dopisała również 
ładna pogoda. 

Serdeczne podziękowania dla Andrzeja Ba-
nasiaka ze Śliwnik, Mieszalni Pasz Tasomix z Bi-
skupic Ołobocznych, Mleczarni Lazur z Nowych 
Skalmierzyc oraz Firmy Pupil-Foods z Nowych 
Skalmierzyc za pomoc w organizacji imprezy. 

Wiesław Wawrzyniak
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Drugi Festyn Parafi alny przy Parafi i 
Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach
O ile zapoczątkowany w roku ubiegłym przez ks. kanonika Zbigniewa 
Króczyńskiego Festyn Parafi alny przy Parafi i Bożego Ciała w Nowych 
Skalmierzycach przyciągnął setki mieszkańców, tak w tym roku 
można powiedzieć o prawdziwych tłumach, które 18 czerwca 
zgromadziły się na terenie przy tutejszym kościele. 

Z przybyłymi bawili się wspólnie Zastępca 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Paweł Błaszczyk, Poseł na Sejm RP Tomasz 
Ławniczak, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, 
Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Jerzy 
Łukasz Walczak oraz liczni sponsorzy. 

Przedsięwzięcie, które w swoim zamiarze 
ma integrować wiernych i stanowić dla nich 
dobrą rozrywkę, jest rów-
nież sposobem wsparcia 
realizowanych przez parafię 
inwestycji związanych z re-
montami obu nowoskalmie-
rzyckich świątyń. Dochód 
na to pochodzi z rozprowa-
dzanych cegiełek, spośród 
których każda zapewnia 
kupującemu drobny fant, 
w finale zaś spośród wszyst-
kich rozlosowywane są cenne nagrody główne. 
W tym roku było ich kilkadziesiąt, w tym m.in. 
pralka, lodówka, telewizor, ekspres do kawy, 
rower, skuter oraz …. samochód Peugeot. Jego 
zwyciężczyni, Ewa Galewska, odbierając klu-
czyki od głównych fundatorów – prezesów 
spółdzielni Lazur oraz Multimedia Polska S.A., 
nie kryła radości oraz zaskoczenia z faktu, że 
to właśnie jej los spośród wydrukowanych 
czterech tysięcy okazał się tym szczęśliwym. 

Organizatorzy przygotowali szereg in-
nych, równie ciekawych atrakcji: gastro-

nomię, malowanie twarzy, urządzenia za
bawowe, występy artystyczne. Na scenie swoje 
talenty instrumentalne, wokalne oraz aktorskie 
zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich oraz młodzież 
z Gimnazjum im. Polskich Noblistów. Grupa te-
atralna Epizod złożona ze skazanych przeby-
wających w Oddziale Zewnętrznym w Kaliszu 

w krótkim przedstawieniu 
pt. „Być dobry jak chleb” 
przypomniała sylwetkę oraz 
główne nauki głoszone przez 
św. Brata Alberta (rok 2017 
ustanowiono Rokiem św. 
Brata Alberta), a klaun Le-
opold porwał dzieci do zaba-
wy na scenie, gdzie śpiewano 
wspólnie zarówno piosenki 
z repertuaru dziecięcego, jak 

i religijnego. Emocje sięgnęły zenitu, kiedy na 
scenę wkroczyła gwiazda wieczoru, czyli Sha-
zza. Królowa disco polo przypomniała swoje 
największe przeboje z lat 90-tych: „Bierz co 
chcesz”, „Tak bardzo zakochani” i „Baiao Bon-
go”, ale sięgnęła również po repertuar nowszy, 
po koncercie zaś wszystkim swoim wiernym 
fanom rozdawała zdjęcia i autografy. Najwy-
trwalsi mogli jeszcze pobawić się przy dźwię-
kach muzyki dyskotekowej serwowanej przez 
DJ Johny’ego. 

tekst i foto: Magdalena Kąpielska 

Festyn rodzinny 
dla mieszkańców 
wsi Fabianów 
i Ociąż
4 czerwca br. w parku w Ocią-
żu odbył się zorganizowany 
przez sołectwa wsi Fabianów 
i Ociąż festyn rodzinny pt. 
„Jedzmy zdrowo i kolorowo”. 

Dzieci zamiast cukierkami zajadały 
się owocami i warzywami. Można było 
również spróbować swojskiego chleba 
ze smalcem i ogórkiem. Panie przygoto-
wały kącik kawowy z ciastem, a pano-
wie grillowali kiełbasę. 

Dzieciom zafundowano bezpłatne 
zamki dmuchane. Całe rodziny uczest-
niczyły w rozmaitych konkursach, wal-
cząc o puchar dla wsi. Zwyciężyła dru-
żyna z Ociąża. Uczestnikom wręczono 
medale, puchary i nagrody ufundowa-
ne przez sponsorów. Przeprowadzo-
no również specjalną konkurencję dla 
gości, w której uczestniczyli Starosta 
Ostrowski Paweł Rajski, Zastępca Bur-
mistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Paweł Błaszczyk oraz mieszkańcy 
sąsiednich miejscowości.

Pogoda nie zawiodła i dopiero po ro-
zegranych konkurencjach przyjemnie 
schłodził nas czerwcowy deszczyk .

dobrą rozrywkę, jest rów-
nież sposobem wsparcia 
realizowanych przez parafię 
inwestycji związanych z re-
montami obu nowoskalmie-
rzyckich świątyń. Dochód 
na to pochodzi z rozprowa-
dzanych cegiełek, spośród 
których każda zapewnia 
kupującemu drobny fant, 

w krótkim przedstawieniu 
pt. „Być dobry jak chleb” 
przypomniała sylwetkę oraz 
główne nauki głoszone przez 
św. Brata Alberta (rok 2017 
ustanowiono Rokiem św. 
Brata Alberta), a klaun Le-
opold porwał dzieci do zaba-
wy na scenie, gdzie śpiewano 
wspólnie zarówno piosenki 

Występ Shazzy Atrakcje dla dzieci 

Zdobywczyni głównej nagrody

W zmaganiach brali udział dorośli i dzieci
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Zachowaj Trzeźwy Umysł
Przełom maja i czerwca to w naszej gminie tradycyjnie już 
czas fi nału Ogólnopolskiej Kampanii Profi laktycznej Zachowaj 
Trzeźwy Umysł, której patronują Stowarzyszenie Producentów 
i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacja Trzeźwy Umysł. 

W tym roku bawiliśmy się po raz 17., 
a gospodarzem spotkania była Szkoła Pod-
stawowa im. Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych. 

Przygotowania do imprezy, w której 
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich 
szkół podstawowych oraz Stowarzysze-
nia Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych 
Skalmierzycach, rozpoczęły się już pod 
koniec kwietnia. W maju 39 uczniów klas 
I-III wzięło udział w konkursie plastycz-
nym pod hasłem Na skrzydłach przyjaźni, 
które przyświecało tegorocznej kampanii. 
6 czerwca w szkole w Biskupicach Oło-
bocznych odbył się finał tegorocznych zma-
gań. Towarzyszyło nam wielu gości: Paweł 
Błaszczyk – Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, Stanisław 
Pawlak – przewodniczący Komisji Oświaty 
Rady Gminy i Miasta, Hanna Winiecka-Roz-
bicka – pełnomocnik ds. przemocy, Anna 
Uciechowska – przewodnicząca Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz jej członkowie a także Da-
niel Mituła – kierownik Referatu Oświaty 
i Wychowania.

