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Doskonałym startem w wakacje okazały się tegoroczne Dni Nowych 
Skalmierzyc, które - pomimo wielu trwających w regionie imprez - zgro-
madziły wielotysięczne tłumy mieszkańców oraz sympatyków Gminy.

Trzydniowe wydarzenie rozpoczęło się 
24 czerwca pod skalmierzyckim Pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich, gdzie corocz-
nym zwyczajem w oprawie Miejsko-Gminnej 
Orkiestry Dętej, licznych pocztów sztandaro-
wych oraz warty honorowej pełnionej przez 
miejscowy szczep ZHP władze samorządowe 
oraz delegacje szkół, służb mundurowych 
i organizacji społecznych złożyły wiązankę 
kwiatów. Tego dnia odbyła się również uro-
czysta sesja Rady Gminy i Miasta z udziałem 
wielu znamienitych gości, w obecności któ-
rych wręczono najbardziej prestiżowe lokal-
ne wyróżnienie – Medal „Za Zasługi dla Ziemi 
Skalmierzyckiej”. W tym roku z inicjatywy 
samej burmistrz uhonorowano nim pośmiert-
nie zmarłego w 2014 roku śp. Kazimierza 

Ciesiółkę - wieloletniego skarbnika Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, organizatora tu-
tejszych służb finansowo-księgowych a wcze-
śniej również m.in. założyciela Międzyza-
kładowych Baz Maszynowych w Boczkowie 
i Żakowicach, z połączenia których powstała 
SKR w Skalmierzycach. Żonie zmarłego, Marii 
Ciesiółce, medal wręczyli wspólnie burmistrz 
Bożena Budzik, przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Kazimierz Sipka oraz zastępca bur-
mistrza Zdzisław Mielczarek.

Podczas sesji dokonano również podsumo-
wań działalności samorządu na przestrzeni 
ostatnich miesięcy. Aby świętować, trzeba 
mieć ku temu dobrą okazję, a jest nią niewąt-
pliwie dobre wykonanie założonych celów i sku-
teczna realizacja przyjętych planów - mówiła 

Bożena Budzik. Podczas ostatniego spotkania 
noworocznego, na początku stycznia tego roku, 
w swoim wystąpieniu zapewniłam Państwa, że 
„rozpędzimy” inwestycyjnie naszą gminę. Od 
tamtego czasu minęło ledwie pół roku, a ja z sa-
tysfakcją już dziś mogę stwierdzić, że tak istot-
nie się stało. Uruchomiliśmy ponad czterdzie-
ści przeróżnych projektów inwestycyjnych, co 
wymagało wręcz katorżniczej pracy zgranego 
zespołu ludzi z pasją, ale nade wszystko z kom-
petencjami i zdolnościami organizacyjnymi, 
aby profesjonalnie koordynować realizację tych 
projektów. Dzięki zaangażowaniu zespołu ludzi, 
praktycznie w każdym rejonie gminy realizowa-
ne są inwestycje, które w przyszłości poprawią 
warunki życia naszych mieszkańców – konty-
nuowała burmistrz wymieniając kolejno sze-
reg przedsięwzięć przeprowadzanych w tym 
roku przez samorząd Nowych Skalmierzyc. 
Efekty tych prac zostały również zauważone 
przez parlamentarzystów oraz samorządow-

Dni Nowych Skalmierzyc 
doskonałym startem w wakacje

Koncert Patrycji MarkowskiejWilki 

Występ Kabaretu Skeczów Męczących

Występy dzieci z terenu gminy i miastaTego dnia kibicowano również polskiej drużynie na Euro 2016
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ców z powiatu i ościennych gmin, którzy dali 
temu wyraz w swoich wystąpieniach bądź li-
stach gratulacyjnych.

Sesję zakończono krótkim recitalem pio-
senek Anny German w wykonaniu Katarzyny 
Zawady – studentki Akademii Muzycznej 
w Poznaniu, zdobywczyni wielu nagród 
muzycznych, w tym m.in. zwyciężczyni 
II Międzynarodowego Festiwalu Pio-
senki Anny German w Moskwie, która 
w piękny sposób zaprezentowała własną 
interpretację najbardziej znanych utwo-
rów artystki.

Podczas sobotniego festynu na płycie 
Stadionu Miejsko-Gminnego w Nowych 
Skalmierzycach było najgoręcej – nie 
tylko za sprawą ponad trzydziestostop-
niowego upału oraz dobrej energii zwią-
zanej z awansem naszej reprezentacji do 
ćwierćfinału Mistrzostw Europy EURO 
2016, ale przede wszystkim zaserwowanej 
przez organizatorów rozrywki na najwyż-
szym poziomie. Rano, kiedy odbywał się tu 
Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Gmi-
ny i Miasta, było jeszcze w miarę spokojnie, 
ale z każdą godziną płyta boiska zagęszcza-
ła i zaludniała się coraz bardziej. Pojawiły 
się stoiska gastronomiczne, handlowe oraz 
ogrom urządzeń zabawowych. Z myślą o naj-
młodszych przygotowano również bezpłatny 
kącik animacyjny, w którym zorganizowano 
warsztaty plastyczne, przeprowadzano kon-
kursy i zabawy, malowano twarze, wyczaro-
wywano mega bańki mydlane itp. Miejscowi 
harcerze przygotowali natomiast 
wystawę z okazji przypadają-
cego w tym roku 90-lecia ist-
nienia tej organizacji na zie-
mi skalmierzyckiej.

Na początek festynu wystąpił 
Kabaret Skeczów Męczących – 

obecnie jedna z najjaśniejszych gwiazd pol-
skiej sceny kabaretowej. Golon, Jarek, Łajza 
oraz Michu zaprezentowali swoje najbardziej 
znane skecze, ale serca widowni podbili rów-
nież niewymuszonym luzem i spontaniczno-

ścią. Bardzo energetyczny okazał się koncert 
Patrycji Markowskiej z zespołem, która wy-
konała swoje największe utwory oraz kilka 
coverów, a jedną z piosenek śpiewała nawet 
wspólnie z fanami na scenie. Niejeden z nich 
po występie swojej idolki otrzymał autograf 
oraz mógł liczyć na wspólne zdjęcie. Popis 
swoich umiejętności corocznym zwyczajem 
dali również lokalni muzycy skupieni w Miej-
sko-Gminnej Orkiestrze Dętej przy OSP Skal-
mierzyce. Niekwestionowaną gwiazdą wie-
czoru był zespół Wilki z charyzmatycznym 

wokalistą Robertem Gawlińskim. Nie zabra-
kło legendarnego „Son of the blue sky”, szla-
gierowej „Baśki”, czy hitu ostatnich miesięcy 
„Przez dziewczyny”. Ozdobą festynu były 
wypuszczone w niebo fajerwerki, a sobotnie 

szaleństwo zakończyła zabawa taneczna.
Trzeci dzień obchodów rozpoczę-

ła uroczysta msza święta w intencji 
mieszkańców, w której uczestniczy-
li także władze samorządowe, liczne 
poczty sztandarowe, Miejsko-Gminna 
Orkiestra Dęta i Chór św. Grzegorza. 
Dla dzieci przygotowano zaś atrakcje 
w miejskim parku. Najpierw wystąpiły 
tu przedszkolaki, uczniowie szkół pod-
stawowych oraz gimnazjaliści, którzy 
zaprezentowały się w piosence bądź 
tańcu, a następnie aktorzy z Teatru Pana 
O. wystawili interaktywny spektakl 
„Skubiś i Straszny Zamek…”, w który sta-

rali się jak najbardziej wciągać publiczność. 
Dzieci razem z postaciami z kultowej bajki 
próbowały rozwiązywać zagadki i śpiewać 
piosenki, a po spektaklu – pozowały z nimi 
do wspólnych zdjęć. Były również słodycze 
oraz bezpłatne zamki dmuchane i ciuchcia, 
z których można było korzystać do woli. Lep-
szego powitania wakacji nie można było so-
bie wymarzyć! 

tekst: Magdalena Kąpielska 
foto: Kamil Różański 

Uroczystą sesję Rady Gminy i Miasta zakończył  
recital piosenek Anny German

Teatr Pana O. 

Lista fundatorów i sponsorów 
loterii fantowej z okazji 23. Dni 
Miasta Nowe Skalmierzyce 
zorganizowanej przez KS „Pogoń”

COM.40 Limited Sp. z o.o., Skalmierzyce, 
ul. Podkocka 4; CalDrew Sp. z o.o., Ostrów 
Wielkopolski, ul. Końcowa 22; Spółdzielnia 
Mleczarska LAZUR, Nowe Skalmierzyce, ul. 
Kaliska 44; PHU Farmer Sp. Jawna, Fabia-
nów; Łukasz Wiśniewski Sklep Rowerowy, 
Nowe Skalmierzyce, Plac Wolności, PH ROL-
NIK s.c. Jan Dolata Jacek Kwuka, Skalmie-
rzyce ul. Powstańców 15; FGH „U JARKA” 
Sklep Jarosław Kulawinek, Nowe Skalmie-
rzyce, ul. Kaliska 63; Sprzęt P/Poż Paweł 
Brucki, Nowe Skalmierzyce, ul. Okólna 2; 
P.P.H.U. MARGO Małgorzata Tyrakowska 
- Dolna, Fabianów, ul. Kaliska 5; PPH „TM” 
Tomasz Mielicki, Nowe Skalmierzyce, Plac 
Wolności 1; PUPIL FOODS, Nowe Skalmie-
rzyce, ul. 3 Maja 16; PPHU FELIX Feliks Ada-
szak, Skalmierzyce, ul. Osada 15; Wiener 
Spedition Polska Sp. z o.o., Nowe Skalmie-
rzyce, ul. Kolejowa 18; Eko Farb, Hurtownia 
Farb, Nowe Skalmierzyce, Plac Wolności 3; 
Sklep „CLASSIC” Witold Kasprzak, Nowe 
Skalmierzyce, ul. Kaliska 16. Skalmex Sp. 
z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usłu-
gowo Handlowe, Skalmierzyce, ul. Podkoc-
ka; BIG STAR Kalisz; MAX - Dywanik Grze-
gorz Wojciechowski, Biskupice Ołoboczne, 
ul. Ostrowska 47.
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Kawaler Medalu „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” 
śp. Kazimierz Ciesiółka
Laudacja upamiętniająca śp. Kazimierza Ciesiółkę wygłoszona na uroczystej sesji Rady Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce przez dyrektora Gimnazjum im. Polskich Noblistów Teresę Kiełbik 

„Kto ile zdążył, tego mu cofnąć nie można”, 
te znamienne słowa winny uświadomić każ-
demu z nas, że zasługi, które zbieramy przez 
całe życie, nigdy nie odejdą w niepamięć. Na-
sze dzisiejsze spotkanie w pełni potwierdza 
tę tezę, gdyż jest okazją do uhonorowania 
człowieka, bez którego nowoskalmierzycka 
gmina nie byłaby taka, jaką jest teraz. Nieste-
ty, nie ma Go już wśród nas, ale z pewnością 
jest z nami.

