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„Lifting” Stadionu Miejsko-Gminnego
Stadion Miejsko-Gminny i przyległe tereny pokolejowe to obecnie jeden wielki plac budowy. W trakcie 
prac jest sztuczne boisko treningowe wraz z infrastrukturą techniczną, a od wakacji rozpoczną się roboty 
rozbiórkowe starej trybuny. To jednak nie koniec planowanych na ten rok zadań i inwestycji w sport. 

Już po Dniach Miasta, które odbędą się 
pod koniec czerwca prace remontowe obej-
mą starą halę sportową. Wymienione zo-
staną okna od strony północnej, dzięki cze-
mu cała stolarka obiektu będzie spełniała 
współczesne standardy. Kolejny etap to 
wykonanie ocieplenia oraz nowych tynków 
w kolorze grafitowym oraz perłowym - ele-
wacja będzie nawiązywała do projektowa-
nego budynku trybun, co ujednolici kolory-

stykę całego stadionu. Roboty budowlane 
obejmą również dach wraz z wykonaniem 
wentylacji stropu.

Modernizowane będzie również wnę-
trze hali. Po niedawnych pracach nad sys-
temem grzewczym, szatniami szkolnymi 
oraz odnowionym balkonem dla widzów 
jest to ostatnie pomieszczenie wymagające 
odświeżenia. Na ścianach zostaną zamon-
towane materace ścienne poprawiające 

bezpieczeństwo grających oraz pojawi się 
nowe, znacznie oszczędniejsze, oświetlenie 
ledowe. 

Zmiany nastąpią także w tzw. małej 
architekturze. Częściowo zostaną wymie-
nione ławki, stoły oraz kosze na śmieci. Do-
datkowo planowane jest wyłożenie kostką 
placu przed pawilonem administracyjnym, 
gdzie mieści się niewielki parking. 

Aleksander Liebert

Ulica Krótka 
w Śliwnikach odnowiona

W ramach planowanych inwestycji dro-
gowych samorząd Nowych Skalmierzyc 
przeznaczył środki finansowe na przebu-
dowę ulicy Krótkiej w Śliwnikach. Ulica ta 
jest położona na osiedlu przy ulicy Skalmie-
rzyckiej tuż za torami kolejowymi. 

Wykonawca, który zakończył prace na 
początku maja, przebudował odcinek 122 
metrów kładąc nową nawierzchnię jezdni 
o szerokości 3 metrów wykonaną z płyt 
ażurowych oraz chodnik po jej lewej stro-
nie o szerokości 1,3 metra z kolorowej kost-
ki betonowej.

Inwestycja kosztowała gminny budżet 
blisko 80 tys. zł.

Dariusz Smułka

Kolejne wiaty przystankowe 
w gminie Nowe Skalmierzyce

Kolejne wiaty przystankowe zainsta-
lowano w gminie Nowe Skalmierzyce. Po 
kilkunastu zamontowanych w roku ubie-
głym tym razem samorząd sfinansował 
następnych osiemnaście wiat 
w miejscowościach: Biskupice 
Ołoboczne, Fabianów, Śmiłów, 
Gałązki Małe, Węgry, Leziona 
oraz Śliwniki – po dwie sztuki 
a także po jednej w Gałązkach 
Wielkich, Gostyczynie, Skal-
mierzycach i Kurowie. 

Są to te same, co w roku 
ubiegłym konstrukcje dwu-
szybowe wykonane ze stali, 
malowane proszkowo. Wypeł-
niono je przezroczystymi szy-
bami bezpiecznymi, w środku 
zamontowano drewnianą ła-
weczkę oraz przymocowano 
kosz na śmieci. Teren wokół 
i wewnątrz wiaty wyłożono 
kostką brukową.

Koszt inwestycji wyniósł prawie 104 
tys. zł. Plany samorządu przewidują wy-
mianę kolejnych wiat.

Dariusz Smułka

Nowa wiata przystankowa

Prace budowlane na Stadionie 
Miejsko-Gminnym
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Kolejne miejskie 
kamienice z nowymi 
elewacjami
Kontynuowane są prace remontowe obejmują-
ce miejskie budynki należące do komunalnego 
zasobu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 
W ostatnich latach swój wizerunek zmieniły 
m.in. blok mieszkalny przy ul. 25 Stycznia, 
budynki graniczne przy ul. Kaliskiej 2 i 4 oraz 
zlokalizowane w centrum kamienice przy  
ul. Kaliskiej 36 i 38. 

W roku bieżącym do tego grona dołą-
czą dwa kolejne budynki – kamienica przy 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 
i pierwszy skalmierzycki ratusz, w któ-
rym dziś oprócz mieszkań komunalnych 
mieści się również Biblioteka Publiczna 
Gminy i Miasta.

Trzykondygnacyjny gmach przy ul. Wy-
szyńskiego, który powstał w 1909 roku 
obecnie zamieszkiwany jest przez szes-
naście rodzin. W 2011 roku obiekt prze-
szedł już remont dachu, na który złożyły 
się oprócz jego ocieplenia i wymiany po-
krycia także renowacja kominów, obróbka 
blacharska, montaż nowych rynien i rur 
spustowych. Teraz budynek czeka izolacja 
fundamentów i osuszanie pomieszczeń 

oraz położenie nowego tynku i malowa-
nie elewacji.

Drugi z remontowanych budynków 
znajdujący się przy ul. 3 Maja 32 to jedna 
z najpiękniejszych kamienic w mieście. 
Oddano ją do użytku w 1908 roku, kiedy 
nastąpiło administracyjne wyłączenie 
Nowych Skalmierzyc (wówczas Neu Skal-

m i e r c h ű t z) 
z dotychcza-
sowej wsi 
Skalmierzyce. 
Odtąd bu-
dynek przez 
długie lata 
pełnił funkcje 
ad m i n i s t r a -
cyjne, będąc 
siedzibą kolejnych władz. Dziś funkcjonu-
je tu wspomniana już biblioteka oraz kilka 
mieszkań. Z tego miejsca również, zwa-
żywszy na ważną rolę, jaką budynek od-
grywał w przeszłości, codziennie w połu-
dnie rozbrzmiewa skomponowany w 2015 
roku hejnał miasta. Stary ratusz odzyska 

swój blask poprzez szereg przeprowadzo-
nych tu prac. Jako pierwsze wykonano już 
izolacje przeciwwilgociowe. W dalszej 
kolejności nastąpi wymiana pokrycia da-
chowego, wykonanie nowych rynien, rur 
spustowych, opierzeń i parapetów oraz 
położenie nowej elewacji. Renowacja tyn-
ków zewnętrznych będzie wiązała się nie 
tylko ze skuciem tych odparzonych i po-

łożeniu w ich miejsce nowych, ale także 
z odtworzeniem wielu detali i zdobień 
architektonicznych (w tym m.in. kartu-
sza na tympanonie oraz reliefów), które 
przez lata uległy zniszczeniu bądź zosta-
ły zdemontowane.

Oba remonty, ze względu na wiek i war-
tość budynków, prowadzone są pod nad-
zorem kaliskiej delegatury Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków. Prace przy 
pierwszym z nich mają zakończyć się 31 
sierpnia br., natomiast budynek przy ul. 3 
Maja 32 będzie cieszył oko nowym wyglą-
dem już w połowie lipca br.