Wspólną zabawę rozpoczął przemarsz 
uczestników w kolorowym korowodzie 
ulicą Szkolną oraz prezentacja drużyn. 
Następnie osiem sześcioosobowych dru-
żyn, złożonych z uczniów klas I-VI, wzięło 

udział w spartakiadzie sportowej. Zawod-
nicy musieli wykazać się dużą sprawno-
ścią fizyczną, zwinnością oraz współpracą 
w zespole. Równolegle odbywał się kon-
kurs muzyczny. Uczestniczyły w nim grupy 
wokalne lub soliści w dwóch kategoriach 
wiekowych, a tematem utworów były przy-
jaźń lub koleżeństwo. W przerwie zmagań 
organizatorzy zaprosili gości do wspólnej 
zabawy w rytmach zumby oraz puszczania 
olbrzymich baniek mydlanych. Chętni mo-
gli oznakować swoje rowery lub sprawdzić, 
dzięki specjalnym okularom, co widzi i jak 
porusza się człowiek będący pod wpływem 
środków odurzających. Po obiedzie przy-
szedł czas na podsumowanie konkursów 
i wyłonienie zwycięzców. Wyniki sparta-
kiady przedstawiały się następująco: I miej-
sce drużyna SP z Biskupic Ołobocznych, II 
miejsce uczniowie SP ze Skalmierzyc, III 
miejsce zespół SP z Ociąża. Specjalnym wy-
różnieniem uhonorowano podopiecznych 
Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny 
w Nowych Skalmierzycach. W konkursie 
muzycznym w obu kategoriach wiekowych 
również zwyciężyli reprezentanci szkoły 
z Biskupic Ołobocznych. Wszyscy uczestni-
cy spotkania otrzymali pamiątkowe długo-
pisy oraz kubki termiczne z wygrawerowa-
ną nazwą kampanii. 

Bożena Walczak

Dzień Sportu 
i Dzień Dziecka
1 czerwca 2017 roku 
w Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach odbył się Dzień 
Sportu i Dzień Dziecka. 

O atrakcyjność i brak nudy zadbali na-
uczyciele wychowania fizycznego, przy-
gotowując wiele konkurencji sportowych. 
Uczniowie mogli sprawdzić się rzucając 
do kosza i do celu, skacząc na skakance 
czy zbijając kręgle. Konkurencją kończącą 
rywalizację było przeciąganie liny. Do za-
bawy włączyli się również wychowawcy. 
Oprócz dobrej zabawy nie bez znaczenia 
była rywalizacja, gdyż na zwycięską klasę 
czekała nagroda. Ostatecznie największa 
ilość punktów oraz zwycięski tytuł otrzy-
mała klas II c. 

Równolegle do zmagań sportowych od-
był się po raz pierwszy test sprawnościowy 
dla uczniów klas trzecich, którzy chcieli się 
sprawdzić jako przyszli kandydaci do służb 
mundurowych. Przedsięwzięcie zostało 
zrealizowane z inicjatywy mł. asp. Łukasza 
Juszczaka z Komisariatu Policji w Nowych 
Skalmierzycach oraz we współpracy z pe-
dagogiem szkolnym. Przygotowany przez 
policjanta tor w niewielkim stopniu różnił 
się od tego, który muszą pokonać kandydaci 
ubiegający się o przyjęcie do Policji. Uczest-
nicy biegali, wykonywali przewroty, brzusz-
ki, skakali przez płotki i skrzynie, a wszyst-
ko pod presją nieubłaganie płynącego 
czasu. W rywalizacji wzięło czternaścioro 
uczniów – cztery dziewczyny i dziesięciu 
chłopców. Najlepsze wyniki uzyskali Klau-
diusz Kurzajewski III d – 1,10 min, Szymon 
Mendera III a – 1,12 min, Jakub Bodylski III 
c – 1,16 min, Jakub Duleba III d – 1,17min. 
Pozostali uczestnicy nie mają się czego po-
wstydzić, gdyż żaden z gimnazjalistów nie 
uzyskał niższego czasu niż 1,40 min. Wszy-
scy uczniowie startujący w teście sprawno-
ściowym otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
zaś najlepsi nagrody rzeczowe. Gratulujemy 
wysokich wyników.

A. Machlańska Przemarsz uczestników w kolorowym korowodzie Nagrodzeni uczestnicy zmagań sportowych
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Już 70 akcji poboru krwi 
w Nowych Skalmierzycach
Już 70 akcji poboru krwi począwszy od 
 reaktywacji w 2001 roku zorganizował 
nowoskalmierzycki klub Honorowych 
Dawców Krwi. 

Jestem rad, że nasze akcje cieszą się tak 
wielką popularnością wśród mieszkańców 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Mam 
nadzieję, że ten dar serca okazywany od szes-
nastu już lat przez wszystkich krwiodawców 
nigdy się nie zakończy – mówił wzruszony 
prezes klubu Henryk Olejnik.

W akcję, która odbyła się 18 czerwca br. 
w hali miejskiego stadionu, włączyły się 
pięćdziesiąt dwie osoby chcące oddać krew, 
z czego po badaniach mogło to uczynić 
czterdzieści trzy (w tym czternaście kobiet). 
Swoją „cegiełkę” dołożył także Zastępca Bur-
mistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

Paweł Błaszczyk, który w swoim dorobku 
ma już ponad siedem litrów oddanej krwi. 
Udało się zebrać 19,350 litrów życiodajnego 
leku. Kolejne przedsięwzięcie klub planuje 
zorganizować w sierpniu.

Dariusz Smułka

8 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół w Ociążu z okazji Dnia Sportu i Dnia 
Dziecka odbyły się Szkolne Igrzyska Olimpĳ skie, których mottem było 
łacińskie zdanie: Citius Altius Fortius, czyli Szybciej, Wyżej, Mocniej.

W olimpiadzie wzięli udział wszyscy ucznio-
wie gimnazjum i szkoły podstawowej, przyj-
mując różne role: zawodników, organizatorów 
jak również pomocników sędziów. Stanowiska 
sędziowskie i fotoreportera objęli nauczyciele. 
Uczniowie przygotowywali się do igrzysk przez 
dłuższy czas: wybierali państwa , które chcieli-
by reprezentować, szyli flagi, stroje Greczynek 
(tu nieodzowna była pomoc rodziców), ustalali 
barwy klasy (kolorowe koszulki), wybierali 
najlepszego sportowca klasy i szkoły - komple-
towali im odpowiednie czerwono-białe stroje, 
a przede wszystkim doskonalili swoją spraw-
ność fizyczną, by być najlepszym w wybranej 
przez siebie konkurencji. Każdy mógł starto-
wać w trzech dyscyplinach.