Pan Kazimierz Ciesiółka, bo o Nim mowa, 
przyszedł na świat 6 stycznia 1944 roku 
w Gostyczynie. Po ukończeniu Liceum Ogól-
nokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim 
i odbyciu Zasadniczej Służby Wojskowej, 
w 1967 roku, podjął pracę w charakterze 
księgowego w nowopowstałej Międzyzakła-
dowej Bazie Maszynowej w Strzegowie. Jego 
zawodowa droga wiodła przez okoliczne 
miejscowości, organizował bazy maszynowe 
w Boczkowie i Żakowicach, a w 1973 roku, 
gdy z połączenia tychże baz powstała Spół-
dzielnia Kółek Rolniczych z siedzibą w Skal-
mierzycach, objął w niej stanowisko głów-
nego księgowego. Miał ogromny wpływ na 
działalność placówki i z całą pewnością przy-
czynił się do jej rozwoju.

W tym okresie założył również ro-
dzinę i wraz z żoną Marią osiedlił się  
w Lezionie. W 1976 roku na świat przyszła 
ich pierwsza córka – Katarzyna, trzy lata póź-
niej kolejna córka – Anna i w końcu upragnio-
ny syn – Michał. Pan Kazimierz był przykład-
nym mężem i ojcem, niekwestionowanym 
autorytetem dla swoich dzieci. Wymagający 

i konsekwentny, a jednocześnie troskliwy, 
wyrozumiały i serdeczny. Dzięki ogromne-
mu wysiłkowi pana Kazimierza i Jego żony 
dzieci, a potem także wnuki, poznawały naj-
ważniejsze słowa i wartości, takie jak: dom, 
rodzina, szkoła, ojczyzna. Czynnie angażo-
wał się w działalność szkoły, do której dzieci 
uczęszczały, a także parafii pod wezwaniem 
św. Mikołaja w Gostyczynie. W późniejszych 
latach pełnił również społeczną funkcję 
ławnika w Sądzie Rejonowym w Ostro-
wie Wielkopolskim.

Pan Kazimierz był wspaniałym kolegą, 
dobrym człowiekiem, a dla wielu jedynym 
i oddanym przyjacielem. W 1992 roku, dzię-
ki ogromnemu doświadczeniu zawodowemu 
oraz posiadanym umiejętnościom, został 
powołany na stanowisko skarbnika Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, które piastował 
do roku 2011, czyli do czasu przejścia na za-
służoną emeryturę.

W trudnym okresie przemian społecz-
no – politycznych był organizatorem służb 
finansowo – księgowych, podnosił swoje 
kwalifikacje, uczestnicząc w różnego rodza-
ju kursach, wdrażał nowe strategie i tech-
nologie. Mimo tak odpowiedzialnej funkcji, 
zawsze był oazą spokoju i skupienia. Rzadko 
kiedy budżetowe szaleństwa zakłócały jego 
wewnętrzną równowagę. A kiedy już pod-
nosił wzrok znad kolumn cyfr, przerywając 
na chwilę finansowe kalkulacje, odnosiło się 
wrażenie, że dla Niego czas stanął w miej-
scu. Dyskretny i powściągliwy w wyrażaniu 
własnych opinii, cieszył się dużym zaufaniem 

przełożonych i uzna-
niem współpracow-
ników. Pracownicy Urzędu Gminy i Miasta 
z uwagą słuchali Jego wskazówek i korzystali 
z udzielanych rad. Zapisała się w naszej Pa-
mięci jako osoba wyjątkowo zrównoważo-
na, optymistycznie patrząca w przyszłość, 
skromna, uczciwa i otwarta na potrzeby in-
nych. Śmiało można powiedzieć, że swoim ży-
ciem realizował pamiętne słowa Jana Pawła 
II: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni 
od was nie wymagali.” Za swoją pracę zawo-
dową Pan Kazimierz był wielokrotnie nagra-
dzany i wyróżniany.

Wszyscy wspominać będziemy to, że do 
ostatnich chwil życia, w obliczu ciężkiej cho-
roby, pozostał sobą i dawał przykład, jak – 
w piękny sposób – człowiek godzi się z nadej-
ściem tego, co nieuchronne. A przecież miał 
jeszcze tak wiele do zrobienia. 

Dziś jesteśmy tu i teraz, by złożyć hołd 
Kazimierzowi Ciesiółce: mężowi, ojcu, dziad-
kowi, ale przede wszystkim zasłużonemu 
obywatelowi naszej lokalnej Ojczyzny. Twoje 
– Kazimierzu uczciwe życie, rzetelna praca, 
delikatność, wrażliwość i dyskrecja, świad-
czące o głębokim człowieczeństwie i pozo-
staną na zawsze w naszej pamięci, a jak pisze 
poetka: „Nie ma takiego życia, które by choć 
przez chwilę nie było nieśmiertelne.” 

W uznaniu zasług i dokonań Rada Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwałą przy-
znała pośmiertnie śp. Kazimierzowi Ciesiółce 
medal Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej.

Teresa Kiełbik

Gimnazjum z nowym boiskiem
Wielofunkcyjne boisko sportowe, które ma powstać przy Gimna-
zjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach jeszcze 
przed zakończeniem tegorocznych wakacji będzie trzecim tego 
typu kompleksem sportowym w gminie. 

Podobne powstały już przy tutejszej szko-
le podstawowej (2011 rok) oraz przy zespole 
szkół w Ociążu (2015 rok). 

Projektowane boisko pojawi się w miejscu 
obecnie istniejącego o nawierzchni asfalto-
wej, która zostanie wykorzystana jako podło-
że pod inwestycję. Na polu o wymiarach 44,5 
x 26,5 m powstaną aż cztery boiska do roz-
grywek w najpopularniejszych dyscyplinach 
sportowych: do piłki ręcznej, koszykówki, 
piłki siatkowej oraz tenisa ziemnego. Ich wy-
łożenie syntetyczną, poliuretanowo-gumową 
nawierzchnią, poza walorami estetycznymi 
oraz większą trwałością, zwiększy bezpie-

czeństwo przebywających tu zawodników. 
Należy zaznaczyć również, że pod wzglę-
dem rozwiązań technicznych i funkcjonal-
nych kompleks będzie dostosowany dla osób 
niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach. Zaplecze socjalne i szatniowe po-
zostanie w istniejącym obok budynku szko-
ły, natomiast nowością będzie dwurzędowa 
trybuna z siedziskami plastikowymi, która 
zostanie zamontowana od strony wschodniej. 

Zakres inwestycji obejmuje również bu-
dowę infrastruktury technicznej podziemnej 
(odwodnienie, zasilanie lamp), oświetlenie 
oraz uzupełnienie istniejącego ogrodzenia 

siatką o wysokości 6m, bramą wjazdową oraz 
dwiema furtkami od strony północnej i dwie-
ma od strony południowej. Uzupełnieniem 
całości będzie wyposażenie boisk w osprzęt 
sportowy związany z wymienionymi wcze-
śniej dyscyplinami sportowymi (bramki, 
słupki, siatki itp.)

Prace nad kompleksem sportowym ruszą 
w lipcu br. Po oddaniu będzie on służył nie tyl-
ko gimnazjalistom, ale - podobnie jak boisko 
przy ul. Okólnej - również pozostałym miesz-
kańcom na zasadach określonych w specjal-
nym regulaminie.

Magdalena Kąpielska 
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Absolutorium  
dla burmistrz 
Bożeny Budzik

29 czerwca br. odbyła się dwudziesta 
czwarta sesja Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, na której radni - po przeana-
lizowaniu sprawozdania z wykonania bu-
dżetu za 2015 rok oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego a także zapoznaniu się 
z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej oraz Komisji Rewizyjnej - mocą 
uchwały jednogłośnie udzielili Bożenie Bu-
dzik absolutorium.

Z roku na rok dochody budżetu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce systematycznie 
wzrastają. W roku 2015 wykonane zostały 
w wysokości 55.635.498,07 zł, co stanowi 
kwotę wyższą o 5.403.655,41 zł (10,76% 
wzrostu) w porównaniu z rokiem 2014. Skła-
dają się na nie: dochody bieżące w wysokości 

52.491.362,46 zł zrealizowane na poziomie 
100,79% planu oraz dochody majątkowe 
w wysokości 3.144.135,61 zł wykonane na 
poziomie 111,56% założonego planu.

Wydatki natomiast zrealizowane zostały 
w wysokości 55.308.274,61 zł, co stanowi 
91,72% planu. Wydatki ogółem w stosun-
ku do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 
4.376.335,03 zł, tj. o 8,59%. Składają się na 
nie: wydatki bieżące – 43.923.933,57 zł oraz 
majątkowe – 11.384.341,04 zł. 

Do najważniejszych zadań realizowa-
nych w roku ubiegłym można zaliczyć m. 
in.: dziesięć inwestycji w gminne drogi, na 
które przeznaczono kwotę 3.501.391,64 zł; 
prowadzoną w latach 2012-2015 przebudo-
wę i rozbudowę budynku szkoły podstawo-
wej w Skalmierzycach, na którą wydatko-
wano ogółem 4.818.000,00 zł (w roku 2015 
– 1.338.986,13 zł); rozbudowę Publicznego 
Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych 
Skalmierzycach, w ramach której powstał 
pierwszy gminny żłobek – 1.590.770,78 

zł; rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy 
budynku mieszczącego salę widowiskową 
w Nowych Skalmierzycach z wydatkami 
w 2015 roku w kwocie 189.197,86 zł i cał-
kowitym, planowanym koszcie w wysoko-
ści 1.400.000,00 zł, czy rozpoczęcie zada-
nia pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
dla miejscowości Gniazdów i Boczków” na 
ogólną planowaną kwotę nakładów w wy-
sokości 3.500.000,00 zł (w roku 2015 wy-
datkowano 572.446,92 zł). Został również 
zakupiony od Polskich Kolei Państwowych 
z przeznaczeniem na sport i rekreację 
grunt o powierzchni ok. 9,5 ha i wartości 
1.118.300,00 zł. 