Magdalena Kąpielska

Kamienica przy ul. 3 Maja

Kamienica przy ul. Wyszyńskiego
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Niemieccy i polscy uczniowie realizo-
wali projekt pt. „Zwierzęta na przestrzeni 
wieków”. W programie wymiany znajdo-
wały się również inne atrakcje – w tym 
integracja podczas pikniku na Zawadach. 
Ciekawym punktem była również wizyta 
w Urzędzie Gminy i Miasta, podczas której 
zagraniczni goście mieli możliwość spotka-
nia z burmistrz Bożeną Budzik oraz wysłu-
chali prezentacji dotyczącej historii, inwe-
stycji, sportu, oświaty oraz firm i zakładów 

d z i a ł a j ą c y c h 
na terenie gmi-
ny. Po prelekcji 
była też okazja 
do zadawania pytań i rozmów z Panią bur-
mistrz. Każdy z uczestników otrzymał 
upominek. 

W ramach realizacji projektu uczestnicy 
udali się na wycieczkę do JuraParku w Kra-
siejowie, Spółdzielni Mleczarskiej Lazur 
oraz do Afrykarium we Wrocławiu. Mieli 

także okazję wziąć udział we warsztatach 
pt. „Zwierzęta z filcu”. Projekt dofinasowa-
ny został przez Polsko - Niemiecką Współ-
pracę Młodzieży.

Urszula Marcinkowska

Tegoroczne gminne obchody Dnia Strażaka nie bez powodu odbyły 
się w Biskupicach Ołobocznych, jednostka ta bowiem świętowała 
90-lecie swojego istnienia. Ponadto poświęcono odnowiony pomnik 
upamiętniający mieszkańców wsi poległych na różnych polach bitew 
oraz podczas walk o odzyskanie niepodległości. 

Z tej okazji 21 maja br. do wsi przybyło 
wielu znamienitych gości, w tym m.in.: Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożena Budzik wraz z jej zastępcą a zarazem 
Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego Od-
działu ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach 
Zdzisławem Mielczarkiem, przewodniczący 
Rady Gminy i Miasta Kazimierz Sipka wraz 
z przedstawicielami Rady, Skarbnik Gmi-
ny i Miasta Bolesław Borkowski, Poseł na 
Sejm RP Tomasz Ławniczak, Wicestarosta 
Powiatu Ostrowskiego Roman Pacholczyk 

oraz członek zarządu Jerzy Łukasz Wal-
czak, Zastępca Komendanta Powiatowej 
PSP w Ostrowie Wielkopolskim Sławomir 
Portasiak, Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Ostrowie Wielko-
polskim Andrzej Frątczak oraz prezes ho-
norowy Henryk Kwiatkowski, Komendant 
Komisariatu Policji Klaudiusz Woźniak, Dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Biskupicach Ołobocznych Bożena Walczak, 
sołtys wsi Mirosław Nowacki wraz z radą so-
łecką, mieszkańcy, delegacje OSP oraz poczty 

sztandarowe wszystkich siedmiu jednostek 
a także Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła, któ-
rą odprawił proboszcz ks. Damian Marynow-
ski. Po eucharystii udano się pod odnowio-
ny pomnik, aby dokonać jego poświęcenia 
i przecięcia wstęgi. 

Następnie w uroczystym przemarszu, 
przy dźwiękach Miejsko-Gminnej Orkiestry 
Dętej udano się pod świetlicę wiejską, gdzie 
miały miejsce główne uroczystości. Gościom 
została przedstawiona historia dziewięć-
dziesięciu lat działalności Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Biskupicach Ołobocznych, którą 
odczytał prezes Jerzy Kwiasowski. Nawiązał 
on do najważniejszych wydarzeń w dziejach 

Wizyta niemieckich uczniów 
w gimnazjum w Nowych 
Skalmierzycach
Od 28 maja br. dwudziestodwuosobowa grupa 
młodzieży oraz dwóch nauczycieli z Gimnazjum 
Johanneum w Wadersloh gościła w Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.

Na okoliczność jubileuszu wykonano 
pamiątkową płaskorzeźbę 

Młodzież z Niemiec podczas spotkania  
w Urzędzie Gminy i Miasta

Gminne Święto 
Strażaków
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jednostki oraz osób z nią związanych. Ze-
brani mogli podziwiać wystawę archiwal-
nych zdjęć, na których można było zobaczyć 
m.in. wszystkich prezesów OSP Biskupice 
Ołoboczne począwszy od roku 1926. Zapre-
zentowano także tabor pojazdów, jakim dys-
ponuje jednostka: od nowoczesnego Dennisa 
Rapiera, poprzez Jelcza, aż do zabytkowych 
– konnej sikawki wodnej oraz kufy konnej do 
przewożenia wody, które pokazały różnice 
w walce z pożarami kiedyś i dzisiaj. Na oko-
liczność jubileuszu wykonano pamiątkową 
płaskorzeźbę, która zostanie powieszona 
w jednostce. 

Dzień Strażaka był okazją do wyróżnie-
nia druhów za ich wkład w rozwój ochotni-
czych straży pożarnych na terenie gminy, 
stąd decyzją Prezydium Zarządu Oddziału 

Wojewódzkiego ZOSP RP nadano wiele od-
znaczeń: Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” otrzymali: Andrzej Domański oraz 
Marek Wolniaszek. Srebrny medal przyzna-
no: Jakubowi Byzi, Mariuszowi Długiewi-
czowi, Krzysztofowi Poczekajowi oraz Jano-
wi Sikorze, natomiast medalem brązowym 
mogą pochwalić się: Tomasz Domański, 
Maciej Duklas, Adrian Nowacki, Marcin Rze-
kiecki, Sławomir Szymczak oraz Jarosław 
Wiesner. Prezydium przyznało także odzna-
kę „Wzorowego Strażaka”, którą otrzymali: 
Michał Banasiak, Łukasz Fabian, Mariusz 
Marczak, Piotr Ratajczyk i Robert Wiesner.

Wiele ciepłych słów padło z ust przyby-
łych gości. Słowa uznania dla strażaków 
skierowała również burmistrz Bożena Bu-
dzik: Wyrażam wdzięczność za pełną goto-

wość i zdecydowaną postawę w trudnych do 
wykonania zadaniach chroniących ludzkie 
życie, zdrowie lub mienie. Dzięki tej niezłom-
nej postawie wszyscy wyrobiliśmy w sobie 
przekonanie o tym, że zawsze udzielicie nam 
pomocy – bez względu na miejsce, czas czy 
rodzaj zagrożenia i to nasze poczucie bez-
pieczeństwa oraz bezmiar zaufania, którym 
Was obdarzamy to chyba największa wartość 
dodana Waszej społecznej działalności. Jako 
jubileuszowy podarek w imieniu samorzą-
du Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce bur-
mistrz przekazała jednostce w Biskupicach 
Ołobocznych dziewięć hełmów bojowych.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczy-
stości zasiedli przy wspólnym, biesiad-
nym stole.