Olimpiada odbyła się na świeżym powie-
trzu, na profesjonalnie przygotowanych bo-
iskach trawiastych. Dzieci i młodzież mogli 
przeżyć uroczyste rozpoczęcie rozgrywek wg 
scenariusza igrzysk ery nowożytnej i tak: de-
filadę dwunastu państw, uroczyste otwarcie 
przez dyrektor szkoły Katarzynę Kaźmierczak, 
zawieszenie flagi, odegranie i przeczytanie 

hymnu, wniesienie ognia olimpijskiego przez 
najlepszych sportowców szkoły i zapalenie 
znicza, przysięgę sportowców, wypuszczenie 
gołębi jako znaku pokoju oraz pokaz tańca - tę-
czowy układ z przyborem.

W drugiej części odbyły się zmagania spor-
towe poprzedzone rozgrzewką w rytmach 
zumby. Kategorie wiekowe, w których rywali-
zowały klasy z podziałem na płeć to: I- II , III- IV, 
V-VI SP i I-III G w następujących konkurencjach: 
biegi długodystansowe, piłka nożna, dwa ognie, 
gra w palanta, skok w dal, rzut piłką lekarską, 
rzut piłeczką palantową, skoki na skakance. 
Przygotowano również stanowisko malowa-
nia twarzy, oblegane przez dzieci w czasie ca-
łej imprezy.

Podczas przerwy odbyły się pokazy ta-
neczno-akrobatyczne dziewcząt z klasy II a i 
b gimnazjum oraz cieszący się wielkim zainte-
resowaniem pokaz szkolnego magika Eryka 
Stodolnego. Rodzice i nauczyciele rywalizowali 
w konkurencji indywidualnej – rzucie bere-
tem i w grze zespołowej w palanta przeciwko 
reprezentacji uczniów gimnazjum. Wszyscy 

uczniowie otrzymali lody, napoje i frytki ufun-
dowane przez Radę Rodziców.

Po kilkugodzinnych zmaganiach nastąpi-
ło zakończenie. Wręczono ponad 120 medali 
i nagrody specjalne. Uroczyście przy werblach 
opuszczono i zdjęto flagę oraz zagaszono znicz 
olimpijski. Pani dyrektor dokonała uroczyste-
go zamknięcia, wzywając dzieci i młodzież do 
stawienia się na kolejnych igrzyskach, które na 
stałe już weszły do tradycji szkoły.

Nad oprawą muzyczną imprezy czuwał 
uczeń klasy IIIa gimnazjum Mikołaj Stacho-
wiak, a głównym organizatorem była Danu-
ta Orłowska prowadząca igrzyska wspólnie 
z Kingą Jasińską i Ryszardem Tomczakiem. 
Był to wspaniały dzień pełen radości i niespo-
dzianek. Zrealizowano wszystkie postawione 
sobie w projekcie cele: zachęcanie do wypo-
czynku czynnego, zdrowa rywalizacja w duchu 
fair play, zapoznanie się z ceremonią otwarcia 
i zamknięcia igrzysk olimpijskich, organizacja 
imprezy masowej, umiejętność współdziałania 
w zespołach i kibicowanie.

Każdy uczeń był w tym dniu ważny, od naj-
młodszego do najstarszego, od najbardziej do 
najmniej sprawnego – starano się, aby każdy 
zrozumiał, że „jeśli stanąłeś na starcie, to już wy-
grałeś, choćbyś na metę przybiegł ostatni”. 

Szkolne Igrzyska Olimpĳ skie 
Ociąż 2017

Olimpĳ ski znicz i pokaz tańca Defi lada dwunastu państw i uroczyste zawieszenie fl agi olimpĳ skiej

Podczas 70. akcji krew oddały 43 osoby
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Jarzębinkowy 
festyn rodzinny
Festyn rodzinny stał się 
już tradycją Publicznego 
Przedszkola „Jarzębinka”. 

W tym roku placówka nie gościła ro-
dziców i dzieci na placu przedszkolnym, ale 
na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych 
Skalmierzycach. Pogoda dopisała, a impre-
zie towarzyszyły liczne atrakcje. Do wspól-
nych zabaw włączyły się dzieci, rodzice 
i nauczyciele. Konkurencje były atrakcyjne 
dzięki pięknym nagrodom ufundowanym 

przez naszych sponsorów. 
Firmom dziękujemy za uatrakcyjnienie 

uroczystości, a rodzicom za pomoc w or-
ganizacji festynu. To miłe popołudnie spę-
dzone ze swoimi bliskimi na długo zapad-
nie nam w pamięć.

Maria Różańska

Festyn rodzinny „U Korczaka” 
Rodzinna atmosfera, świetna zabawa i wspólne świętowanie 
– tak można podsumować festyn rodzinny, który odbył się w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku. 

W programie znalazły się m.in. występy 
cyrkowe oraz konkurencje sportowe (w tym 
mecz piłki nożnej ojcowie – synowie, gra 
w „dwa ognie” mamy – córki, przeciąganie 
liny nauczyciele – rodzice, turniej rodzinny). 
Każdy uczestnik festynu mógł wyjść nieroz-
poznany z pięknie przyozdobioną twarzą 
lub zrobić sobie niecodzienne zdjęcie w ką-

ciku fotograficznym. Uczniowie wzięli udział 
w loterii fantowej, w której każdy los był wy-
grany. Dla najmłodszych przygotowane zo-
stały dwa dmuchane zamki oraz malowanie 
farbami na folii. Dla użytkowników rowerów 
odbyło się znakowanie ich pojazdów przez 
policję z Nowych Skalmierzyc. Rodzice mogli 
zapoznać się z wszechstronnymi działania-

mi placówki przedstawionymi na wystawie 
oraz obejrzeć część artystyczną przygoto-
waną przez przedszkolaków i uczniów. Na 
zakończenie dzieci wręczyły swoim mamom 
i tatom ozdobne pudełka wykonane techni-
ką decoupage. Nad zdrowiem i bezpieczeń-
stwem uczestników czuwała pielęgniarka. 
Przygotowano też mały poczęstunek. 

Szczególne podziękowania za finansową 
organizację festynu kierujemy do Rad Ro-
dziców szkoły i przedszkola oraz dyrekcji, 
wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców, 
którzy włączyli się w przygotowanie wspól-
nego świętowania.

Urszula Adrian

OGŁOSZENIE

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 
Komunalne sp. z o.o. Skalmierzyce 

posiada do sprzedaży 

koparko-ładowarkę 
OSTRÓWEK T162 

rok produkcji 1988. 
Pojazd sprawny technicznie. 
Oferty kupna należy składać 

w siedzibie spółki: 
Skalmierzyce, ul. Podkocka 4/C 

do 15.08.2017 roku.
Szczegółowe informacje 

można uzyskać
pod nr tel. 62/762 23 50

 
(Kontakt: Ryszard Leczykiewicz)
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Festyn rodzinny 
w „Kasztankach”
Moc atrakcji czekała na 
wszystkich, którzy 27 
maja br. pojawili się przy 
Publicznym Przedszkolu nr 2 
„Pod Kasztanami” w Nowych 
Skalmierzycach na festynie 
rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. 