W wyniku działalności inwestycyjnej 
wartość gminnego majątku tj. tzw. ak-
tywów trwałych zwiększyła się o kwotę 
8.770.339,03 zł i wynosi 87.981.178,21 zł. 
Zadłużenie gminy na koniec 2015 roku wy-
niosło 8.654.561,11 zł i stanowiło 15,56% 
zrealizowanych dochodów. 

Dariusz Smułka

Inwestycje samorządu w gminne drogi
Samorząd Nowych Skalmierzyc inwestuje w gminne drogi prak-
tycznie przez cały rok. Stąd też nim zakończy się jedna inwestycja, 
rozpoczynają się kolejne. 

Zakończyły się prace związane z prze-
budową ulicy Łąkowej we Węgrach, gdzie 
została wykonana nawierzchnia asfaltowa 
na długości 770 metrów oraz pierwszy etap 
inwestycji w Lezionie, gdzie 800-metrowy 
odcinek drogi dojazdowej do pól i zabudo-
wań także zyskał nowy dywanik asfalto-
wy. Łączny koszt modernizacji tych dwóch 
dróg to prawie 370 tysięcy złotych, z czego 
na pierwszą z nich samorząd otrzymał do-
finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego w wysokości 
102.500,00 zł. 

W trakcie prac jest ulica Spacerowa 
w Śliwnikach, na której zaplanowano dwa 
zadania do wykonania – położenie 600 me-
trów chodnika o szerokości dwóch metrów 
a także nowej nawierzchni asfaltowej na 
długości 930 metrów wraz z utwardzeniem 
poboczy kruszywem łamanym. Na to przed-
sięwzięcie samorząd przeznaczył z gminne-
go budżetu ponad 426 tys. zł.

Nieco więcej, bo 570 tysięcy złotych bę-
dzie kosztowała inwestycja prowadzona 

w Biskupicach Ołobocznych, gdzie trwają 
prace związane z przebudową odcinka ulicy 
Środkowej o długości 900 metrów. Zyska on 
nową nawierzchnię asfaltową oraz poszerze-
nie szerokości do pięciu metrów. Planuje się 
także wymianę krawężnika oraz ułożenie 
nawierzchni chodników, wjazdów i ścieku 
przykrawężnikowego z betonowej kostki 
brukowej. Prace powinny zakończyć się do 
końca lipca br.

Natomiast z początkiem wspomniane-
go wyżej miesiąca rozpoczęły się kolejne 
przebudowy gminnych dróg: ulicy Bielaw-
skiej w Skalmierzycach oraz ulic Granicznej 
i Zapłocie w Boczkowie. W ramach pierwszej 
inwestycji dwa odcinki ulicy Bielawskiej 
o długościach 985 metrów oraz 595 metrów 
stanowiące dojazdy do jednego z najwięk-
szych zakładów pracy na terenie gminy 
i miasta Nowe Skalmierzyce – Com 40, zyska-
ją nową, asfaltową nawierzchnię. Powyższy 
metraż nie będzie jednak wykonany podczas 
najbliższych prac całościowo, ponieważ unie-
możliwia to kolizja z gazociągiem wysokiego 

ciśnienia. Zadanie to, obejmujące analogicz-
nie odcinki 100 i 70 metrów, będzie wyma-
gało specjalnego opracowania i zabezpiecze-
nia sieci gazowej, więc zostanie wykonane 
w terminie późniejszym. Druga z inwestycji 
to przebudowa 184-metrowego odcinka uli-
cy Granicznej oraz 709-metrowego odcinka 
ulicy Zapłocie w Boczkowie. Na chwilę obec-
ną obie ulice posiadają nawierzchnie grun-
towe i docelowo mają zostać zamienione na 
bitumiczne o szerokości 4,5 metra z podbu-
dową z kruszywa łamanego i półmetrowymi 
poboczami po obu ich stronach.

Termin zakończenia obydwu przedsię-
wzięć wyznaczono na 31 sierpnia br.

Dariusz Smułka

Droga w Lezionie Ul. Łąkowa - Węgry Ul. Spacerowa - Śliwniki

Ul. Bielawska - Skalmierzyce
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50-lecie koronacji obrazu  
Matki Boskiej Skalmierzyckiej 
w świetle posiadanych dokumentów 
Instytutu Pamięci Narodowej - część II

Kolejny zachowany dokument – z 26 
sierpnia – to notatka informacyjna milicji 
poznańskiej dotycząca przygotowań do uro-
czystości. Autor raportu, naczelnik wydziału 
ppłk. J. Molski szczegółowo informuje, w jaki 
sposób wierni dowiadują się o uroczysto-
ściach koronacyjnych: zaangażowały się obie 
kurie, poznańska i gnieźnieńska. Z uwagi na 
udział w nich kard. Wyszyńskiego kler woj. po-
znańskiego a szczególnie Ostrowa i sąsiednich 
powiatów przystąpił do aktywnego działania 
na tym odcinku. Arcybiskup Baraniak wydał 

orędzie, które zostało odczytane we wszyst-
kich kościołach diecezji, księża wywieszali 
także komunikaty wraz z programem. Pod-
czas odbywającego się odpustu w Skalmierzy-
cach (...) ks. Czwojda - administrator tej para-
fii zapoznał wiernych z programem koronacji 
zachęcając ich do licznego udziału. Zaznaczył 
również, że w uroczystościach uczestniczyć 
będzie kard. Wyszyński oraz biskupi z kurii 
wrocławskiej, gnieźnieńskiej, poznańskiej, 
opolskiej, włocławskiej, katowickiej i często-

chowskiej. Doliczono się przewidywanej 
obecności około dwustu księży, co było 
niemałym przedsięwzięciem logistycznym 
- ks. Czwojda zamierza na obiad porozsyłać 
ich do poszczególnych rodzin. W związku 
z tym księża parafii Nowe Skalmierzyce (...) 
apelowali do wiernych, aby te rodziny, które 
chcąc przyjąć księży na kwatery zgłaszali się 
na plebanię. Odnotowano przy tym, iż apel 
został pozytywnie przyjęty przez miesz-
kańców. W raporcie nie pominięto nawet  
najdrobniejszego szczegółu - z pisma do-

wiadujemy się, iż proboszcz zaangażował 
do budowy ołtarza około 20 osób. Są też 
przecieki dotyczące obaw organizatorów 
dot. przeciwdziałania ze strony władz pań-
stwowych. Abp Baraniak będąc w dniu 16.VIII. 
br. w przejeździe w Górce Duchownej pow. 
Leszno w rozmowie z tamtejszym administra-
torem stwierdził, że władze skalmierzyckie 
zaawansowały swe prace w kierunku przygo-
towań odpowiednich imprez, które ogranicza-
ją przypływ ludności na uroczystości kościel-

ne. Zgodnie z relacjami mieszkańców oraz 
treścią tegoż pisma władze zabroniły na 
wykorzystanie autobusów, a kasy biletowe 
miały utrudniać nabycie biletów. W związku 
z tym Czwojda propaguje wśród zaufanych lu-
dzi, iż na koronację wierni z innych powiatów 
będą przywożeni prywatnymi pojazdami me-
chanicznymi. Przewożenie ma być bezpłatne, 
a organizacją mają się zająć administratorzy 
poszczególnych parafii.

Z tego samego dnia pochodzi także inny 
ważny dokument oznaczony klauzulą Tajne 
specjalnego znaczenia również autorstwa 
ppłk. J. Molskiego. Jest to plan operacyjne-
go zabezpieczenia imprezy koronacji obra-
zu Matki Boskiej Skalmierzyckiej. Uzyska-
ne w procesie pracy operacyjnej informacje 
wskazują, że kardynał Wyszyński i abp. Ba-
raniak zamierzają imprezie koronacyjnej 
(...) nadać szeroki i uroczysty charakter. (...) 

charakter uroczystości nakłada na nas obo-
wiązek operacyjnego ich zabezpieczenia. Plan 
zabezpieczenia przewidywał m.in. stałe 
śledzenie prac przygotowawczych, opraco-
wywanie zadań dla jednostek poprzez pio-
ny „T” (zakładanie i obsługa instalacji pod-
słuchowych) i „W” (wydział zajmujący się 
kontrolą korespondencji), maksymalną in-
wigilację duchowieństwa na terenie Ostro-
wa, Kalisza i Gniezna, zagwarantowanie 
pełnego dopływu informacji o ich działal-

Ks. kard. Stefan Wyszyński

Podium zbudowane na potrzeby koronacji

Tłumy wiernych
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Będą nowe świetlice 
w Kurowie i Głóskach
Świetlice wiejskie w gminie Nowe 
Skalmierzyce są bardzo ważną częścią 
życia społecznego integrującą miesz-
kańców poszczególnych wsi. 

Dotychczas powstało kilkanaście takich 
obiektów, m.in. w Chotowie, Droszewie, 
Fabianowie, Gałązkach Wielkich, Gostyczy-
nie, Lezionie, Miedzianowie, Ociążu, Osieku, 
Strzegowie, Trkusowie czy w Biskupicach, 
Boczkowie i Biskupicach Ołobocznych, 
w których obecnie są prowadzone pra-
ce remontowe. Natomiast zakończyły się 
procedury przetargowe związane z budo-
wą kolejnych dwóch świetlic – tym razem 
samorząd zdecydował o ich wzniesieniu 
w Głóskach oraz Kurowie.

Specyfikacje techniczne obydwu świe-
tlic zakładają wybudowanie praktycznie 
dwóch jednakowych obiektów. Będą to 
parterowe budynki o długości 7,23 metra 

i 13,65 metra szerokości, co w rezultacie 
przyniesie prawie 100 m2 powierzchni cał-
kowitej. Zaplanowano w nich salę zebrań, 
korytarz, aneks kuchenny, toalety: damską, 
męską i dla niepełnosprawnych oraz po-
mieszczenie gospodarcze. Dojścia i dojazdy 
do świetlicy będą wykonane z kostki beto-
nowej. Sale będą służyły mieszkańcom do 
organizacji zebrań wiejskich.

Ich budowa rozpocznie się w lipcu, 
a planowane oddanie przewiduje się na 1 
grudnia br. Łączny koszt obydwu świetlic 
wyniesie ponad 600 tys. zł.

Dariusz Smułka

Andrzej Rogowski  
nagrodzony „Wojciechem”
10 czerwca br. w pałacu w Górznie odbyła się kolejna edycja „Wojcie-
chów”, czyli wyróżnień Starosty Ostrowskiego, którymi honorowane 
są wybitne osobistości życia społecznego, kulturalnego i gospodar-
czego związane z powiatem ostrowskim. 

Nagrodę ustanowiono na cześć Wojcie-
cha Lipskiego, polskiego działacza narodo-
wościowego i społecznego, właściciela ma-
jątku w Lewkowie.