Dariusz Smułka

Panu

Tomaszowi Ławniczakowi 
Posłowi na Sejm  

Rzeczypospolitej Polskiej

wyrazy głębokiego żalu oraz współczucia

z powodu śmierci Ojca
śp. Stanisława Ławniczaka 

- Kawalera Medalu  
„Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”,  

wieloletniego radnego oraz członka Zarządu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 

składają

W związku ze śmiercią

śp. Mariana Wojdziaka
- Kawalera Medalu  

„Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”

oraz wieloletniego Prezesa  
Związku Kombatantów RP i BWP 

w Nowych Skalmierzycach

łączymy  się w smutku i bólu z Rodziną zmarłego 
a także ze wszystkimi, których ta ogromna 

strata dotknęła.

Składamy Państwu z serca płynące kondolencje 
oraz wyrazy współczucia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Kazimierz Sipka

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Kazimierz Sipka

Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Bożena Budzik

Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Bożena Budzik

Uroczysta msza święta w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła Wręczanie odznaczeń oraz podziękowań
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50-lecie koronacji obrazu Matki Boskiej 
Skalmierzyckiej w świetle posiadanych 
dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej - część I
4 września 1966 roku w Skalmierzycach miała miejsce niezwykła uroczystość, której wspomnienia są 
nadal żywe w pamięci mieszkańców – koronacja obrazu Matki Boskiej Skalmierzyckiej przez prymasa 
Polski Stefana Wyszyńskiego. 

Tak o tym wydarzeniu jeszcze na dwa 
lata przed uroczystościami pisał Franci-
szek Atszub (cytat z kroniki parafialnej) - 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że może 
w niedalekiej przyszłości po niedawnej uro-
czystej koronacji cudownego obrazu Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w farze poznań-
skiej, nastąpi jeszcze jedna koronacja obrazu 
Maryi na terenie tej najstarszej w Polsce die-
cezji (poznańskiej) w Skalmierzycach. Byłoby 
to wydarzenie wspaniałym uświetnieniem 
obchodów tysiąclecia chrześcijaństwa w na-
szej ojczyźnie. Szczęśliwie, mimo wielu nie-

sprzyjających okoliczności, koronacja obra-
zu ostatecznie stała się faktem. 

 Równo pięćdziesiąt lat od tamtych wy-
darzeń, w 1050-lecie chrztu Polski, spójrz-
my ponownie na ten dzień w świetle do-
kumentów posiadanych przez Instytut 
Pamięci Narodowej. Tak ważna uroczystość 
związana z Kościołem nie mogła odbyć 
się bez wiedzy ówczesnego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych. Obchody Millenijne 
były swojego rodzaju apogeum wielolet-
niego konfliktu z ówczesnymi władzami 
PRL. Szczęśliwie w Instytucie Pamięci Na-

rodowej w Łodzi zachowały się ciekawe 
informacje o tym pamiętnym dniu. Udało 
się nam do nich dotrzeć, dlatego chciałbym 
wyrazić uznanie dla Instytutu za prowa-
dzone badania, fachowość i udostępnienie 
posiadanych dokumentów oraz fotografii. 
Dzięki zachowanym archiwaliom możemy 
spojrzeć na uroczystość z drugiej strony. 

 Jeden z pierwszych zachowanych doku-
mentów pochodzi z 9 sierpnia 1966 roku. 
Jest to pismo Komendanta Milicji Obywa-
telskiej Woj. Poznańskiego do Naczelnika 
Wydziału IV Departamentu IV Minister-

Archiwalia z Instytutu Pamięci Narodowej
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Jeden z najpiękniejszych pomników znajdujących się na terenie 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce został odnowiony – mowa tutaj 
o miejscu poświęconym pamięci poległych mieszkańców Biskupic 
Ołobocznych. 

Uroczyste odsłonięcie pomnika odby-
ło się 21 maja br. podczas obchodów Dnia 
Strażaka. Było to swojego rodzaju nawią-
zanie do wydarzeń z 1936 roku, kiedy to 
miejscowi strażacy świętując 10-lecie 
swojego istnienia ufundowali i umieścili 
na pomniku płaskorzeźbę św. Floriana. 
Osiemdziesiąt lat później brać strażacka 
również zgromadziła się licznie pod tym 
monumentem. Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali burmistrz Bożena Bu-

dzik, przewodniczący Rady Kazimierz 
Sipka, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławni-
czak, prezes OSP Biskupice Ołoboczne 
Jerzy Kwiasowski a także sołtys wsi Mi-
rosław Nowacki. Poświęcenia dokonał ks. 
Damian Marynowski.

Sama inwestycja związana była nie tyl-
ko z odnowieniem pomnika, ale także za-
gospodarowano na nowo teren wokół. Po-
jawił się mur okalający skwer, na którym 
przywieszono szklane plansze z historią 
miejscowości, straży pożarnej, kościoła 
oraz szkoły. Stare, metalowe przęsła zo-
stały odrestaurowane i wyeksponowane 
od frontu. Trawę zastąpił bruk, dodano 
także nowe nasadzenia. Międzywojenną 
tablicę pamiątkową oraz równie leciwe 
godło poddano konserwacji i ponownie 
zamontowano. 

Aleksander Liebert 

stwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. 
W piśmie znalazł się m.in. program odpu-
stu z 15-22 sierpnia oraz program koro-
nacji. Jak wynika z treści korespondencji 
- w chwili obecnej zainteresowania nasze 
idą w kierunku ustalania przygotowań or-
ganizacyjnych kleru do tych uroczystości 
celem wszechstronnego, operacyjnego ich 
zabezpieczenia i przeciwdziałania z zain-
teresowanymi jednostkami. Z dalszej do-
kumentacji wynika, jak daleko idące były 
to przygotowania...

22 sierpnia 1966 roku ks. Alfons Czwoj-
da, skalmierzycki proboszcz, wystosował 
oficjalne pismo o planowanych wydarze-
niach skierowane do Prezydium Powiato-
wej Rady Narodowej w Ostrowie Wielko-
polskim: Powiadamiam (…), że 4 września 
odbędzie się jedna z tradycyjnych Koronacji 
obrazu Matki Boskiej. Uroczystość ta od-
będzie się w Skalmierzycach o godz. 10-tej 
na cmentarzu przy kościele parafialnym 
w Skalmierzycach. Ilość pątników od 30 do 
50 tysięcy. W razie deszczu mniej. Odpowie-
dzialny za uroczystość – ks. arcybiskup dr A. 
Baraniak z Poznania. (...) Arcybiskup (…) jest 
gospodarzem tej uroczystości. Zastępcą – ks. 
Alfons Czwojda, proboszcz w Skalmierzy-
cach. Służbę sanitarną będą pełnić Siostry 
Zakonne – S. Jacława, S. Bogumiła, S. Izabela. 
Koronować będzie obraz Jego Eminencja ks. 
kardynał Stefan Wyszyński, a współkorono-
tariami będą ks. Arcybiskup (…) i ks. biskup 
dr Pawłowski, ordynariusz diecezji włocław-
skiej. Pojawiła się też prośba ks. Czwojdy 
do organów państwowych o specjalne 
pociągi, autobusy, zaopatrzenie pielgrzy-
mów w napoje i żywność, opiekę nad bez-
pieczeństwem pątników oraz o wyrażenie 
zgody na instalację głośników w parku i na 
cmentarzu. Jak wiemy z perspektywy cza-
su władza wcale nie była skora do pomocy – 
wręcz przeciwnie. Do dokumentu załączo-
no także plan uroczystości, w przeddzień 
koronacji planowano m.in. nabożeństwo 
dla dzieci o uproszenie błogosławieństwa 
dla koronacji, wystawienie, Veni Creator, 
litanie, błogosławieństwo, adorację matek, 
panien, młodzieńców i ojców. W niedzielę 
4 września uroczystości miały rozpocząć 
się już od samego rana i zakończyć późnym 
popołudniem nabożeństwem stanowym 
z udziałem księży biskupów dla rodziców, 
młodzieży, dzieci i chórów kościelnych. 