Rada Rodziców, dyrekcja i nauczyciele 
placówki zadbali o to, aby wszystkie malu-
chy przeżyły niezapomniane chwile. Dzięki 
sprzyjającej aurze dzień upłynął pod zna-
kiem plenerowej zabawy i biwakowania. 
Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Przy dźwiękach muzyki dzieci bawiły się, 
tańczyły i brały udział w różnorakich kon-
kursach. Ogromnym powodzeniem cieszy-
ły się również stoiska, przy których każdy 
przedszkolak miał możliwość pomalować 
sobie buźkę lub rączkę, wpleść we włosy 

kolorowe warkoczyki a także otrzymać wy-
marzony, balonowy upominek. Zorganizo-
wana wystawa plastyczna „przyciągała oko”, 
a rodzice chętnie podziwiali prace małych 
artystów. Na zmęczonych atrakcjami gości 
czekały kiełbaski, frytki oraz inne smakołyki.

Serdecznie podziękowania należą się Ra-
dzie Rodziców, która fantastycznie spisała 
się w roli organizatorów.

Artystyczne powitanie lata  
„W ogrodach sztuki” w Starym Kinie
„Artystyczne powitanie lata” zapisało się na stałe w kalendarzu 
skalmierzyckiej szkoły. W tym roku nabrało ono szczególnego 
wymiaru, bowiem prezentacja uczniowskich talentów odbyła się  
na scenie „Starego Kina” w Nowych Skalmierzycach. 

12 czerwca uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza przenieśli nas 
do „ogrodów sztuki”, by zaprezentować efek-
ty rocznej pracy na artystycznych zajęciach 
dodatkowych. Mieliśmy przyjemność podzi-
wiać piękne i wzruszające występy młodych 
artystów. Mottem przewodnim 
spotkania były ogrody, zarówno 
te pełne kwitnących kwiatów, jak 
i te metaforyczne – przenoszące 
do świata wyobraźni i uczuć. 

Występ rozpoczął szkolny 
zespół instrumentalno-wokalny 
utworem „Kwiaty we włosach”, 
soliści zaśpiewali przy akompa-
niamencie klawiszy i instrumen-
tów perkusyjnych. Kolejną daw-
kę wzruszeń zagwarantowali 
aktorzy koła teatralnego, którzy 
zaprezentowali sztukę pt. „Pięk-
ność bez dobroci jest jak kwiat 
bez woni”. Jej scenariusz powstał 
w oparciu o utwór „Bajka” H. 
Sienkiewicza. Uczennice klasy 
VI – flecistki – sprawiły, że mo-
gliśmy przenieść się do świata 
artystycznych ogrodów muzyki 
klasycznej. Kolejna wykonaw-

czyni, również uczennica najstarszej klasy, 
zaśpiewała przebój Urszuli „Dmuchawce, 
latawce, wiatr”. Nie byłoby sztuki bez tańca. 
Uczestniczki kółka tanecznego przedstawi-
ły dwa popisy taneczne. Pierwszy „Muzycz-
ne show w rytmie bluesa” zaprezentowały 

Skalmierzyckie Mażoretki – uczennice klas 
I-III, drugi – taniec do ballady „Hallelujah” – 
zatańczyły ich starsze koleżanki. Nostalgicz-
ny nastrój, w jaki wprowadziły nas ostatnie 
tancerki zmienił się podczas brawurowego 
wykonania piosenki „Do zakochania jeden 
krok”, w którym znów zaprezentował się 
szkolny zespół instrumentalno-wokalny. 
Tytułowy motyw ogrodów wybrzmiał rów-
nież w utworze „Pamiętajcie o ogrodach”. Na 
zakończenie spotkania wszyscy wykonaw-
cy towarzyszyli na scenie solistce z klasy 
IV, która wykonała piosenkę „Więc chodź, 
pomaluj mój świat” – była ona piękną i ko-
lorową muzyczną ilustracją do plastycznych 

ogrodów sztuki, które można 
było podziwiać w holu Starego 
Kina. 

Artystyczne powitanie lata 
było nie tylko prezentacją ar-
tystycznych dokonań uczniów, 
ale również zainaugurowało 
szkolny tydzień projektów, 
podczas którego uczniowie 
mieli okazję zaprezentować 
swoje tegoroczne osiągnięcia. 
U schyłku wiosny, w przed-
dzień lata, warto było zatrzy-
mać się w ogrodach sztuki, 
zachwycić barwą dźwięków, 
wzruszyć paletą uczuć i zanu-
cić jak w przewodniej piosen-
ce: „Pamiętajcie o ogrodach 
(…) są uspokojeniem wśród 
tylu spraw”. 

Małgorzata Sulewska 
Sylwia MusiałMottem przewodnim występów były ogrody
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Warsztaty 
z papierowej 
wikliny 
- serce dla taty
Już po raz drugi w Bibliotece 
Publicznej Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce  odbyły się 
warsztaty z papierowej wikliny, 
w których uczestniczyły chętne 
uczennice Szkoły Podstawowej 
im. Powstańców Wlkp. 
w Nowych Skalmierzycach. 

Wiklina papierowa to sposób na 
prowadzenie twórczych zajęć, a jedno-
cześnie kreatywny recykling. W pracy 
z uczniami technika ta pozwala na roz-
wój ich sprawności grafomotorycznej, 
sprzyja koncentracji uwagi, relaksuje 
i odpręża. Jest także okazją do miłych 
spotkań koleżeńskich. 

Celem zajęć było wykonanie własno-
ręcznego upominku dla taty z okazji Dnia 
Ojca - serca oraz ramki do zdjęć. Warsz-
taty zorganizowano w ramach współpra-
cy przedszkola „Jarzębinka” z bibliote-
ką. Dyrektor biblioteki Marii Jezierskiej 
dziękujemy za współpracę oraz gościnę. 

Dominika Wawrzyniak

Ostatni dzień w gimnazjum
22 czerwca odbyła się uroczysta akademia wieńcząca trzy lata nauki 
w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach. 