Na wniosek Burmistrz Gminy i Miasta 
Bożeny Budzik decyzją kapituły konkursu 
najbardziej prestiżową nagrodę specjalną 
z rąk starosty Pawła Rajskiego otrzymał 
Andrzej Rogowski. Życzenia wraz z gratu-
lacjami przekazali obecni na uroczystości 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Kazimierz Sipka i Kierownik 
Referatu Kultury, Sportu oraz Promocji 
Aleksander Liebert. Chciałem bardzo ser-
decznie podziękować i przyznać, że jestem 
zaskoczony, ale i doceniony – zaznaczył lau-
reat. Miło i fajnie jest, że człowiek robi coś dla 
siebie, a jednocześnie może zrobić coś dobre-
go dla historii i dodatkowo jest to zauważone 
przez środowisko. Ponieważ pracuję w bran-
ży odległej od zabytków i architektury, do-
datkowo na co dzień jestem w Warszawie, 
prawdziwym budowniczym została moja 
żona i od kilku lat to jej zawodem jest odbu-
dowa pałacu w Śliwnikach. 

Andrzej Rogowski został doceniony 
przede wszystkim za uratowanie cennego 
zespołu pałacowo-parkowego w Śliwni-
kach. Ta jedna z największych rezydencji 

południa Wielkopolski, często określana 
mianem zamku, była przez lata w tragicz-
nym stanie technicznym. Dzięki remontowi 
prowadzonemu wspólnie z żoną Aleksandrą 
udało się uratować tę perłę architektury 
neogotyckiej, związaną z wybitnym rodem 
Niemojowskich. Cieszymy się sukcesem ra-
zem z Panem, ponieważ osobiście również bar-
dzo wysoko cenimy działalność związaną ze 
wspieraniem kultury oraz narodowego dzie-
dzictwa historycznego – życzyła burmistrz 
Bożena Budzik. Dziś oprócz gratulacji składa-
my więc Panu również podziękowania za upór, 
cierpliwość oraz odwagę, bez których ten hi-
storyczny obiekt popadłby w zupełną ruinę.

Aleksander Liebert 

Teren przeznaczony pod budowę świetlicy 
w Kurowie

Aleksandra i Andrzej Rogowscy w towarzystwie 
Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce Kazimierza Sipki

ności, przeciwdziałanie w organizowa-
niu „nielegalnych” pielgrzymek, procesji, 
zbiórek oraz zapewnienie ścisłej współ-
pracy z Milicją Obywatelską i władza-
mi administracyjnymi. Jak określono 
w raporcie zadania powyższe omówione 
zostaną na specjalnej naradzie zorgani-
zowanej w Ostrowie Wlkp. To oczywiście 
nie koniec planu, w części drugiej wno-
szono o zapoznanie Milicji z programem 
koronacji, zwiększenie ilości spotkań 
z informatorami i osobami zaufanymi 
zamieszkałymi w rejonie organizowa-
nych uroczystości, prowadzenie rozmów 
w celu uzyskania informacji o nastrojach 
społecznych i „ewentualnych zamierze-
niach elementów wrogich”, niedopuszcze-
nie do korzystania przez pielgrzymów 
ze środków transportu, informowanie 
o ewentualnych zbiorowych wyciecz-
kach ze skalmierzyckiego dworca PKP 
i PKS, bezwzględne przestrzeganie 
przepisów kodeksu drogowego w przy-
padku przejazdu osób na pojazdach 
ciężarowych itp. Kolejne uwagi dotyczą 
przygotowania środków wyposażenia 
i zakwaterowania dla delegowanych 
pracowników. 

Częścią pisma są także załączniki, 
w których znajdują się bardziej szcze-
gółowe informacje. Autor pisma wno-
si o uaktywnienie pracy z T.W. (Tajny 
Współpracownik) oraz K.O. (Kontakt 
Operacyjny), a w szczególności o pozy-
skanie wiadomości dot. ewentualnych 
przygotowań do wrogich wystąpień ze 
strony kleru i osób świeckich, o nastrojach 
wśród kleru i wiernych, planowanej fre-
kwencji i udziału biskupów, ewentualnych 
przygotowań kleru do naruszeń przepisów 
prawno-administracyjnych. Do realizacji 
powyższych zadań wykorzystana zastępu-
jąca sieć T.W. i K.O. Dalej są wymienione 
pseudonimy - Karol, Heniu, Wiśniew-
ski, Jesień i Kazimierz oraz 34 kontakty 
służbowe zamieszkałe w Skalmierzycach 
i przyległych gromadach. Referat ds. 
bezpieczeństwa w Ostrowie miał za za-
danie zorganizować dwa punkty obser-
wacyjne w pobliżu uroczystości w celu 
zbadania frekwencji oraz ewentualnych 
zakłóceń porządku i bezpieczeństwa 
publicznego. Oficjalne wystąpienia kar-
dynała Wyszyńskiego oraz biskupów zo-
stały zabezpieczone przez pracowników 
Wydziału IV-go wyposażonych w spe-
cjalną aparaturę. Załączono także spo-
rą listę pracowników wraz z godzinami 
oraz miejscem nasłuchów. Przynajmniej 
do tej pory nie znalazły się te nagrania, 
ale przetrwały za to stenogramy kazania 
kardynała Wyszyńskiego, arcybiskupa 
Baraniaka, biskupa Andrzeja Wronki 
oraz biskupa Pawłowskiego. 

Cdn.
Aleksander Liebert
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Na festyn rodzinny zorganizowany już po 
raz szósty z inicjatywy sołtysa wsi Wiesława 
Wawrzyniaka oraz Rady Sołeckiej przyby-
li między innymi: Poseł na Sejm RP Tomasz 
Ławniczak, Starosta Powiatu Ostrowskiego 
Paweł Rajski oraz zastępca skarbnika Gmi-
ny i Miasta Agnieszka Sipka, która odczytała 
życzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożeny Budzik. 

Podczas festynu wręczono statuetki 
osobom zaangażowanym w działalność na 
rzecz społeczności lokalnej. Otrzymali je: 
burmistrz Bożena Budzik, Teresa Kowalska, 

Dominika Walczak, Alicja i Kata-
rzyna Zaremba, Dorota Bukow-
ska, Małgorzata Ławniczak, Paweł 
Rajski, Andrzej Banasiak, Andrzej 
Tokarski, Wiesław Wawrzyniak, 
Patryk Wawrzyniak oraz OSP Go-

styczyna na ręce prezesa Jacka Łusiaka. 
Swoje umiejętności recytatorskie oraz 

wokalno-taneczne zaprezentowali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jana 
Nepomucena Chrzana w Gostyczynie oraz 
podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury 
z Ostrowa Wielkopolskiego. Ogromnym za-
interesowaniem cieszył się również pokaz 
akcji ratowniczej strażaków z OSP Gosty-
czyna. Wiele emocji wzbudziła rywalizacja 
sportowa drużyn dziecięcych. Przybyli go-
ście mieli jednocześnie możliwość bliższego 
poznania zasad kickboxingu, które przed-
stawili: Aleksander Stawirej – ośmiokrotny 
mistrz Polski, dwukrotny mistrz Europy 

i mistrz świata juniorów starszych oraz 
Anna Szymańska – trzykrotna mistrzyni 
Polski i brązowa medalistka Mistrzostw Eu-
ropy. Nie brakowało również dobrej zabawy 
podczas występu zespołu XFORT wraz 
z Adamem Kraśko – uczestnikiem pierw-
szej edycji programu ,,Rolnik szuka żony”. 
Na scenie pojawił się także Kuba, uczestnik 
drugiej edycji. Zgodnie z tradycją festynu nie 
zabrakło zamków dmuchanych, trampoliny, 
bryczki z końmi, małej gastronomii oraz lo-
terii fantowej, w której głównymi nagroda-
mi były: rower górski, dwa tablety i walizka 
podróżna. Ostatnim punktem uroczystości 
była wspólna zabawa taneczna.

Organizatorzy festynu serdecznie dzię-
kują wszystkim sponsorom, gdyż takie 
wydarzenia potwierdzają, że małe miejsco-
wości mogą również stać się miejscem do-
brej zabawy.

Dorota Bukowska

W niedzielne popołudnie 12 czerwca br. teren przy kościele pw. 
Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach zamienił się w jeden wielki 
plac rozrywki i zabaw. 

Zorganizowany tu przez miejscowego 
proboszcza, księdza kanonika Zbigniewa 
Króczyńskiego, I Festyn Rodzinny cieszył 
się wielkim powodzeniem wśród parafian, 
którzy przybyli tłumnie, by miło spędzić 
czas w towarzystwie rodziny, przyjaciół 
i znajomych a jednocześnie wesprzeć prze-
prowadzoną przez duszpasterza inwesty-
cję związaną z wymianą dachu na zabytko-
wym kościele pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy. 

Dochód na ten cel pochodził m.in. z roz-
prowadzanych w parafii w ostatnich tygo-
dniach specjalnych cegiełek. Podczas festy-
nu każda z nich nagradzana była drobnym 
upominkiem, a dodatkowo brały udział 
w losowaniu cennych nagród. Wśród nich 

znalazły się m.in. skuter, rower, tablet, eks-
presy do kawy, czajniki, grille, gaśnice, talo-
ny na obiady, masaże i usługi motoryzacyj-
ne oraz zaproszenia na kawę z wikariuszem 
bądź kolację z proboszczem. 

Dużą widownię zgromadziły popisy es-
tradowe młodych artystów. Najpierw na 
scenie można było zobaczyć występy dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich oraz Gimnazjum im. Pol-
skich Noblistów, którzy zaprezentowali się 
w piosence, tańcu i kabarecie, a następnie 
swoje mini koncerty dały dwa zespoły ko-
ścielne: dziecięcy zespół Boże Iskierki oraz 
młodzieżowy The Holy Band.

Nie brakowało innych atrakcji. Wszyst-
kie dzieci mogły zaszaleć we wspólnym 

tańcu - z pluszowym misiem, podczas ka-
czuszek oraz zumby. Był również przezna-
czony specjalnie dla nich konkurs plastycz-
ny pt. „Moje marzenia”, malowanie twarzy, 
przejażdżki kucykami i dorożką oraz pełen 
dmuchańców plac zabaw. 

Chwilą, na którą czekali wszyscy był 
koncert gwiazdy, czyli zespołu Bayer Full 
– niekwestionowanej ikony muzyki disco 
polo występującej na scenie od ponad trzy-
dziestu lat. Sławomir Świerzyński i jego 
koledzy zaprezentowali swoje największe 
przeboje, w tym m.in. „Blondyneczkę” oraz 
utwór „Wszyscy Polacy”. 