Po otrzymaniu zawiadomienia od księ-
dza Czwojdy w trybie pilnym Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowie 
Wielkopolskim, Wydział Spraw Wewnętrz-
nych nadało sprawie klauzulę „Tajne spe-
cjalnego znaczenia” i przekazało odpis 
pisma do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych w Warszawie, Departamentu Społecz-
no- Administracyjnego na ręce Dyrektora 
Towarzysza Orłowskiego. 

Cdn. 
Aleksander Liebert

Przecięcie wstęgi przed odnowionym pomnikiem

Pomnik odnowiony
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Legenda o złym 
Smoku i sprytnym 
Szewczyku
18 maja br. w Bibliotece Publicznej 
Gminy i Miasta w Nowych Skal-
mierzycach odbył się spektakl pt. 
„Pod starym Wawelem przygód 
bez liku”, w którym gościnnie 
wystąpili aktorzy Teatru Edukacji 
i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. 

Przedstawienie oglądali mali czytelni-
cy biblioteki – dzieci z klas I b i I c ze Szko-
ły Podstawowej im. Powstańców Wielko-

polskich w Nowych Skalmierzycach wraz 
z wychowawczyniami. 

Spektakl był wyprawą w odległe, le-
gendarne czasy – przybliżył dzieciom naj-
słynniejszą polską legendę o szewczyku, 
który sprytem pokonał wawelskiego smo-
ka. Była to pełna humoru opowieść o tym, 
że każdemu, nawet bardzo złemu, należy 
dać drugą szansę, aby mógł naprawić wy-
rządzone krzywdy. Nie brakowało w niej 
zabawnych i żywych dialogów oraz barw-
nych postaci. 

Współczesna wersja przygód dzielnego 
szewczyka Skuby oraz strasznego Smoka 
Wawelskiego bardzo podobała się widzom, 
czego dowodem były gromkie brawa.

Maria Jezierska

Grant dla przedszkola „Jarzębinka”
Gry, zabawki, karty obrazkowe, książki, płyty CD z nagraniami 
piosenek i wiele innych pomocy dydaktycznych do nauki języka 
angielskiego zakupiono do Publicznego Przedszkola nr 1 „Jarzębinka” 
w Nowych Skalmierzycach. 

Było to możliwe dzięki grantowi w wyso-
kości 1800 zł pozyskanemu w ramach pro-
gramu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności „English Teaching”, którego opera-
torem krajowym jest Nidzicka Fundacja Roz-
woju „Nida”. Grant został zdobyty w ramach 
realizacji projektu edukacyjnego z zakresu 
języka angielskiego pt. „Sing, rhyme and play 
– English is easy!” 

Przedszkole „Jarzębinka” bierze udział 
w cyklu szkoleń. Program obejmuje dwa 
kursy, z których pierwszy odbył się w lutym, 
drugi – w czerwcu. 

W ramach grantu zakupiono materiały 
motywujące dzieci do nauki. Pozyskane po-
moce sprawiły wielką radość przedszkola-
kom, które z chęcią z nich korzystają. 

Porozumienie 
w sprawie 
„Malucha” 
podpisane

12 maja 2016 roku Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena 
Budzik, przy kontrasygnacie skarbnika 
Gminy i Miasta Bolesława Borkowskie-
go podpisała z Wicewojewodą Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marleną 
Maląg porozumienie w sprawie wspar-
cia finansowego w ramach resortowe-
go programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 
– edycja 2016” – moduł 2. W bieżącym 
roku Gmina otrzymała dofinansowa-
nie w kwocie 72.086,40 zł na funkcjo-
nowanie trzydziestu miejsc w gmin-
nym żłobku.

„Maluch” to resortowy program 
rozwoju instytucji opieki nad naj-
młodszymi dziećmi. W 2016 roku Mi-
nisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej przeznaczyło na jego reali-
zację w całym kraju 151 mln zł. Celem 
programu jest wsparcie dla nowo po-
wstających miejsc opieki nad małymi 
dziećmi oraz dla już funkcjonujących 
placówek opiekuńczych.

W ubiegłym roku Gmina i Miasto 
Nowe Skalmierzyce pozyskała z tego 
źródła dotację w kwocie 1.200.000 zł na 
budowę żłobka oraz kwotę 12.000 zł na 
funkcjonowanie placówki w ostatnim 
miesiącu 2015 roku. 

Ewelina Stachowicz-Zych

Dzieci podczas przedstawienia w bibliotece
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Święto Bibliotekarzy 
i Bibliotek
Książka to mędrzec, który puste miejsce 
potrafi napełnić sensem, wzruszeniem 
i światłem, a biblioteka to skarbnica wiedzy 
pozwalająca korzystać ze swoich zasobów 
każdemu, kto tego pragnie. Miesiącem 
książki i czytelnictwa jest maj i właśnie 
wówczas obchodzony jest w całym kraju 
„Dzień Bibliotekarza i Bibliotek”.

6 maja 2016 roku święto zorganizowano 
w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta 
w Nowych Skalmierzycach. Uroczystość 
swoją obecnością uświetnili m. in. repre-
zentująca burmistrza Gminy i Miasta Boże-
nę Budzik – zastępca skarbnika Agnieszka 
Sipka, dyrektor przedszkola „Jarzębinka” 
– Anna Walczak, autor książek dla dzieci 
– Andrzej Marek Grabowski, dyrektor BP-
GiM – Maria Jezierska i bibliotekarki z te-
renu gminy: Aleksandra Dembek, Agniesz-
ka Kaczmarek, Małgorzata Chechelska 
oraz grupa 4-latków ze wspomnianego już 
przedszkola wraz ze swoją wychowawczy-
nią – Marią Różańską. 

Przybyłych na uroczystość powitała 
dyrektor Maria Jezierska, która podkre-
śliła pozytywny wpływ książek i bibliotek 
na codzienne życie, znaczenie dla nauki 
i rozwoju czytelników. Goście przekaza-
li bibliotekarkom wiele ciepłych życzeń 
i uśmiechów. W imieniu burmistrza na 

ręce dyrektora biblioteki bukiet kwiatów 
złożyła Agnieszka Sipka, która przekazała 
również list gratulacyjny z Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu.