Absolwenci i ich rodzice przybyli w mury 
szkoły, by ostatni raz odśpiewać wspólnie 
gimnazjalny hymn i cieszyć się z osiągnię-
tych sukcesów edukacyjnych, które potwier-
dziły 32 świadectwa z wyróżnieniem oraz 
wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjal-
nych. Z tej okazji wręczono wiele nagród 
i wyróżnień. Tytuł „Prymusa 2017”, przyzna-
wany osobie, która łącznie uzyska najwyższy 
wynik z egzaminów gimnazjalnych, przy-
padł Weronice Banasiak z III c, a jej koleżanki 
z klasy Sara Miądowicz i Julia Mroczkowska 
ex aequo zdobyły tytuł „Omnibusa 2017”, 
specjalną nagrodę jury dostał w tym kon-
kursie Wiktor Orzechowski z klasy III d. Sara 
i Wiktor oraz drugoklasistka Marta Matyś-
kiewicz otrzymali również listy gratulacyjne 
za osiągnięcia szkolne podpisane przez Ma-
rzenę Wodzińską – Członka Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Powiększyło się 

także grono „Złotych 
Absolwentów”, gdyż 
w tym roku dołączyło 
do niego aż dziesię-
cioro uczniów: Sara 
Tułaza z III a, Kinga 
Budzik, Sandra Guź-
niczak i Aleksandra 
Machlańska z III b, 
Sara Miądowicz i Ju-
lia Mroczkowska z III 
c oraz Agata Florczak, 
Paulina Kosowska, 
Wiktor Orzechowski 

i Nikola Rybarczyk z III d.
Szczególnie uroczystym momentem było 

wręczenie tytułu „Przyjaciela Gimnazjum” 
Danielowi Mitule – kierownikowi Referatu 
Oświaty. Wręczeniu pamiątkowego meda-
lu towarzyszyło szczegółowe uzasadnienie 
oraz muzyczna dedykacja, w której spo-
łeczność gimnazjalna zadeklarowała, że …
mimo reformy, nie straci formy. Oto fragment 
uzasadnienia stworzonego przez autorkę 
artykułu: Sympatyczny, sumienny, rzetelny 
i miły, tak go współpracownice krótko okre-
śliły, ale domeną Jego jest obowiązkowość, no 
i poczucie humoru, za to dają słowo. Podobno 
mistrzem dowcipu bywa nazywany, bo w opo-
wiadaniu żartów jest niedorównany. Hobby-
stycznie gra w nogę, ogród pielęgnuje, a gdy 
tylko urlopu nieco zakosztuje, to wszystkie 
miejscowość, co „Zdrój” w nazwie mają, bar-
dzo „chętnie” odwiedza, wczasów zażywając. 
Laureat wygłosił przemówienie pełne cie-
płych słów pod adresem gospodarzy i nie 
krył radości z powodu otrzymanego tytułu. 
Na zakończenie zebrani mogli obejrzeć hu-
morystyczne przedstawienie w reżyserii 
Anety Mikołajczyk. Całością przedsięwzięcia 
kierowały Bożena Wojciechowska i Agniesz-
ka Jaźwiec, dekoracje przygotowała Mag-
dalena Zielezińska-Wypiorczyk, oprawa 
muzyczna to dzieło Justyny Kierzek-Gawroń-
skiej, a o odpowiednią akustykę zadbał Pa-
weł Sobański. Nie obyło się bez wzruszeń, 
łez i czułych pożegnań, jednak – jak pisał 
Pablo Neruda – Nie warto przedłużać tego, 
co trwać nie może. Kolejny rocznik gimnazja-
listów przechodzi do historii naszej szkoły, 
by od września rozpocząć przygodę z nauką 
w zupełnie innych realiach.

Na zakończenie 
gimnazjum świadectwa 
z wyróżnieniem 
otrzymało 32 uczniów

14



Zielona Szkoła w Łebie
Przygoda uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach z zieloną szkołą trwała pięć dni. 

W czerwcu 42 uczniów wraz z nauczy-
cielami wybrało się nad Morze Bałtyckie 
do Łeby, która znana jest z pięknych plaż 
i kąpielisk, portu morskiego oraz zadbanych, 
malowniczych deptaków. 

Podczas pobytu w kurorcie dzieci spę-
dzały dużo czasu na plaży, gdzie powstało 
wiele budowli z piasku. Mali turyści odwie-
dzili również mnóstwo ciekawych miejsc, 
m.in. Sea Park w Sarbsku - jedyne miejsce 
w Polsce związane tematycznie z fauną i flo-

rą mórz i oceanów a także z kulturą i historią 
Pomorza. Największe wrażenie na uczestni-
kach wycieczki zrobiły foki szare oraz uchat-
ki kalifornijskie, które sprytnie wykonywały 
sztuczki z piłkami, kółkami ringo, aporto-
wały swoim opiekunom jak pieski, śpiewa-
ły do mikrofonu oraz biły brawo. Wizyta 
w Oceanarium Prehistorycznym dostarczy-
ła wielu wiadomości o podwodnych stwo-
rach żyjących miliony lat temu. Niezwykłe 
dla wszystkich było przeżycie ataku rekina 

Najlepsi wśród mistrzów
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
postrzegane jest jako szkoła polonistycznych sukcesów. 

Nasi uczniowie stanowią znaczącą kon-
kurencję w konkursach pozaszkolnych 
i wielokrotnie sięgają po laur zwycięzców. 
10 czerwca br. podczas gali finałowej XI 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. 
Stanisława Czernika w Ostrzeszowie nasze 
uczennice stanęły na najwyższym podium. 
I miejsce zdobyła Amelia Skowrońska, nato-

miast laureatką miejsca II została Marta Ma-
tyśkiewicz. Obydwie uczennice reprezen-
tują klasę IIa. Jednocześnie Agata Florczak 
z klasy IIId zdobyła wyróżnienie na szcze-
blu ogólnopolskim. Konkurs odbył się pod 
honorowym patronatem Starosty Ostrze-
szowskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy 
Ostrzeszów. Patronat medialny objęła prasa 
lokalna, radio Eska i telewizja Proart. Uro-
czyste wręczenie nagród ubogacił recital 
Katarzyny Żak. 

Rok szkolny 2016/2017 zakończył się po 
mistrzowsku. Dodatkowa praca, motywacja 
i kreatywność przyniosły niebywałe poloni-
styczne efekty: 10 laureatów konkursów na 
szczeblu ogólnopolskim, 6 laureatów kon-
kursów na szczeblu wojewódzkim oraz 20 
laureatów i 6 wyróżnień na szczeblu powia-
towym. Imponujący wynik gimnazjalistów 
potwierdza, ,,że najważniejsze to mieć pasje 
i ludzi, z którymi możesz je dzielić”. Serdecz-
nie gratulujemy. Uczniów do konkursów 
przygotowywały: Aneta Mikołajczyk, Agata 
Pawlaczyk-Wieczorek i Dorota Bukowska.

Dorota Bukowska 

Sukces Pawła  
Andrzejewskiego 
ucznia klasy VI – 
I miejsce w konkursie 
ogólnopolskim

Paweł Andrzejewski, uczeń klasy VI Szko-
ły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Nepomuce-
na Chrzana w Gostyczynie, zajął I miejsce 
w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. 
„Czas z rodziną!”, skierowanym do szkół bio-
rących udział w programie „Szkoła Przyjazna 
Rodzinie”. 

Na konkurs wpłynęło wiele prac z całej 
Polski. Oprócz I miejsca dla Pawła Andrze-
jewskiego, które zdobył w kategorii wiekowej 
klas IV – VI, wyróżnienie otrzymały: Natalia 
Andrzejewska – uczennica klasy III i Olga 
Wojciechowska z klasy „O”. 

Cieszymy się, iż dzieci rozwijając talenty 
i kreatywność, jednocześnie promują warto-
ści prorodzinne. Z pewnością nagrody – gry 
planszowe – które otrzymały, pozwolą dzie-
ciom jeszcze milej spędzić wolny czas w gro-
nie rodzinnym.