Dyskotekowe brzmienia usłyszeć moż-
na było jeszcze w jakiś czas po koncercie, 
który zakończył się zabawą taneczną przy 
muzyce serwowanej przez didżeja.

Magdalena Kąpielska 

Niezapomniany festyn w Lezionie
5 czerwca br. był dniem pełnym zabawy i integracji mieszkań-
ców Leziony i przybyłych tu gości. 

Pierwszy festyn parafialny 
w Nowych Skalmierzycach

Koncert zespołu Bayer Full 

Osoby nagrodzone za zaangażowane w działalność  
na rzecz społeczności lokalnej
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Dzień Dziecka  
w Biskupicach Ołobocznych
Zgodnie z wieloletnią tradycją po raz kolejny w dniu 5 czerwca 2016 
r. Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Misterium Biskupice Ołoboczne 
zorganizowało festyn z okazji Dnia Dziecka. 

Tym razem zabawa dla najmłodszych, 
dzięki przychylności proboszcza ks. Damia-
na Marynowskiego, została zorganizowana 
na terenie przykościelnym. 

W oprawie pięknej pogody organizato-
rzy zapewnili szereg atrakcji dla przyby-
łych gości. Dmuchany zamek, trampoliny, 
ściana wspinaczkowa czy bungee to tylko 
niektóre wyzwania, jakim dzieciaki sta-
wiały czoło. Dzięki życzliwości sponsorów 
wszyscy uczestnicy otrzymali baloniki. 
Trzeba zaznaczyć, że wszystkie atrakcje 

były bezpłatne. Zorganizowano turniej 
zręcznościowy z nagrodami oraz część ar-
tystyczną w wykonaniu uczniów szkoły.

Turniej  
Północ - Południe 
w strugach deszczu
26 czerwca w Biskupicach 
Ołobocznych odbyła się 
dziesiąta edycja turnieju 
Północ-Południe. Mimo 
niesprzyjającej aury, w stru-
gach deszczu duża grupa 
mieszkańców uczestniczyła 
w tradycyjnych zmaganiach 
sprawnościowych. 

Po kilkuletniej hegemonii połu-
dnia w tym roku wyraźne zwycięstwo 
odniosła północna część wioski. Nad 
sprawnym przebiegiem zawodów pie-
czę sprawował kabaret BZIK, który 
przygotował dodatkowo atrakcje dla 
dzieci. Jak nakazuje tradycja wszyscy 
uczestniczy otrzymali nagrody i upo-
minki. Tym razem swoją obecnością 
zaszczycił nas poseł na sejm RP To-
masz Ławniczak, Starosta Ostrowski 
Paweł Rajski oraz Karolina Winiecka 
reprezentująca senatora RP Łuka-
sza Mikołajczyka.

Wieczorem, gdy ustał deszcz, rozpo-
częła się zabawa taneczna dla miesz-
kańców wsi, którzy mimo niesprzyja-
jącej pogody pragnęli uczestniczyć we 
wspólnej zabawie.

Grzegorz Wojciechowski

Bezpieczne wakacje 
„Bezpieczne wakacje” - tak brzmia-
ło hasło festynu zorganizowanego 
5 czerwca br. przez sołectwa Fabia-
nów i Ociąż. Głównymi bohaterami 
imprezy, która odbyła się w parku 
krajobrazowym w Ociążu były dzieci 
i to właśnie dla nich zaplanowano 
najwięcej atrakcji. 

Festyn rozpoczął się krótkim przedstawie-
niem teatralnym, w którym uświadamiano 
najmłodszych, jak zachowywać się w różnych 
niebezpiecznych sytuacjach. Kiedy jedni dbali 
o bezpieczeństwo ciała, komendant policji za-

dbał o bezpieczeństwo rowerów, nadając im 
numery identyfikacyjne. 

Dmuchane zamki, zjeżdżalnie, balony, wia-
traczki i słodycze dostarczały dużo radości 
najmłodszym, a nieco starszym nie lada frajdę 
sprawiła grupa paralotniarzy ze stowarzysze-
nia z Michałkowa, dzięki uprzejmości których 
można było zapoznać się z zasadami działania 
paralotni, a nawet przejechać się na nich. 

Nie zabrakło zabaw sportowych, w których 
rywalizowano o medale i puchary. Były kon-
kurencje dla przedszkolaków, utworzonej 
z dzieci szkolnych grupy strażackiej, mło-
dzieży i dorosłych. O puchar sołectwa rywa-
lizowały całe rodziny obu wsi. Walka była 
wyrównana, jednak siła mięśni mężczyzn 
z Ociąża zdecydowała o ich zwycięstwie. 

Każdy uczestnik festynu mógł za dar-
mo wypić kawę i zjeść ciastko, kiełbaskę 
z grilla oraz pajdę chleba z ogórkiem. Radość 
i uśmiech dzieci goszczący na ich buziach były 
dowodem na to, że miło spędzony czas wraz 
z rodzicami buduje i umacnia pozytywne wię-
zi rodzinne i regionalne.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy 
wsparli zorganizowanie festynu. 

Grażyna Jaś
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Jak świętowały pierwszaki 
z Kotowiecka?
1 czerwca to Dzień Dziecka, ale uczniowie I klasy Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Kotowiecku postanowili podzielić się tym 
świętem ze swoimi mamami, zapraszając je na przedstawienie  
pt. „Witaj Wiosno”. 

Mamy z wielką ochotą przyjęły zapro-
szenie, gdyż była to okazja do zobaczenia 
swoich pociech w nieco innej roli. Taniec 
i śpiew przeplatały się z postaciami zwie-
rząt, owadów i żywiołów: słońca, wiatru 
i deszczu, z którymi wiosna zgodnie współ-
pracuje. Życzeniami „aby zawsze w sercach 
mam gościła wiosna” ucznio-
wie zakończyli swój występ 
artystyczny. 

Wspólny poranek z ma-
mami był początkiem świę-
towania, ponieważ po po-
łudniu dzieci brały udział 
w pikniku klasowym zor-
ganizowanym w pięknym 
ogrodzie jednej z uczennic. 
Dzięki dobrej współpracy 
z rodzicami możliwe jest 
realizowanie różnych cieka-
wych przedsięwzięć przy-
czyniających się do integra-
cji dzieci. Aktywna zabawa 
na świeżym powietrzu, lody, 

kiełbaski prosto z ogniska, a przede 
wszystkim słoneczna pogoda to atrybuty 
udanego Dnia Dziecka. Współautorami tego 
pomysłu byli rodzice, wychowawca i pierw-
szoklasiści, którzy już snują plany na kolej-
ne święta.

Anna Hausmann

Z plecakiem po Australii
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach 
zorganizowała trzy spotkania z podróżniczką i dziennikarką Jagodą 
Koprowską, które odbyły się 14 czerwca 2016 roku w szkołach 
podstawowych w Biskupicach Ołobocznych, Droszewie oraz 
Nowych Skalmierzycach.

Jagoda Koprowska wróciła niedawno 
z kilkumiesięcznego pobytu w Australii 
i twierdzi, że żadne jednoznaczne opinie 
o niej nie są prawdziwe, bo ten najmniejszy 
kontynent i zachwyca i rozczarowuje. Jest 
to ogromna wyspa z endemiczną przyrodą, 
gdzie marznie się w środku lipca (nie wszę-
dzie), choć wszyscy myślą, że upał jest tu 
codziennością. Pod względem jako-
ści życia to drugi kraj na świecie, ale 
nikt nie obnosi się bogactwem, za to 
Australijczycy z pasją biwakują i wę-
drują po 610 parkach narodowych.

Dzięki wspaniałym slajdom 
przedstawionym przez podróż-
niczkę wspólnie przebyliśmy tra-
sę z Adelajdy poprzez Queensland, 
Canberrę, Sydney – gdzie podziwia-
liśmy Operę a także Uluru ze świętą 
skałą Aborygenów, czy Perth. Dzien-

nikarka opowiedziała o lokalnych zwycza-
jach, codzienności a także o tym, jak można 
zostać obywatelem Australii. Spotkanie za-
chęciło dzieci do poznawania i zwiedzania 
nowych krajów, a niektórym z nich pod-
powiedziało, jaki obrać kierunek wakacyj-
nej podróży.

Maria Jezierska

Roztańczone 
przedszkolaki
Tłumy przedszkolaków 
na scenie i rodziców na 
widowni. 9 czerwca 2016 roku 
w hali sportowej Stadionu 
Miejsko-Gminnego w Nowych 
Skalmierzycach po raz kolejny 
w ramach imprezy „Roztań-
czone przedszkolaki” maluchy 
z Publicznego Przedszkola nr 
2 „Pod Kasztanami” zapre-
zentowały swoje artystyczne 
umiejętności. 

Przedszkole już od dziesięciu lat or-
ganizuje przegląd taneczny, w tym roku 
przypadł więc skromny jubileusz wido-
wiska, które okazało się dynamicznym, 
pełnym kolorów, tańca, muzyki i niespo-
dzianek spektaklem.

Zaproszenie na taneczną galę przy-
jęło wielu gości: Zastępca Skarbnika 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Agnieszka Sipka, Kierownik Referatu 
Oświaty i Wychowania Daniel Mituła, 
Kierownik Referatu Kultury, Sportu 
i Promocji Aleksander Liebert, przed-
stawiciele rodziców, pracowników oraz 
byłych nauczycieli.

Podczas uroczystości padło wiele cie-
płych słów ze strony dyrektor przedszko-
la Olgi Gruszczyńskiej, która przywitała 
wszystkich przybyłych gości i zaprosi-
ła do obejrzenia pokazów tanecznych. 
Tematem przewodnim przeglądu była 
twórczość legendarnego zespołu ABBA. 
Mali artyści z wielkim wdziękiem za-
prezentowali układy choreograficzne do 
najbardziej znanych i lubianych piosenek 
szwedzkiej grupy. Ich widowiskowe po-
pisy spotkały się z ogromnym aplauzem. 
Uznanie wzbudziły nie tylko oprawa mu-
zyczna, ale również przepiękne i koloro-
we stroje uczestników. 

Wszystkim wspaniałym tancerzom 
serdecznie gratulujemy i zapraszamy 
w przyszłym roku.

Dziennikarka zaprazentowała slajdy ze 
swojej podróży po Australii

Dzieci przygotowały przedstawienie pt. „Witaj Wiosno”
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Gminny finał kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” 2016
3 czerwca 2016 roku na Stadionie Miejsko
-Gminnym w Nowych Skalmierzycach odbył 
się szesnasty gminny finał ogólnopolskiej 
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod 
patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożeny Budzik. 