Kolejna część spotkania objęła wystę-
py artystyczne przedszkolaków oraz spo-
tkanie z Andrzejem Markiem Grabowskim 
– autorem książek, telewizyjnych progra-
mów dla dzieci takich jak: Tik Tak, Ciuchcia, 
Budzik oraz ponad 500 piosenek, m.in. Kul-
fon, co z ciebie wyrośnie? Gość w zabawny 
i ciekawy sposób wprowadził wszystkich 
zgromadzonych w świat bohaterów swoich 
książek. Okazało się, że pisarz nie przy-
jechał sam. Z wielkiej kolorowej walizki 

„wyskakiwali” jego ukochani przyjaciele 
tj. kukiełki będące bohaterami programów 
telewizyjnych dla dzieci: kot Budzik, Kul-
fon, zając Poziomka oraz Potwory – Bez-
kajku i Szefuńcio. Świetną zabawę miały 
nie tylko dzieci, ale i dorośli, którzy mogli 
przypomnieć sobie czasy dzieciństwa, gdy 
oglądali program Ciuchcia. Wybrani goście 
mogli wykazać się swoimi umiejętnościami 
aktorskimi, użyczając swojego głosu i wcie-
lając się w postacie Potwora Bezkajku i Sze-
fuńcia, spontanicznie podejmując dialog.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze 
oraz było wielkim świętem książek, czytel-
nictwa i bibliotek.

Maria Jezierska

Gimnazjaliści na warsztatach
22 kwietnia 2016 roku uczniowie Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Ociążu po raz dziesiąty wzięli udział w warszta-
tach laboratoryjnych w Zakładzie Dydaktyki Chemii Uni-
wersytetu Łódzkiego, które odbyły się w ramach Festiwalu 
Nauki i Sztuki. 

Głównym celem zajęć organizowanych 
przez dr Annę Wypych-Stasiewicz jest 
pogłębianie wiedzy przyrodniczej, wdra-
żanie uczniów do samodzielnego wyko-
nywania doświadczeń oraz bezpiecznej 
pracy laboratoryjnej, rozwijanie umie-
jętności obserwacji a także wyciągania 
wniosków z przebiegu doświadczeń che-
micznych. Samodzielne przeprowadzanie 
eksperymentów wspiera aktywność ba-
dawczą uczniów i jednocześnie rozbudza 
ich zainteresowanie chemią. 

Podczas warsztatów gimnazjaliści 
samodzielnie przeprowadzali doświad-
czenia m.in.: rozdzielali mieszaniny na 
składniki, przeprowadzali reakcje matali 
z kwasem solnym oraz reakcje siarczanu 
(VI) miedzi (II) z azotanem srebra, bada-

li właściwości utleniające 
manganianu (VII) w zależ-
ności od środowiska, odróż-
niali alkohole jedno- i wielo-
wodorotlenowe przy użyciu 
wodorotlenku miedzi (II) 
oraz wykrywali glukozę 
za pomocą próby Tollensa 
i Trommera.

Kolejny wyjazd odbędzie się już w przy-
szłym roku szkolnym, gdyż uczniowie na-
szej szkoły chętnie uczestniczą w działa-
niach, które rozwijają ich pasje, ułatwiają 
zdobywanie nowych doświadczeń, rozwi-
jają umiejętność empirycznego myślenia 
i pogłębiają zainteresowania przedmiota-
mi przyrodniczymi.

Sylwia Naskręcka

Gościem był autor programów dla dzieci - Andrzej Marek Grabowski

Gimnazjaliści mieli okazję samodzielnie przeprowadzić 
doświadczenia chemiczne
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Kolejne ptaki wypuszczono na terenie gminy
Sto młodych bażantów oraz trzydzieści 

kuropatw wypuścili 31 maja na polach Ocią-
ża i Czachor członkowie Koła Łowieckiego 
„Szarak” z Ostrowa Wielkopolskiego wraz 
z reprezentującą Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożenę Budzik Justyną 
Grzesiek – inspektorem Referatu Geodezji, 
Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Ostrowskie koło łowieckie, które nale-
ży do kaliskiego okręgu Polskiego Związku 
Łowieckiego gospodaruje na obszarze bli-

sko 7,5 tys. ha, z czego część terenu należy 
do Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Od 
lat samorząd Nowych Skalmierzyc wspie-
ra finansowo to koło – ptaki zakupiono 
w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Gola. Dzia-
łania podejmowane przez „Szaraka” mają 
na celu wspomożenie populacji tych zwie-
rząt, a wypuszczenie ich w kilku miejscach 
zwiększa szansę na ochronę przed ewentu-
alnymi drapieżnikami.

Dariusz Smułka

Jubileusz 175-lecia szkoły 
w Biskupicach Ołobocznych
Piękny słoneczny dzień 24 maja 2016 roku na zawsze pozostanie 
w pamięci całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Biskupicach Ołobocznych. Jubileusz 175-lecia istnienia placówki 
zdarza się bowiem tylko raz w jej historii.

Obchody rocznicy rozpoczęła msza świę-
ta w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła, 
którą odprawił ks. proboszcz Damian Ma-
rynowski. Następnie wszyscy uczestnicy 
licznym korowodem przemaszerowali do 
szkoły. 

Uroczystą akademię rozpoczęła dyrektor 
szkoły Bożena Walczak, witając dostojnych 
gości: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Bożenę Budzik, Starostę Powiatu 
Ostrowskiego Pawła Rajskiego, Przewod-
niczącego Rady Gminy i Miasta Kazimierza 
Sipkę, kierownika Referatu Oświaty i Wy-
chowania Daniela Mitułę, dyrektora kaliskiej 
delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
Aleksandra Ziobrę, Przewodniczącego Ko-
misji Oświaty Stanisława Pawlaka, sołtysa 
wsi Mirosława Nowackiego, ks. proboszcza 
Damiana Marynowskiego, członka zarządu 
powiatu i radnych gminnych, dyrektorów 
placówek oświatowych z terenu gminy, dy-
rektorów zaprzyjaźnionych szkół im. Orła 
Białego z Wtórku i Koryt, Radę Rodziców 
oraz przedstawicieli organizacji i instytucji 

na co dzień współpracujących ze szkołą. 
W swoim wystąpieniu dyrektor przed-

stawiła historię placówki oraz jej dzień dzi-
siejszy, podkreślając przede wszystkim rolę, 
jaką odgrywa w społeczności lokalnej: mimo 
iż nasza szkoła została rozbudowana i przez 
lata zmieniała swoje oblicze w swej istocie 
jednak pozostała taka sama – jest nie tylko 
ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywi-
stości, ale też częścią naszego życia. Miejscem, 
w którym najważniejszy jest młody człowiek 
ze swoimi ambicjami, marzeniami, pasjami, 
ale też lękami i często niewiarą we własne 
siły. Miejscem poszukiwania prawdy o świecie 
i sobie samych, kształtowania najważniejszych 
wartości. Jest centrum kulturalnym, w którym 
pamięta się o tradycjach narodowych, uroczy-
ście obchodzi się święta państwowe i szkolne, 
miejscem, w którym młodość spotyka się z doj-
rzałością, a przeszłość z teraźniejszością.