J.S

Laureatki konkursu poetyckiego

uderzającego w szybę, która pęka i woda zrasza 
uczestników spektaklu. Kolejna wycieczka do par-
ku dinozaurów w Łebie dała okazję do podziwia-
nia trójwymiarowych sylwetek gadów w natural-
nej wielkości. Wielką atrakcją była wycieczka na 
ruchome wydmy do Słowińskiego Parku Narodo-
wego, gdzie uczniowie mogli zaobserwować jeden 
z rodzajów wydm piaskowych i odbyć długi „spa-
cer” brzegiem morza. Podczas pobytu w ośrodku 
kolonijno-wczasowym „Fregata” dzieci chętnie 
korzystały z boisk oraz placu zabaw na świeżym 
powietrzu. Na nudę nikt nie narzekał. W drodze 
powrotnej uczestnicy „zielonej szkoły” odwiedzi-
li Gdańsk, w którym odbyli spacer historycznymi 
ulicami miasta. Mieli okazję podziwiać Złotą Bra-
mę, Dwór Artusa, Neptuna oraz Kościół Mariacki. 

Ta niecodzienna wyprawa nad polskie mo-
rze dostarczyła wielu miłych wrażeń oraz no-
wych doświadczeń.

B. Szczepaniak, A. Przybyłka, 
M. Mąka, E. Micuła
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12 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego 
ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie obchodziliśmy 
Dzień Patrona. Uroczystości zapoczątkowała odprawiona przez 
księdza kanonika Michała Pacholczyka msza święta, po której 
uczestnicy w uroczystym orszaku na czele ze szkolnym 
sztandarem udali się do szkoły. 

W uroczystości wzięli udział: Sekretarz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzi-
sław Mielczarek, ks. kanonik Michał Pa-
cholczyk, Rada Rodziców a także nauczy-
ciele, pracownicy i uczniowie naszej szkoły 
oraz dzieci z przedszkola. 

Słowa powitania skierowała do wszyst-
kich dyrektor szkoły Jolanta Siwak, przy-
pominając jednocześnie, jak ważną po-
stacią jest patron. Następnie uczniowie 
przedstawili program artystyczny, którego 
motywem przewodnim były słowa „On 

„Englishman in Kalisz”
Na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 
troje laureatów szkolnego konkursu języka 
angielskiego ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnym im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach wzięło udział w III 
edycji prestiżowej gry z języka angielskiego pt. 
„Englishman in Kalisz”. 

Ideą konkursu było zachęcenie uczniów klas IV, V i VI do rozwijania 
kompetencji językowych poprzez praktyczne wykorzystanie umie-
jętności komunikowania się w języku angielskim w przestrzeni miej-
skiej. Uczniowie otrzymali mapki kaliskiego parku i musieli odnaleźć 
na jego terenie dziewięć stacji. Tematem przewodnim była literatura, 
a uczestnicy odwiedzili między innymi szkołę Hogwarts, gdzie prosili 
w języku angielskiem o łuski węża, kopyta zebry i poroże jelenia, aby 
stworzyć zaklęcie rodem z Harrego Pottera; zawitali do fabryki cze-
kolady Charliego; wzięli udział w spoconym dyktandzie oraz musieli 
rozwiązać zagadki kryminalne CSI.

Dużo zabawy z językiem angielskim, świetna pogoda, a na koniec 
podsumowanie z prezydentem Miasta Kalisza w kliskim ratuszu, czyli 
dzień, który uczniowie na pewno zapamiętają na długo.

„On jest wśród nas”- Dzień Patrona 
w szkole w Gostyczynie jest wśród nas”. On, czyli kto? Odpowiedzi 

na to pytanie szukały dziewczynki z kla-
sy piątej. Miały odrobić zadanie domowe, 
którego temat brzmiał: Co wiem o patronie 
naszej szkoły? Na nic zdały się poszukiwa-
nia w Internecie. Mogły liczyć tylko na cud. 
I taki cud się zdarzył…, bo do naszej szko-
ły przyszedł wyjątkowy gość – ksiądz Jan 
Nepomucen Chrzan. Dziewczynki miały 
okazję z nim porozmawiać, zadać pytania, 
robić notatki. Ksiądz Jan odpowiadał na 
wiele pytań Kasi i Zuzi, na przykład, kiedy 
się urodził, gdzie chodził do szkoły, jakim 
był uczniem, w którym roku ukończył se-
minarium i przyjął święcenia kapłańskie, 
gdzie odprawił swoją pierwszą mszę pry-
micyjną, jakim był kapłanem. Opowieści 
księdza przeplatane były pięknymi wy-
stępami dzieci z przedszkola, z oddziału 
przedszkolnego i szkoły. Dzieci tańczyły, re-
cytowały wiersze, śpiewały piosenki i grały 
melodie na bum bum rurkach. Nasz gość 
powiedział, że te występy były „balsamem 
dla jego duszy”. Kasia i Zuzia podziękowały 
patronowi za pomoc w odrobieniu zadania 
a także za otwarcie serc na to, co w życiu 
najważniejsze: na wartości takie jak od-
powiedzialność, wiara, patriotyzm, dobro, 
prawda, miłość i szacunek. Wzruszający 
„List do patrona” odczytał Paweł.  Część ar-
tystyczną zakończyły dziewczynki z klasy 
czwartej. Zagrały na bum bum rurkach pio-
senkę „Sto lat”, którą zadedykowały wszyst-
kim zgromadzonym na uroczystości. 

T.K. i D.W.

Uczniowie zainscenizowali 
wizytę patrona w szkole
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I Dekanalny  
Konkurs  
o Bożym Ciele

Na przełomie maja i czerwca 
odbył się I Dekanalny Konkurs 
o Bożym Ciele. Finał nastąpił 
14 czerwca 2017 roku w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach, która była jego 
organizatorem. 

Głównym celem było upowszechnia-
nie wśród katechizowanych dzieci wiedzy 
na temat Bożego Ciała. Konkurs odbył się 
dwuetapowo. Pierwszy etap to konkurs 
wewnątrzszkolny, a następnie dekanalny. 
Udział zgłosiły cztery szkoły podstawo-
we: Ociąż, Gostyczyna, Skalmierzyce oraz 
Nowe Skalmierzyce. 

Zadaniem dzieci z klas I - III było wy-
konanie kielicha i hostii w dowolnej for-
mie przestrzennej, natomiast uczniowie 
kl. IV – VI przygotowywali filmik lub pre-
zentację multimedialną, którą zaprezen-
towały podczas etapu dekanalnego. Prace 

przerosły wyobrażenia organizatorów. 
Dzieci wykazały się wielką kreatywnością 
oraz pomysłowością. Komisja przyznała 
po trzy nagrody na poszczególnych eta-
pach edukacyjnych. Wszyscy uczestnicy 
konkursu otrzymali dyplomy i upominki, 
które wręczyli dzieciom dyrektor Lucyna 
Lisiak-Kycia oraz ks. kanonik Z. Króczyń-

ski. Podziękowania za solidną pracę otrzy-
mali również nauczyciele przygotowujący 
uczniów do udziału w konkursie. 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy suk-
cesów w następnym konkursie.