Jego koordynatorem była Szkoła Podsta-
wowa im. Adama Mickiewicza w Skalmie-
rzycach. Tegorocznej edycji przyświecało 
hasło „Pod dobrą opieką”. Na stadionie spo-
tkali się przedstawiciele wszystkich szkół 
podstawowych funkcjonujących na terenie 
gminy oraz podopieczni Stowarzyszenia 
Rozwoju Dziecka i Rodziny.

Celem imprezy było wspieranie zarówno 
dzieci, jak i dorosłych poprzez niwelowanie 
skutków wynikających z nadmiaru opieki 
lub jej braku oraz kształtowanie u dzie-
ci i młodzieży postaw warunkujących ich 
indywidualny i społeczny rozwój, takich 
jak: poczucie własnej wartości, uczciwość, 
odpowiedzialność, troska o siebie, empa-
tia, inicjatywa, umiejętność pracy zespoło-
wej czy szacunek do innych. Temu przed-
sięwzięciu towarzyszył szereg inicjatyw 
o szerokim spektrum profilaktyczno-wy-
chowawczym. W szkołach zorganizowano 
specjalne warsztaty oraz rozdano ulotki 
informacyjne odnoszące się do tematyki 
kampanii. Chętni wzięli udział w konkur-
sach na szczeblu szkolnym, gminnym i ogól-
nopolskim promujących „dobrą opiekę”. 

Podczas finału uczestnicy brali udział 
w konkursie plastycznym, konkursie te-
atralnym „Dobra opieka – udany start w do-
rosłość” oraz w spartakiadzie.

I miejsce w konkursie plastycznym w ka-

tegorii klas I-III zajęła Karolina Mądry ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej w Droszewie, natomiast w kategorii 
klas IV-VI najwyżej została oceniona praca 
Agnieszki Spasowskiej ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Ociążu. 

Członkowie drużyny sportowej ze szko-
ły w Skalmierzycach – Agnieszka Ilska, 
Konrad Czerwiński, Katarzyna Bodylska, 
Nikodem Woźniak, Wiktoria Ulichnow-
ska oraz Przemysław Stawicki wywalczy-
li zaszczytne pierwsze miejsce podczas 
spartakiady. 

W konkursie teatralnym pierwszym 
miejscem nagrodzeni zostali podopieczni 
Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodzi-
ny w Nowych Skalmierzycach – Marcin 
Galusik, Tomasz Henglewicz, Elżbieta 
Potocka, Marzenia Kwiasowska, Łukasz 
Osiewała, Zbyszek Cicharski oraz Monika 
Szczepaniak. 

Nauczyciele, którzy aktywnie włączyli 
się w działania na rzecz promowania hasła 
„Pod dobrą opieką” otrzymali podzięko-
wania oraz certyfikaty. Jednak najwięk-
szą nagrodą były uśmiechy na twarzach 
dzieci i młodzieży, bo przecież każdy był 
tego dnia zwycięzcą – zaprezentował swój 
talent i popisał się umiejętnościami pracy 
zespołowej. Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzisław Miel-

czarek wraz z dyrektor Małgorzatą Sulew-
ską serdecznie pogratulowali uczestnikom 
imprezy. Wszyscy goście zostali zaproszeni 
na wykład seminaryjny doktor Katarzyny 
Właśniak – „Senior opiekunem dzieci i mło-
dzieży – możliwości a ograniczenia”. Dzia-
łania podjęte w ramach przedsięwzięcia 
z dużym zaangażowaniem wspierała Gmin-
na Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na czele z przewodniczącą 
Anną Uciechowską.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom tegorocznego finału i już teraz 
zachęcamy do wzięcia udziału w XVII edy-
cji kampanii.

Aneta Powąska

Strażacy z wizytą u pierwszoklasistów  
w szkole podstawowej w Nowych 
Skalmierzycach

 6 czerwca br. w związku z realizacją lek-
tury ,,Jak Wojtek został strażakiem” ucznio-
wie klas pierwszych gościli na zajęciach 
przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożar-
nej ze Skalmierzyc. Spotkanie było świetną 
okazją do bliższego poznania zawodu stra-
żaka i niebezpieczeństw z nim związanych. 
Panowie odpowiedzieli na liczne pytania 
dzieci, ale również przekazali ważne in-
formacje na temat przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa. Zaprezentowali wyposa-
żenie wozu strażackiego oraz poszczególne 
elementy stroju i ekwipunku strażaka. Naj-
większą atrakcją był pokaz sprzętu gaśni-

czego oraz demonstracja 
praktycznych zachowań 
w momentach zagrożeń 
z czynnym udziałem 
dzieci. 

Spotkanie było do-
brą okazją do utrwa-
lenia poznanych nu-
merów alarmowych i sposobu zgłaszania 
wypadków. Wizyta przebiegała w miłej 
i wypełnionej emocjami atmosferze. Wśród 
dzieci byli chłopcy, którzy po spotkaniu 
snuli marzenia, jak dzielnymi strażaka-
mi będą w przyszłości. Miłym gościom 

dziękujemy za przybycie i przybliżenie 
nam odpowiedzialnej i niebezpiecznej pra-
cy strażaka.

M. Nowak, M. Szwałek,  
D. Woźniak, M. Świtalska

Uczestnicy 16. finału kampanii  
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Dzieci mogły obejrzeć z bliska wóz strażacki
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Dzień Dziecka na sportowo
1 czerwca br. w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzy-

cach zamiast tradycyjnych lekcji zorganizowano Dzień Sportu.
Wszyscy uczniowie mogli wziąć udział w różnych konkurencjach sportowych 

i zaprezentować swoje umiejętności. Były rzuty do kosza, kręgle, skoki na ska-
kance, dart, strzał do bramki oraz hula-hop. Najwięcej emocji dostarczył mecz 
w „dwa ognie” rozegrany między drużyną gimnazjum a gośćmi z niemieckiego 
Wadersloh. Uczniowie z zaprzyjaźnionej szkoły Gimnasium Johanneum uczest-
niczyli właśnie w tym czasie w wymianie młodzieży. Po niezwykle wyrówna-
nym pojedynku mecz zakończył się zwycięstwem naszych uczniów. Ogłoszenie 
wyników poprzedził pełen humoru spektakl „Na Olimpie” przygotowany przez 
koło teatralne. Puchar Dyrektor Gimnazjum Teresy Kiełbik trafił do rąk klasy I a, 
która osiągnęła najwyższe wyniki we wszystkich konkurencjach sportowych.

Dziękujemy wszystkim uczniom, gościom z Niemiec, dyrekcji, Radzie Rodzi-
ców oraz nauczycielom za wspaniałe przygotowanie tego dnia, który na długo 
pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

Iwona Malchrzycka

Wycieczka seniorów  
do Międzyzdrojów

Pod kierownictwem Stanisława Kaszuby, przewodniczącego 
koła nr 3 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Nowych Skalmierzycach, na siedmiodniową wycieczkę do Mię-
dzyzdrojów w dniach od 5-12 czerwca br. udała się ponad pięć-
dziesięcioosobowa grupa członków związku i jego sympatyków.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili m. in.: Oceanarium, Gabi-
net Figur Woskowych, Jezioro Turkusowe oraz znajdujące się 
w Świnoujściu najwyższą latarnię morską nad Bałtykiem oraz 
gazoport. Było również podróżowanie po Międzyzdrojach 
kolejką oraz wiele atrakcji na terenie samego ośrodka wypo-
czynkowego. Wielu wycieczkowiczów spędzało czas indywi-
dualnie, spacerując po promenadzie i zwiedzając miasto.

W trakcie całego pobytu seniorom towarzyszyła wspania-
ła atmosfera.

Teresa Glapa

1 czerwca 2016 roku w naszej szkole odbyły się zawody sportowe 
oraz finał Mistrzostw Szkoły Cheerleaderek. Otwarcia rozgrywek 
dokonała wicedyrektor Grażyna Kucharska, która złożyła również 
wszystkim uczniom najlepsze życzenia z okazji Dnia Dziecka. 

Gimnazjalistów podzielono na dwie gru-
py. Dziewczęta rozgrywały turnieje w palan-
ta, ringo i dwa ognie. Najlepsze okazały się 
dziewczęta z klasy I b, drugie miejsce zdobyła 
klasa III b, a trzecie klasa II a. W tym samym 
czasie chłopcy rozgrywali mistrzostwa szko-
ły w piłce nożnej. Pierwsze miejsce zdobyła 
klasa II a, drugie klasa I b i trzecie klasa III 
b. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 
rozgrywali turniej w palanta i w piłkę nożną 

– tutaj dwukrotnie najlepsza okazała się klasa 
VI. Gratulujemy wszystkim sportowej posta-
wy w zaciętej rywalizacji. Dzieci z klas I – III, 
które rankiem wyjechały do kina, uczestni-
czyły dopiero w drugiej części Dnia Sportu.

Po zakończeniu turniejów sportowych 
wszyscy udali się na boisko wielofunkcyjne, 
gdzie rozegrany został finał III Mistrzostw 
Szkoły Cheerleaderek. Wiele drużyn z po-
szczególnych klas gimnazjum przez dwa mie-

Dzień Dziecka na sportowo  
i III Mistrzostwa Szkoły 
Cheerleaderek w Ociążu

siące przygotowywało się do zawodów. 
Uczennice pod czujnym okiem Danuty Or-
łowskiej tworzyły układy taneczne z wyko-
rzystaniem pomponów oraz zgodnie z wymo-
gami choreograficznymi, w których należało 
uwzględnić wiele trudnych elementów m.in. 
ustawienia w kształcie figur geometrycznych. 
30 maja odbyły się eliminacje do finału Mi-
strzostw Szkoły, do którego zakwalifikowało 
się tylko pięć najlepszych zespołów. Dziew-
częta przygotowały piękne układy, stroje, 
pompony i zadbały o ciekawy dobór muzyki. 
Pokazy taneczne obserwowało jury, które 
oceniało choreografię, poprawność wykona-
nia, trudność układu, dobór muzyki, strój oraz 
ogólne wrażenie I miejsce zajęły równorzęd-
nie klasa III b – „Kogirasy”, klasa I a i klasa I b, 
II miejsce trio z I b, III miejsce grupa mieszana 
z klasy II a i II b. Cała szkoła bardzo aktywnie 
kibicowała, każdy zespół został nagrodzony 
gromkimi brawami. Dziewczęta otrzymały 
słodkie nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

 To był fajny dzień, super zabawa, je-
steśmy zmęczeni, dziękujemy… - te słowa 
można było usłyszeć od uczniów. Czy to nie 
najlepsze recenzje naszego szkolnego Dnia 
Dziecka? Głównym organizatorem obchodów 
w gimnazjum była Danuta Orłowska, w szko-
le podstawowej Kinga Jasińska i nauczyciel-
ki nauczania zintegrowanego. Rolę sędziów 
w poszczególnych turniejach pełnili nauczy-
ciele różnych przedmiotów. 