Kolejny rozdział oficjalnej części spotka-
nia wypełniły jubileuszowe życzenia dla ca-
łej społeczności szkolnej. Burmistrz Bożena 
Budzik, zwracając się do uczniów, zachęcała 

ich, aby byli jak orły, bo tylko orły szybują nad 
graniami i nie lękają się przepaści, wichrów 
i burz. Życzyła im również odwagi i wolno-
ści, które wyrażać się będą rozwojem intelek-
tualnym i duchowym. Dyrektor Aleksander 
Ziobro, składając gratulacje, dziękował całej 
społeczności za dotychczasowe osiągnię-
cia i kreowanie wizerunku szkoły. Życzenia 
i gratulacje dostojnej Jubilatce złożyli 
wszyscy obecni na uroczystości goście. Za-

chwyt uczniów wzbudziły pięk-
ne prezenty, które na pewno 
wzbogacą proces dydaktyczny.

Nie zabrakło podziękowań 
i życzeń dla wszystkich do-
broczyńców szkoły. Dziękując 
za przychylność, zrozumienie 
oraz troskę o to, aby szkoła 
była miejscem bezpiecznym, 
nowoczesnym i bliskim każde-
mu dziecku, dyrektor szkoły 
oraz przedstawiciele uczniów 
i nauczycieli wręczyli burmistrz 
pamiątkową statuetkę „Przyja-
ciela Szkoły”, kwiaty oraz wła-
snoręcznie wykonane prace. 

Specjalnymi podziękowaniami 
wyróżniono też przedstawicieli organizacji 
i instytucji współpracujących ze szkołą oraz 
obecnych na uroczystości darczyńców, któ-
rzy włączyli się w przygotowanie jubileuszu.

Po części oficjalnej uczniowie klas I-VI za-
prezentowali program artystyczny przedsta-
wiający historię szkoły, na który złożyły się 
okolicznościowe wiersze, piosenki i taniec 
wkomponowane we fragmenty kroniki szkol-
nej. Kronikarskie wspomnienia nawiązywały 
do historii Polski ostatnich 175 lat – okresu 
rozbiorów, momentu odzyskania niepodle-
głości, II wojny światowej, czasów PRL-u oraz 
współczesności. Po zakończeniu spotkania 
w sali gimnastycznej goście zostali zaprosze-
ni do zwiedzania szkoły, oglądania okolicz-
nościowych wystaw oraz na poczęstunek. Na 
zakończenie dyrektor Bożena Walczak ser-
decznie podziękowała wszystkim przybyłym 
gościom za ich obecność w tak ważnym dla 
szkoły dniu. Słowa podziękowania skierowa-
ła również do nauczycieli, rodziców i uczniów 
za pomoc w przygotowaniu uroczystości. 

Bożena Walczak

Uroczysta akademia i pochód pocztów sztandarowych
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Obchody Dnia Patrona
18 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Ociążu odbyły się 
obchody Dnia Patrona szkoły – świętego Jana Pawła II. 

Uroczystości rozpoczęły się od przemar-
szu społeczności szkolnej do kościoła pw. 
Najświętszej Maryi Panny w Ociążu, gdzie 
została odprawiona msza św. przez ks. kano-
nika Rafała Sobieraja. Po niej uczestnicy uda-
li się do szkoły, gdzie przed tablicą Patrona 
szkoły złożono pokłon i kwiaty. 

Uroczystą akademię otworzyła Dyrektor 
Zespołu Szkół w Ociążu Katarzyna Kaźmier-
czak, witając przybyłych gości: Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożenę 
Budzik, kierownika Referatu Oświaty Danie-
la Mitułę, Dyrektora Gimnazjum im. Polskich 

Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach Teresę 
Kiełbik, ks. kanonika 
Rafała Sobieraja, Prze-
wodniczącego Komisji 
Oświaty Stanisława 
Pawlaka oraz radnych: 
Małgorzatę Walczak, 
Mariana Brzezińskiego, 

Grażynę Jaś, sołtysów Marię Dolińską i Józefa 
Marciniaka a także przewodniczących Rady 
Rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum, 
rodziców, nauczycieli oraz uczniów. Zapro-
szeni goście z okazji święta szkoły przekazali 
na ręce dyrektor życzenia i kwiaty. 

Podczas części oficjalnej uczniom zo-
stały wręczone dyplomy, nagrody i wyróż-
nienia w konkursach plastycznych na pla-
kat zniechęcający do agresji oraz „Tulipan 
w roli głównej”, którego współorganizatora-
mi byli Andrzej i Natalia Nowaccy – właści-
ciele gospodarstwa ogrodniczego w Ociążu. 

Rozstrzygnięto również konkurs pod patro-
natem dyrektora szkoły na „Najkulturalniej-
szego ucznia”.

Uroczystość uświetnił montaż muzycz-
no-słowno-taneczny w wykonaniu uczniów 
gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Tego-
roczne występy miały wyjątkowy charakter 
z racji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ich mot-
tem przewodnim stały się słowa Jan Pawła 
II: „Bądźcie wierni łasce Chrztu świętego”. 
Dla uczczenia Patrona program artystycz-
ny przygotowany przez Jolantę Długiewicz, 
Małgorzatę Olechowską, Danutę Orłowską, 
Annę Walczak, Agnieszkę Wielebską oraz 
Agnieszkę Woźniak został wzbogacony 
prezentacją multimedialną „Jan Paweł II 
o wierze”, dramą, pantomimą, trawestacją, 
śpiewem oraz tańcem. 

W korytarzach szkoły można było obej-
rzeć wystawę: obchodów 1050. rocznicy 
Chrztu Polski, malarstwa i plakatów.

Agnieszka Woźniak

Forum szkolne – plany na przyszłość
10 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Ociążu odbyło się spotkanie 
przedstawicieli rodziców, uczniów i nauczycieli, którego celem była 
modyfikacja koncepcji pracy szkoły. 

Podczas forum dyrektor Katarzyna 
Kaźmierczak przedstawiła skierowany 
do wszystkich uczniów autorski program 
„Uwierzyć w siebie”. Jego główne założe-
nia to odkrywanie twórczych możliwości 
tkwiących w uczniach oraz zmotywowanie 
ich do nauki przy współpracy z rodzica-
mi i nauczycielami poprzez: rozbudzanie 
i wspieranie rozwoju naturalnych zdolno-
ści uczniów, zmianę wyobrażeń na temat 
własnych możliwości, oszacowanie wła-
snych zdolności, eliminację przywiązania 
do własnych braków i niskiej samooceny, 
uskrzydlanie uczniów, doświadczanie suk-
cesu, który dodaje wiary we własne siły 
i motywuje do dalszej nauki.

Powyższe cele można osiągnąć zapew-
niając dzieciom dobrze zorganizowaną 
przestrzeń edukacyjną w szkole, jak i poza 
nią z nowoczesną bazą dydaktyczną, przy 
współudziale dobrze przygotowanej kadry 
pedagogicznej. Zaplanowano szkolenia na-
uczycieli z zakresu tutoringu i coachingu 
w celu doskonalenia indywidualnej pracy 
z uczniem i pracy zespołowej. 