 E. Micuła, S. Paluch

I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej i Niemieckojęzycznej 
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce
7 czerwca 2017 roku w Szkole Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnym 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach odbył się 
I Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Anglojęzycznej i Niemieckojęzycznej 
dla uczniów klas IV-VI szkół podsta-
wowych z terenu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. 

Jury w składzie: Monika Zaprzelska, Ka-
tarzyna Jasińska, Justyna Krawczyk i Ma-
ciej Matuszczak wysłuchało wielu różno-
rodnych piosenek przygotowanych przez 
uczestników (od klasyki muzyki rozrywko-
wej po najnowsze przeboje). Podczas nara-
dy komisji zgromadzeni na widowni mieli 
okazję na żywo wysłuchać Zofii Krawczyk 
ze szkoły podstawowej w Nowych Skal-
mierzycach, która zaśpiewała piosenkę 
pt. „Lost Boy” oraz zaprezentowała te-
ledysk nagrany przez nią specjalnie do 
tego utworu.

Po gorącej naradzie jury ogłosiło wyniki: 
I miejsce (ex aequo): Karolina Banasiak z SP 
im. Marii Konopnickiej w Droszewie, która 
zaśpiewała piosenkę Rihanny pt. „Stay” oraz 
Julia Staszak z SP im. Powstańców Wielko-
polskich w Nowych Skalmierzycach, która 
przedstawiła swoją wersję utworu La Fee 
„Wer bin ich”; II miejsce: Antonina Sobczyk 

z SP im. Adama Mickiewicza w Skalmierzy-
cach, która zaprezentowała piosenkę pt. „City 
of Stars” Ryana Goslinga oraz Emmy Stone.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
oraz dyplomy. Gratulujemy odwagi i talentu. 
Życzymy kolejnych sukcesów a także mamy 
nadzieję, że przyszłoroczny konkurs będzie 
równie emocjonujący.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  
dyplomy i upominki
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III Klasyk Skalmierzycki już za nami. Impreza zorganizowana dzięki 
zaangażowaniu tutejszego Towarzystwa Rowerowego „Sokół” staje 
się powoli sportową wizytówką Nowych Skalmierzyc. 

W tej edycji, zorganizowanej 18 czerwca 
br. wystartowało 150 zawodników z całej 
Polski. Trasa składała się z sześciu pętli li-
czących w sumie 80 km i podobnie jak przed 
rokiem została poprowadzona przez kilka 
okolicznych miejscowości. Wyścig otworzył 
zastępca burmistrza Pa-
weł Błaszczyk.

Biuro zawodów oraz 
kolarskie miasteczko 
mieściło się w Parku 
Miejskim. Tutaj też doko-
nano uroczystego wrę-
czenia nagród. Zawod-
ników przyciąga do nas 
przede wszystkim trasa, 
która jest bardzo tech-
niczna i szybka. Duża ilość 
zakrętów sprawia, że przy 
ogromnych prędkościach, 
jakie są w stanie rozwijać 
zawodnicy, grupa mocno 
się rozciąga. Dzięki temu kibice stojący przy 
trasie przez cały czas mogą podziwiać zawod-
ników rywalizujących ze sobą - komentuje 
prezes klubu Maciej Danielak. Wyścig odbył 
się w kilku kategoriach wiekowych. Najstar-
szy uczestnik, 71-letni Stanisław Reinhard 

z Nowych Skalmierzyc uzyskał czas na po-
ziomie 2:19:22 ze średnią prędkością 34,44 
km/h. Najlepszy czas na wyścigu uzyskał Da-
mian Miela z Wrocławia startujący w katego-
rii M 18-30 - 1:54:36 ze średnią prędkością 
41,88 km/h. W kategorii kobiecej najszybsza 

była Joanna Kucal z Koni-
na (KTK IMAGE CYCLING 
TEAM) z czasem 2:08:49. 
Puchary oraz nagrody 
wręczali zastępca bur-
mistrza Paweł Błaszczyk 
oraz Bartłomiej Matysiak 
z Team Hurom. 

Podobnie jak w po-
przedniej edycji wyścigo-
wi towarzyszyły zawody 
dla dzieci w kilku kate-
goriach. Najmłodsi rywa-
lizowali na rowerkach 
biegowych, dla trochę 
starszych przygotowano 

tor przeszkód, na którym można było dosko-
nalić technikę jazdy.

Imprezie patronowała Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik. 
Projekt był współfinansowany z budżetu Gminy. 

Aleksander Liebert

Bartosz 
Przegienda 
reprezentantem 
Polski 
w Taekwon-do
Bartosz Przegienda, uczeń 
Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach będzie 
reprezentantem Polski 
w Taekwon-do. 

Bartek został powołany do Kardy Na-
rodowej Polskiej Federacji Taekwon-do, 
a tym samym będzie uczestniczyć w za-
wodach międzynarodowych „INTERCON-
TINENTAL BRITISH CHAMPIONSHIPS”, 
które odbędą się w listopadzie w Bir-
mingham (Wielka Brytania), reprezen-
tując jednocześnie Gminę i Miasto Nowe 
Skalmierzyce. 

Bartosz trenuje Taekwon-do już od 
6 lat, podczas których osiągnął wie-
le sukcesów. W samym roku szkolnym 
2016/2017 może poszczycić się następu-
jącymi osiągnięciami: Mistrzostwa Polski 
– złoty medal – Układy Formalne, srebrny 
medal – walki Bong Matsogi; Mistrzostwa 
Wielkopolski – złoty medal – walki Bong 
Matsogi; Mistrzostwa Mazowsza – brązo-
wy medal – walki Bong Matsogi, brązowy 
medal – Testy Szybkości; Mistrzostwa 
Opolszczyzny – złoty medal – walki Bong 
Matsogi; Mistrzostwa Dolnego Śląska – 
srebrny medal – walki Bong Matsogi.

Za Bartka trzymamy kciuki i życzymy 
wielu kolejnych sukcesów. 

Stanisław Szal

Wręczenie pucharów oraz nagród

Kolarskie zmagania 
w Nowych Skalmierzycach
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Legion Świętej Katarzyny - na pożegnanie sezonu
W czerwcu Legion św. Katarzyny brał udział w dwóch turniejach piłki 
siatkowej, odnosząc w nich kolejne sukcesy.

Turniej Piłki Siatkowej w Morawinie
11 czerwca nasza drużyna wzięła udział 

w turnieju piłki siatkowej w ramach uro-
czystych obchodów 65-lecia Ludowego Ze-
społu Sportowego w Morawinie (gmina Ra-
duchów w powiecie ostrzeszowskim). Z tej 
okazji odbyło się wiele różnych imprez.