Dziękujemy, gratulujemy profesjonalizmu 
i zaangażowania. 

Danuta Orłowska
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Wyróżnienie w ogólnopolskim 
konkursie plastycznym
Kolejny już raz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Droszewie wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie 
plastycznym im. M. Konopnickiej organizowanym pod honorowym 
patronatem prawnuczki poetki, Joanny Modrzejewskiej. 

Organizatorzy - Szkoła Podstawowa 
nr 10 w Kaliszu zainspirowali uczniów 
klas I - VI do twórczości artystycznej po-
przez kontakt z poezją. Celem było więc 
kształtowanie umiejętności przekazy-
wania w formie plastycznej swoich prze-
myśleń dotyczących ulubionego utworu 
poetki oraz rozwijanie wrażliwości, kre-
atywności i wyobraźni twórczej. 

Komisja konkursowa 
w składzie: Beata Kotec-
ka – doktor sztuk pięknych, 
Maciej Guźniczak – doktor 
sztuk pięknych oraz Wiktor 
Jędrzejak – artysta malarz 
dokonała oceny aż 1246 prac 
z klas I-III i 618 prac z klas IV
-VI przesłanych na konkurs 
ze 109 szkół podstawowych 
i ośrodków kultury. Wy-
typowano 18 równorzęd-
nych laureatów nagrody i 7 
równorzędnych laureatów 
wyróżnienia. Wśród zapro-

szonych na uroczystość podsumowania 
konkursu, która odbyła się 20 maja 2016 
roku znalazła się też uczennica klasy III 
z Droszewa. Weronika Banaszak za swoją 
grafikę ilustrującą wiersz „Pan Zielonka” 
otrzymała wyróżnienie, dyplom i wspa-
niałe nagrody. Serdecznie gratulujemy 
i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

M.K.

„Szczęśliwa szóstka” 
laureatów wojewódzkiego 
konkursu plastycznego
21 maja 2016 r. gościnne progi 
Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Kotlinie kolejny 
raz stały otworem dla laureatów 
Wojewódzkiego Konkursu 
Plastycznego „Twórczość Marii 
Konopnickiej w oczach dzieci”. 

Sześcioro uczniów naszej szkoły zo-
stało zaproszonych wraz z innymi zwy-
cięzcami na uroczyste podsumowanie 
konkursu. Cieszył się on wielkim powo-
dzeniem, a prezentowane na wystawie po-
konkursowej wspaniałe ilustracje wierszy 
wykonane techniką rysunkową, graficzną 
i malarską świadczyły o olbrzymim talen-
cie artystów.

Prace uczniów Szkoły Podstawowej im. 
M. Konopnickiej w Droszewie cieszyły się 
wielkim uznaniem jurorów. Oceniając wa-
lory estetyczne pracy, dobór technik pla-
stycznych i trud włożony w samodzielne jej 
wykonanie, przyznano 10 równorzędnych 
nagród i 11 wyróżnień. W kategorii klas 
I-III doceniono Weronikę Banaszak- kl. III 
(laureatka nagrody) i Igę Bogacką- kl. II 
(laureatka wyróżnienia). W kategorii klas 
IV-VI na uznanie jurorów zasłużyli: Karo-
lina Jaśkiewicz- kl. IV i Jakub Olejnik- kl. V 
(laureaci nagrody) oraz Katarzyna Binek 
- kl. V i Bartosz Gorgolewski - kl. VI (laure-
aci wyróżnienia).

Jesteśmy dumni z tak wysokich osiągnięć 
naszych uczniów! Gratulujemy sukcesu 
i życzymy kolejnych twórczych inspiracji!

M.K.

Uczennica szkoły podstawowej 
w Gostyczynie w Forum Synagoga
„Źle mówić lub pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszyst-
kich, którzy ją budowali. Język smuci się, choruje, gdy ludzie źle nim 
mówią i piszą”. ( Janusz Korczak) 

13 czerwca 2016 roku ostrowska Sy-
nagoga była miejscem uroczystego pod-
sumowania XVIII edycji Konkursu Orto-
graficznego „Mistrz ortografii” dla szkół 
podstawowych i gimnazjów. Ogłoszenie 

wyników odbyło się w podniosłej atmos-
ferze z uwagi na charakter miejsca. Na 
uroczystą galę zaproszeni zostali, oprócz 
laureatów, także rodzice, nauczyciele 
oraz dyrektorzy szkół. Ciekawy wykład 

językowy „o grzecz-
ności” wygłosił gość 
specjalny, prof. dr hab. 
Andrzej Markowski, ję-
zykoznawca, przewod-
niczący Rady Języka 
Polskiego w Warszawie. 
Podczas uroczystości 
zostały wręczone po-
dziękowania dla na-
uczycieli oraz nagrody 
dla laureatów konkur-
su. Nagrody wręcza-
li kolejno: Zastępca 
Prezydenta Ostrowa 
Wielkopolskiego Ewa 

Matecka, posłowie na Sejm RP Tomasz 
Ławniczak i Jarosław Urbaniak, sena-
tor RP Łukasz Mikołajczyk oraz Wi-
cewojewoda Wielkopolski Marlena 
Maląg. Wśród laureatów znalazła się Ma-
rysia Urbaniak, uczennica klasy III Szko-
ły Podstawowej im. błogosławionego ks. 
Jana Nepomucena w Gostyczynie, która 
otrzymała dyplom i nagrodę książkową. 
Gratulujemy uczennicy i życzymy sukce-
sów w zmaganiu się z niełatwą ortografią 
już za rok. 

Podsumowując, pozwolę sobie jeszcze 
przytoczyć cytat Alberta Einsteina: „Nie 
potrafię pisać po angielsku, bo język ten 
ma perfidną ortografię. Kiedy czytam, 
słyszę jedynie słowa, lecz nie jestem 
w stanie zapamiętać, jak wyglądają napi-
sane”... Ciekawe, co powiedziałby Einste-
in na temat pisowni polskich wyrazów?

 T.K.

Prace biorące udział w konkursie
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43. Gminne Zawody  
Sportowo-Pożarnicze
4 czerwca br. płyta Stadionu Miejsko-Gminnego 
w Nowych Skalmierzycach była areną zmagań drużyn 
strażackich biorących udział w 43. Gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych. 

Współzawodnictwo ogniomistrzów roz-
poczęło się ich uroczystym wprowadzeniem 
przez komendanta M-G ZOSP RP Jerzego 
Kwiasowskiego na murawę oraz złożeniem 
meldunku Prezesowi M-G ZOSP RP Zdzisła-
wowi Mielczarkowi. Otwarcie zawodów ogło-
siła burmistrz Bożena Budzik oraz towarzy-
szący jej dwaj kilkuletni „strażacy”.

Komisja sędziowska, którą powołali Ko-
mendant Powiatowy PSP w Ostrowie Wlkp. 
oraz Komendant Gminny ZOSP RP oceniała 
zmagania czternastu zespołów ze wszystkich 
jednostek OSP z terenu gminy, czyli Biskupic 
Ołobocznych, Boczkowa, Gostyczyny, Ociąża, 
Skalmierzyc, Strzegowy i Śmiłowa. Ochotnicy 
rywalizowali ze sobą w pięciu grupach: A - mę-
skiej, As - męskiej seniorów powyżej 35. roku 
życia, C - żeńskiej oraz MDP chłopców i dziew-
cząt. Ich siły tradycyjnie już sprawdzano 
w dwóch podstawowych konkurencjach: szta-
fecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych.

 Najliczniej reprezentowana była gru-
pa A męska, w której zacięty bój o palmę 
pierwszeństwa toczyło sześć jednostek. 
Ostatecznie sukces sprzed roku powtórzyła 
OSP Skalmierzyce, podobnie było w grupie 

kobiet. Zeszłoroczny triumf 
powtórzyli również seniorzy 
z Boczkowa. Przegrupowanie 
nastąpiło natomiast w mło-
dzieżowych drużynach po-
żarniczych. Wśród chłopców najlepsza okaza-
ła się MDP z Boczkowa (de facto była to grupa 
mieszana), a wśród dziewcząt MDP z Gosty-
czyny. Ubiegłoroczni zwycięzcy w tej katego-
rii, czyli obie drużyny ze Skalmierzyc musiały 
tym razem zadowolić się drugą lokatą.

Całościowa klasyfikacja przedstawia się 
następująco: 
Grupa A męska:
• I miejsce - OSP Skalmierzyce - 100,6 pkt.
• II miejsce - OSP Boczków - 110,6 pkt.
• III miejsce - OSP Gostyczyna - 114,9 pkt.
• IV miejsce - OSP Ociąż - 122 pkt.
• V miejsce - OSP Śmiłów - 122,7 pkt.
• VI miejsce - OSP Strzegowa - 142 pkt.
• Grupa C żeńska:
• I miejsce - OSP Skalmierzyce - 157 pkt. 
• Grupa As męska:
• I miejsce - OSP Boczków - 150,4 pkt.
• Grupa MDP chłopcy:
• I miejsce - OSP Boczków - 1016 pkt.

• II miejsce - OSP Skalmierzyce - 
1008,4 pkt.

• III miejsce - OSP Biskupice Ołoboczne - 
998,4 pkt.

Grupa MDP dziewczęta:
• I miejsce - OSP Gostyczyna - 992,2 pkt.
• II miejsce - OSP Skalmierzyce - 992 pkt.
• III miejsce - OSP Biskupice Ołoboczne - 

981,7 pkt.
Zwycięskie drużyny zawodów gminnych 

otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rze-
czowe, które wręczali m.in. burmistrz Bo-
żena Budzik, Prezes M-G ZOSP RP Zdzisław 
Mielczarek oraz Komendant M-G ZOSP RP Je-
rzy Kwiasowski.

Dodatkowym wyróżnieniem dla obu zwy-
cięskich drużyn MDP było reprezentowanie 
Gminy na zawodach powiatowych, które od-
były się się na Stadionie Miejsko-Gminnym 
w Nowych Skalmierzycach 19 czerwca br. 

Magdalena Kąpielska

Powiatowe Zawody  
Sportowo-Pożarnicze tym razem 
w Nowych Skalmierzycach
19 czerwca miały miejsce X Powiatowe Zawody Sportowo-Po-
żarnicze, których tegoroczna edycja odbyła się w Nowych 
Skalmierzycach na miejskim stadionie. 