Dyrektor zamierza kontynuować 
współpracę z uczelniami wyższymi. W naj-
bliższym czasie do ich grona dołączy Uni-
wersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

– Katedra Farmakologii i Toksykologii na 
Wydziale Weterynarii. Od przyszłego roku 
szkolnego wspólnie z partnerami z nie-
mieckich szkół będziemy realizowali pro-
jekt ekologiczny „Z energią wiatru, słońca 
i wody”. Dla uczniów pasjonujących się 
fotografią zostaną zorganizowane cy-
kliczne warsztaty w Centrum Technologii 
Audiowizualnych we Wrocławiu. Dla naj-

młodszych uczniów szkoły podstawowej 
odbywać się będą zajęcia z programowa-
nia. Mają temu służyć zakupione już robo-
ty edukacyjne Dash i Dot. Zabawa i praca 
z nimi będzie uczyła dzieci myślenia sku-
pionego na rozwiązywaniu problemów. 

Następnie uczniowie szkoły podsta-
wowej i gimnazjum przedstawili swoje 

propozycje działań na przyszły rok: popo-
łudniowe zajęcia sportowe, prowadzenie 
przez uczniów wybranych zajęć, czerwiec 
miesiącem bez mundurka, zorganizowa-
nie spotkań z ciekawymi ludźmi, możli-
wość korzystania z dystrybutorów z wodą, 
dzień gofrów, dzień lodów, możliwość gry 
w piłkarzyki podczas przerw według opra-
cowanego harmonogramu, sklepik w szko-
le, szkolny konkurs interdyscyplinarny 
„OMNIBUS”, zorganizowanie turniejów 
sportowych (gra w piłkę nożną i palanta).

Rodzice zabrali głos w sprawie i-dzien-
nika, stroju szkolnego w okresie letnim 
i używania przez uczniów telefonów ko-
mórkowych na terenie szkoły. Zaplano-

wali także olimpiadę sportową z udziałem 
rodziców. Bibliotekarka Jolanta Wieleba 
przedstawiła założenia programu „Naro-
dowe Czytanie” w celu uzyskania opinii 
rodziców i samorządów uczniowskich 
obu szkół oraz akceptacji udziału placów-
ki w Priorytecie 3 MEN na rok szkolny 
2016/2017.

Podczas części oficjalnej uczniom zostały wręczone dyplomy
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Dzień pełen wrażeń…
10 maja 2016 roku uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego ks. Jana Nepomucena 
Chrzana w Gostyczynie udali się na wycieczkę edukacyjną do Nowych Skalmierzyc. 

Jako pierwszy uczniowie odwiedzili 
Urząd Gminy i Miasta, po którym opro-
wadzał ich Kierownik Referatu Oświaty 
i Wychowania Daniel Mituła. Dla większo-
ści była to pierwsza wizyta w tego typu 
instytucji. Dzieci spotkały się z burmi-
strzem Bożeną Budzik, która przyjęła je 
z wielką radością, ciepło i serdecznie. En-
tuzjastycznie opowiadała o swojej pracy 
a także odpowiadała na wszystkie pytania. 
Uczniowie nie tylko zobaczyli jej gabinet , 
ale mogli również „zasiąść w burmistrzow-
skim fotelu” oraz zrobić pamiątkowe zdję-
cie. Dzieci miały okazję poznać zasady 
funkcjonowania urzędu, zobaczyć jak wy-
gląda praca na poszczególnych stanowi-
skach oraz dowiedzieć się, jakie sprawy 

można w urzędzie załatwić. Na pamiątkę 
wizyty trzecioklasiści obdarowani zostali 
upominkami, a chłopcy dodatkowo otrzy-
mali zdjęcie niezwykłego pojazdu o nazwie 
„AVENTYbike” z autografem burmistrz. 

Po wizycie w urzędzie chłonni wiedzy 
uczniowie udali się do Spółdzielni Mle-
czarskiej „Lazur” w Nowych Skalmierzy-
cach, aby poznać proces powstawania 
serów pleśniowych. Podczas spotkania 
z technologiem zakładu wysłuchali wielu 
ciekawostek o serach oraz obejrzeli film 
przedstawiający historię mleczarni. Dzie-
ci degustowały różne gatunki serów, po-
znawały ich walory smakowo-odżywcze. 
Z tarasu widokowego obserwowały pracę 
maszyn wytwarzających sery. Było cieka-

wie i … wesoło, bo wychodząc z zakładu 
i wchodząc na wagę dzieci dowiedziały się, 
że razem „ważą 780 kg”. Na zakończenie 
wizyty na wszystkich czekała słodka nie-
spodzianka - sernik z bitą śmietaną i loda-
mi. Przy wyjściu każdy został obdarowany 
upominkiem. 

W tym dniu trzecioklasiści złożyli rów-
nież wizytę w Bibliotece Publicznej Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. Dyrektor Ma-
ria Jezierska zapoznała ich z pracą biblio-
teki, opowiedziała o księgozbiorze, zachę-
cała do korzystania z biblioteki i czytania 
książek. Wycieczka bardzo się trzeciokla-
sistom podobała. Dzieci zadowolone i peł-
ne wrażeń wróciły do szkoły.

T.K.

Panel dyskusyjny z sołtysami
1 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego ks. 

Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie odbył się panel dyskusyjny 
„Sołtys jako prekursor zmian w lokalnej społeczności”. Z zaproszenia sko-
rzystali sołtysi wsi Strzegowa – Renata Nogaj oraz wsi Leziona – Wiesław 
Wawrzyniak. 

W pierwszej części sołtysi prezentowali swoje sołectwa oraz własne 
dokonania, w drugiej uczniowie zadawali szereg pytań związanych z ich 
pracą, planami na przyszłość i różnymi aspektami tej niełatwej służby. 
Panel zakończył się wspólnym zdjęciem i snuciem planów przez niektó-
rych uczniów o ich przyszłej karierze sołtysa.

Bardzo serdecznie dziękujemy gościom za przybycie do naszej szkoły.
Organizatorzy: MS i DW

Wycieczka obfitowała w liczne atrakcje
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Ekspertki Wiedzy o Wielkopolsce…
Historia Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce sięga 1996 roku.  
Jego celem jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy  
na temat Wielkopolski. 

Po eliminacjach powiatowych XX Kon-
kursu Wiedzy o Wielkopolsce Szkołę Pod-
stawową z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach na etapie rejonowym, 
który odbył się w Gimnazjum 
Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach reprezento-
wały zwyciężczynie etapu 
powiatowego: kl. 4 Natalia 
Maciejewska, kl. 6 Magdalena 
Nowacka i Michalina Przyby-
ła. Tematyka, z jaką musiały 
się zmierzyć to m.in. historia, 
przyroda, gwara, architektu-
ra oraz sztuka i kultura ludo-
wa Wielkopolski. 

Wśród laureatów etapu 
rejonowego znalazły się: Mag-
dalena Nowacka kl.6a i Mi-
chalina Przybyła kl.6c, które 
reprezentowały naszą szkołę 
11 maja br. w finale woje-
wódzkim w Golinie. Michalina 
Przybyła i Magdalena Nowac-
ka od trzech lat uczestniczą 

w konkursie, a ich niekwestionowana 
wiedza o Wielkopolsce plasuje je zawsze 
na wysokich miejscach.