Ważnym punktem sportowego progra-
mu obchodów był wspomniany turniej pił-
ki siatkowej. Spośród sześciu drużyn utwo-
rzono 2 grupy, w których rozegrano mecze 
„każdy z każdym”. Następnie drużyny, któ-
re zajęły miejsca 1 i 2, rozegrały półfinały 
„krzyżowo” oraz finał i mecz o 3 miejsce. 

Po emocjonujących grach półfinałowych 
i finale ukształtowała się tabela końcowa 
turnieju: I miejsce – Legion św. Katarzyny 
Skalmierzyce, II miejsce – Kuźnia Bobrek, 
III miejsce – Dzieciaczki Grabów.

Z imprezy oprócz zdobytych lau-
rów wywieźliśmy bardzo miłe przeżycia 
i wrażenia.

II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dzie-
kana Dekanatu Ołobockiego

To kolejne rozgrywki u schyłku sezonu, 
w których brała udział nasza drużyna. Im-
preza zainaugurowana została w zeszłym 

roku i miejmy nadzieję, że wejdzie na stałe 
do kalendarza imprez w naszej okolicy. Pa-
tronuje jej prężnie działający i otwarty na 
różne inicjatywy proboszcz parafii Bożego 
Ciała z Nowych Skalmierzyc i jednocześnie 
dziekan dekanatu ołobockiego, ks. kan. Zbi-
gniew Króczyński. 

Turniej rozegrano w systemie „każdy 
z każdym” do trzech wygranych setów, co 
pozwoliło uniknąć przypadku w wyni-
kach końcowych. Tabela końcowa turnieju 
przedstawia się następująco: I miejsce – Le-
gion św. Katarzyny Skalmierzyce, II miejsce 
– SKALSET Nowe Skalmierzyce, III miejsce 
– ORŁY Leziona

Stanisław Zbyszek Gzieł

Finał rejonu 
Kalisz w 4-boju 
lekkoatletycznym
Uczniowie ze szkoły podstawowej 
w Nowych Skalmierzycach po 
raz kolejny okazali się najlepsi 
w 4-boju LA. 

Na zawodach gminnych zajęli I miejsce, 
na zawodach powiatowych II miejsce, w fi-
nale rejonu Kalisz również II miejsce na 10 
startujących szkół podstawowych z rejonu 
kaliskiego. Wywalczyli również awans do fi-
nału wojewódzkiego.

Skład drużyny: Kamil Adamczewski,, Fi-
lip Rybarczyk, Aleksander Bodylski, Patryk 
Woźnicki, Jakub Lipiński, Marek Adamski 
i Patryk Bartoś.

Izabela Garcarek-Duleba
Uczestnicy turnieju lekkoatletycznego
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11 czerwca br. na płycie boiska Stadionu Miejsko-Gminnego 
w Nowych Skalmierzycach po raz kolejny przeprowadzono Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze. Organizowane od czterdziestu 
czterech lat rozgrywki jednostek ochotniczych straży pożarnych 
jak zwykle były doskonałą okazją do sprawdzenia przygotowania 
kondycyjnego, gotowości bojowej czy skontrolowania sprawności 
sprzętu jaki znajduje się na ich wyposażeniu. 

Nie inaczej było tym razem, kiedy 
dziewięć drużyn z pięciu jednostek OSP 
(Boczkowa, Gostyczyny, Ociąża, Skal-
mierzyc i Strzegowy) rywalizowało ze 
sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie 
pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. 
Ich zmaganiom przyglądali się m.in. Za-
stępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Paweł Błaszczyk, przewod-
niczący Rady Gminy i Miasta Kazimierz 
Sipka, Przewodniczący Zarządu Samo-
rządu Mieszkańców Nowych Skalmierzyc 
Tadeusz Orzechowski, członkowie Zarządu 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowych Skal-
mierzycach oraz przybyli mieszkańcy, a nad 
sprawnym przebiegiem strażackich poty-
czek czuwała powołana przez Komendanta 
Powiatowego PSP w Ostrowie Wlkp. i Ko-
mendanta Gminnego ZOSP RP w Nowych 
Skalmierzycach komisja sędziowska z prze-
wodniczącym st. kpt. Sławomirem Pyszelem 
na czele.

Współzawodnictwo ochotników roz-
poczęło tradycyjne uroczyste wprowadze-
nie wszystkich jednostek na murawę oraz 
złożenie przez komendanta M-G ZOSP RP 
Jerzego Kwiasowskiego meldunku Prezeso-
wi M-G ZOSP RP Zdzisławowi Mielczarko-
wi. Zaraz potem przystąpiono do zdrowej, 
strażackiej rywalizacji. Jako pierwsza star-
towała młodzież, czyli zawodnicy skupieni 
w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. 
Pierwsze miejsca zarówno w grupie MDP 
dziewcząt jak i chłopców wywalczyła OSP 

Skalmierzyce (kolejno 1024,4 pkt oraz 975,1 
pkt), natomiast chłopięca - a w zasadzie 
mieszana - drużyna OSP Boczków wywal-
czyła miejsce drugie (966,9 pkt). Ostra i za-
cięta rywalizacja pięciu jednostek w grupie 
A męskiej w czterech pierwszych miejscach 
przyniosła powtórkę z poprzedniego roku: 
zwycięstwo przypadło OSP Skalmierzyce 

(102,3 pkt), a dalsze miejsca zajęły 
kolejno jednostki OSP Boczków (105,5 
pkt), OSP Gostyczyna (114,7 pkt) i OSP 
Ociąż (119,3 pkt). Z szóstego miejsca 
na piąte awansowała natomiast jed-
nostka OSP Strzegowa (122,1 pkt). 
Grupa C żeńska reprezentowana była 
przez jedną drużynę ze Skalmierzyc, 
więc ta jednostka wygrała i w tej ka-
tegorii (129,0 pkt). Tym samym OSP 
Skalmierzyce „zgarnęła” wszystko, 

zdobywając cztery najważniejsze pucha-
ry zawodów. Te oraz inne nagrody a także 
dyplomy wręczali drużynom Zastępca Bur-
mistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Paweł Błaszczyk, przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Kazimierz Sipka, Prezes M-G 
ZOSP RP Zdzisław Mielczarek oraz wicepre-
zes tej organizacji Czesław Briese.

Zawody zakończono poczęstunkiem 
dla wszystkich biorących udział w zmaga-
niach strażaków.

tekst i foto: Magdalena Kąpielska 

Strażackie potyczki 
po raz czterdziesty czwarty

(102,3 pkt), a dalsze miejsca zajęły 
kolejno jednostki OSP Boczków (105,5 
pkt), OSP Gostyczyna (114,7 pkt) i OSP 
Ociąż (119,3 pkt). Z szóstego miejsca 
na piąte awansowała natomiast jed-
nostka OSP Strzegowa (122,1 pkt). 
Grupa C żeńska reprezentowana była 
przez jedną drużynę ze Skalmierzyc, 
więc ta jednostka wygrała i w tej ka-
tegorii (129,0 pkt). Tym samym OSP 
Skalmierzyce „zgarnęła” wszystko, 

Zmagania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP Skalmierzyce zdobyła cztery najważniejsze puchary zawodów
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