Udział w nich wzięła przyszła nadzie-
ja pożarnictwa - piętnaście Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych z terenu po-
wiatu ostrowskiego (w tym osiem drużyn 
dziewcząt oraz siedem drużyn chłopców). 
Gminę Nowe Skalmierzyce reprezentowa-
li: MDP dziewcząt z OSP Gostyczyna oraz 
MDP chłopców z OSP Boczków, które dwa 
tygodnie wcześniej wygrały gminny etap 
zmagań. 

Młodzi strażacy z wolą walki i nadzie-
ją wygranej od samego rana szykowali się 
do wyzwań, które przygotowali dla nich 
funkcjonariusze z ostrowskiej komendy 
Państwowej Straży Pożarnej. Otwarcia za-
wodów w imieniu burmistrz Bożeny Budzik 
dokonał jej zastępca a zarazem Prezes Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w Nowych Skalmie-
rzycach Zdzisław Mielczarek. Uczestnicy 
mieli do przebycia dwie konkurencje: bieg 

sztafetowy z przeszkodami na 
długości 400 metrów oraz tzw. 
rozwinięcie bojowe, w którym 
musieli m.in. przeczołgać się 
przez tunel, rozwinąć strażac-
kie węże, zawiązać odpowiednie 
supły czy za pomocą hydronetki 
wodnej wlać wodę do oddalone-
go o parę metrów otworu. 

Zwycięzcy pierwszych trzech 
miejsc w każdej grupie zosta-
li uhonorowani pucharami 
i nagrodami, które ufundowała 
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. Wrę-
czali je przedstawiciele władz samorządo-
wych oraz komendy PSP w Ostrowie Wlkp. 
Ponadto wszystkie drużyny otrzymały dy-
plomy. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
młodym strażakom!

Dariusz Smułka 

Wyniki:
Grupa MDP Dziewcząt:
• OSP Janków Przygodzki (gm. Przygodzice) - 999,6 pkt.
• OSP Sobótka (gm. Ostrów Wlkp.) - 995,3 pkt.
• OSP Wielowieś (gm. Sieroszewice) - 993,4 pkt.
• OSP Daniszyn (gm. Ostrów Wlkp., zwycięzcy 

zawodów powiatowych z 2014 roku) - 988,6 pkt.
• OSP Boników (gm. Odolanów) - 988,1 pkt.
• OSP Jaskółki (gm. Raszków) - 984,5 pkt.
• OSP Sośnie (gm. Sośnie) - 899,2 pkt.
• OSP Gostyczyna (gm. Nowe Skalmierzyce) - 893,1 pkt.
Grupa MDP Chłopców:
• OSP Raczyce (gm. Odolanów) - 1014,2 pkt.
• OSP Granowiec (gm. Sośnie) - 1006,4 pkt.
• OSP Daniszyn (gm. Ostrów Wlkp., zwycięzcy 

zawodów powiatowych z 2014 roku) - 1006,3 pkt.
• OSP Sobótka (gm. Ostrów Wlkp.) - 992,3 pkt.
• OSP Korytnica (gm. Raszków) - 984,5 pkt.
• OSP Janków Przygodzki (gm. Przygodzice) - 980,7 pkt.
• OSP Boczków (gm. Nowe Skalmierzyce) - 899 pkt.
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II Klasyk Skalmierzycki
12 czerwca br. w Nowych Skalmierzycach odbyła się 
kolejna edycja wyścigu kolarskiego pn. II Klasyk 
Skalmierzycki, w której swoich sił mogli spróbować 
kolarze z całej Polski. 

Organizatorem przedsięwzięcia było To-
warzystwo Rowerowe „Sokół” ze Skalmie-
rzyc pod przewodnictwem Macieja Danie-
laka, a patronat honorowy objęli Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena 
Budzik, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławni-
czak, Senator RP Łukasz Mikołajczyk oraz 
polski kolarz szosowy i torowy Przemysław 
Kasperkiewicz. 

Tym razem pogoda nie zawiodła miło-
śników jednośladów, którzy już od samego 
rana przygotowywali się do rywalizacji. 
Aż 152 śmiałków podjęło wyzwanie, które 
obejmowało pięć odcinków po trzynaście 
kilometrów, co w sumie przyniosło dystans 
aż sześćdziesięciu pięciu kilometrów do po-
konania. Trasa prowadziła przez: Nowe Skal-
mierzyce, Mączniki, Węgry, Chotów i Śliwni-
ki. Na każdym skrzyżowaniu byli ustawieni 
policjanci oraz strażacy z gminnych jedno-
stek OSP, aby maksymalnie zadbać o bezpie-
czeństwo uczestników wyścigu. 

Po ponad półtoragodzinnych zmaganiach 

pierwsze miejsce wy-
pracował sobie Piotr 
Lis osiągając czas prze-
jazdu 1:31:36, a jego 
średnia prędkość wy-
niosła 42,58 km/h. 
Drugie miejsce z takim 
samym czasem zajął Damian Miela. Tuż za 
nimi uplasowali się: Arkadiusz Tecław – miej-
sce III, Dariusz Spychała – miejsce IV, Jerzy Si-
kora – miejsce V, a miejsce VI zajął Jarosław 
Czarnecki. Wśród startujących pań najlepsze 
okazały się: Katarzyna Rzepecka – miejsce 
I, Joanna Kucal – miejsce II, Małgorzata Zell-
ner – miejsce III, Natalia Krawczyk – miejsce 
IV, Joanna Adamska – miejsce V oraz Oksana 
Krysiuk – miejsce VI. Po wyścigu uczestnicy 
udali się do miejskiego parku, gdzie miało 
miejsce wręczanie nagród. Puchary i na-
grody wręczali Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzisław Miel-
czarek, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak 
oraz asystentka Senatora RP Łukasza Miko-

łajczyka – Karolina Winiecka. 
Ponadto organizatorzy przewidzieli za-

wody rowerowe dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym oraz konkurencje dla 
lepiej radzących sobie z jednośladem na spe-
cjalnie przygotowanym przez nauczycieli 
wychowania fizycznego torze przeszkód. 
Zdrowa rywalizacja, fascynujące tempo 
i sportowy duch – tak można scharaktery-
zować zorganizowane przedsięwzięcie, na 
którego kolejną edycję czekamy już w przy-
szłym roku.

Zadanie publiczne było współfinansowa-
ne z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce w ramach otwartego konkursu ofert.

Dariusz Smułka

Nareszcie awans ,,Pogoni” 
Po wielu, wielu latach gry w klasie okręgowej drużyna seniorów 
Klubu Sportowego ,,Pogoń” Nowe Skalmierzyce prowadzona 
przez trenera Mariusza Kaczmarka awansowała do IV ligi. 

Mimo kontuzji kilku czołowych zawodni-
ków, drużyna uzyskała awans w znakomitym 
stylu, nie przegrywając ani jednego meczu 
w sezonie 2015/16 z 30 rozegranych, remi-
sując 6 razy i 24 razy triumfując. W końcowej 
fazie rozgrywek drużyna „Pogoni” zdobyła 78 
punktów - stosunek bramek 83: 11. Pogoń wy-
przedziła drużynę Stali Pleszew o 10 punk-
tów, a następne w kolei, Zefkę Kobyla Góra 
i LKS Gołuchów, o ponad 20 punktów.

Zawodnicy drużyny to: Tomasz Adamczyk, 
Fabian Baraniak, Cezary Boros, Mikołaj Boros, 
Maciej Budzik, Damian Dera, Robert Jaworski, 
Dawid Juszczak, Tomasz Kaczmarek, Adam 
Kałużny, Michał Kasprzak, Patryk Kłosowski, 
Paweł Korczak, Eryk Leśnierowski, Marcin Lu-
dwikowski, Kacper Majerz, Mateusz Marciniak, 
Mateusz Nogaj, Norbert Nogaj, Wiktor Pabisz-
czak, Patryk Pera, Dawid Rączka, Dmytro Pola-
nowski, Sebastian Smolarek, Tomasz Sobczak, 
Mateusz Sobczak, Maciej Sowiński,Artur Sta-
chowicz, Damian Stasiak, Jakub Stemplewski, 

Dawid Tomczak, Igor Witczak i Daniel Zębski. 
Należy podkreślić, że podstawowe ele-

menty, które przyczyniły się do awansu dru-
żyny to właściwa opieka, pomoc finansowa 
oraz zaangażowanie władz gminy i miasta, 

a w szczególności burmistrz Bożeny Budzik. 
Udział w sukcesie mają również nieliczni 
sponsorzy oraz sprawnie działający zarząd 
klubu, który tworzą: prezes – Bernard Spa-
sowski, wiceprezes – Cezary Boros, skarbnik 
– Norbert Nogaj, sekretarz – Maciej Jędraszek, 
członkowie zarządu – Tomasz Sobczak i Da-
riusz Mikołajczyk oraz działacze społeczni: 
Robert Juszczak, Jerzy Sowiński, Zdzisław 
Spaleniak, Piotr Tomczak.

Jerzy Sowiński

Wyniki w rundzie wiosennej
KS ,,POGOŃ” Nowe Skalmierzyce – LKS ,,CZARNI” Dobrzyca 4:0 
LKS Zefka Kobyla Góra – KS ,,POGOŃ” Nowe Skalmierzyce 0:0 
KS ,,POGOŃ” Nowe Skalmierzyce - LKS Gołuchów 2:2 
LKS Barycz Janków Przygodzki – KS ,,POGOŃ” Nowe Skalmierzyce 0:5 
KS ,,POGOŃ” Nowe Skalmierzyce – LKS ,,POGOŃ” Trębaczów 3:0 
LKS ,,VICTORIA” Skarszew – KS ,,POGOŃ” Nowe Skalmierzyce 0:1 
KS ,,POGOŃ” Nowe Skalmierzyce – KS STAL Pleszew 3:0 
LKS Odolanowia Odolanów – KS ,,POGOŃ” Nowe Skalmierzyce 0:1 
KS ,,POGOŃ’’ Nowe Skalmierzyce – GKS Żerków 1:1 
LKS Gorzyczanka Gorzyce Wielkie – KS ,,POGOŃ” Nowe Skalmierzyce 1:4 
LKS ,,PIAST” Czekanów – KS ,,POGOŃ” Nowe Skalmierzyce 0:1 
KS ,,POGOŃ” Nowe Skalmierzyce – LKS ,,PELIKAN” Grabów 3:1 
LKS ,,Raszkowianka’’ Raszków – KS ,,POGOŃ” Nowe Skalmierzyce 0:0 
KS ,,POGOŃ” Nowe Skalmierzyce – KS Opatówek 4:1 
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