Serdecznie gratulujemy!
skryba z „11” 

Mamo, mamo, wiesz to 
przecież, kocham Cię 
najbardziej w świecie!
Dzień Matki to jedna z najważniejszych dat 
w kalendarzu. Z tej okazji przedszkolaki 
z Kotowiecka zaprosiły swoje mamy na 
program pt. „Kwiatki na Dzień Matki”. 

Było to pierwsze samodzielne wystą-
pienie najmłodszych przedszkolaków wy-
konane w całości. Z dumą zaprezentowały 
one przedstawienie, piosenkę i taniec. Każ-
dy z nich ukochał swoją mamę oraz wrę-
czył kwiatka ze swoim zdjęciem. Mamy 
miały okazję zobaczyć, jak dzieci bawią 
się w przedszkolu oraz współdziałają 
w grupie. Wszyscy spędzili miło czas 
przy słodkim poczęstunku przygoto-
wanym przez rodziców. Na zakończenie 
każda z mam otrzymała swój portret 
narysowany przez pociechę. Zaproszeni 
goście nie kryli wzruszenia oraz dumy 
ze swoich milusińskich.

 W grupie starszaków ten wyjątkowy 
dzień rozpoczął się od spotkania z pa-
nią cukiernik, pod której kierunkiem 
dzieci przygotowały pyszne babeczki. 

Przedszkolaki bardzo dzielnie się spisały, 
zgodnie dzieliły się zadaniami i choć pracy 
było co nie miara, zdążyły na czas. Mamy 
starszaków zostały zaproszone na zaję-
cia otwarte „Jaka jest moja mama”. Dzieci 
gromadziły określenia charakteryzujące 

mamę, próbowały wyrazić swoje uczucia 
gestem, mimiką, słowem, śpiewały piosen-
ki. Zaprosiły też swoich gości do tańca przy 
piosence „A ja wole moją mamę”. Przygoto-
wały woreczki z życzeniami. Włożyły do 

nich symboliczną czterolistną koniczy-
nę, rybkę, świnkę skarbonkę, radosny 
uśmiech i kochające serduszko. Mamy 
bezbłędnie rozszyfrowały życzenia. 
Dostały również różowe okulary, przez 
które mają oglądać świat, by był pięk-
niejszy i weselszy. Na koniec odbyła się 
wspólna degustacja babeczek. 

W taki oto sposób dzieci podzię-
kowały mamom za miłość, troskę 
i oddanie. 

 Julia Sudolska
Bogumiła Stodolna

XIII Powiatowy 
Konkurs Przyrodniczy 
zakończony sukcesem

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Nowych Skalmierzy-
cach zostali nagrodzeni w XIII edycji Powia-
towego Konkursu Przyrodniczego „Region, 
w którym mieszkasz” pod hasłem „Nie otrzy-
maliśmy biletu na inną planetę”. 

Konkurs, skierowany do uczniów klas pią-
tych i szóstych szkół podstawowych, cieszył 
się dużą popularnością wśród szkół z całego 
powiatu. W gronie laureatów znalazły się: 
I miejsce – Zuzanna Czaplicka, III miejsce – 
Zofia Jaźwiec i Michalina Przybyła oraz wy-
różnienie – Wiktoria Kałuża. 

Celem konkursu było badanie i porów-
nanie stanu środowiska w powiecie ostrow-
skim. Uczniowie zdobywali informacje na 
drodze obserwacji i doświadczeń. Ich wyniki 
z propozycjami przeciwdziałania zanieczysz-
czeniu środowiska oraz własnymi refleksja-
mi na temat miejsc, w których dostrzegają 
korzystne i niekorzystne zmiany w bliskim 
im środowisku prezentowali komisji konkur-
sowej przedstawiając jej swoje albumy. Pod-
sumowanie konkursu odbyło się w siedzibie 
Nadleśnictwa Antonin, gdzie można obejrzeć 
wystawę nagrodzonych prac. Uczennicom 
naszej szkoły gratulujemy! 

Jolanta SzczepaniakLaureatki konkursu 

Święto Mamy w przedszkolu w Kotowiecku

Dzieci przygotowały podarunki na Dzień Matki
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Mistrzostwa Powiatu o Puchar 
Starosty w lekkiej atletyce
Od kilku lat w Ostrowie Wlkp. odbywają się Mistrzostwa Powiatu 
o Puchar Starosty w indywidualnej lekkiej atletyce. Biorą w nich 
udział uczniowie szkół podstawowych z całego powiatu. 

W tym roku zawody odbyły się 18 maja 
na stadionie Stal w Ostrowie Wlkp.

W mistrzostwach uczestniczyli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi w Nowych Skalmierzycach: 
Amelia Kowalczyk, Paulina Szczepaniak, 
Zuzanna Wysocka, Maja Kosowska, Mi-
kołaj Christ i Jakub Tuczyński. Zawodnicy 
mieli do wyboru dwie dyscypliny lekko-

atletyczne spośród: skoku w dal, skoku 
wzwyż, biegu na 60 m, 600 m, 1000 m, 
300m oraz rzutu piłeczką palantową. 
Prawie wszyscy uczniowie naszej szkoły 
stanęli na podium, otrzymując medale, 
dyplomy i upominki. Wyniki:
• Amelia Kowalczyk - II miejsce w skoku 

wzwyż i III miejsce w skoku w dal,
• Paulina Szczepaniak - I miejsce 

w biegu na 600 m,
• Zuzanna Wysocka - III miejsce 

w skoku wzwyż,
• Jakub Tuczyński - II miejsce w skoku 

w dal i III miejsce w skoku wzwyż,
• Mikołaj Christ - II miejsce w biegu 

na 1000 m i II miejsce w rzucie 
piłeczką palantową.
Wielkie gratulacje dla nich.

Izabela Garcarek-Duleba

„Małe omnibusy” w szkole 
podstawowej w Nowych Skalmierzycach
23 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach 
odbył się IX Gminny Turniej dla klas III „Małe Omnibusy”. W związku 
z Rokiem Czytelnictwa motywem przewodnim turnieju była tematyka 
dotycząca czytelnictwa. 

Uczestników powitała serdecznie dy-
rektor Lucyna Lisiak-Kycia, która podzię-
kowała im za przyjęcie zaproszenia oraz 
życzyła sukcesów w kolejnych latach nauki.

Do turnieju przystąpiło łącznie osiem 

zespołów trzecioklasistów reprezentu-
jących szkoły z Gostyczyny, Kotowiecka, 
Nowych Skalmierzyc, Ociąża i Skalmie-
rzyc. Jego celem było sprawdzenie wiedzy 
i umiejętności uczniów po I etapie kształce-

Biegi przełajowe...
26 kwietnia w Raszkowie 
odbyły się Mistrzostwa powiatu 
w indywidualnych biegach 
przełajowych. Z naszej gminy 
ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych wystartowało  
36 uczniów. 

Kilkanaścioro z nich awansowało do 
zawodów wojewódzkich, które odbyły się 
2 czerwca br. w Żerkowie. Byli to:
• SP Nowe Skalmierzyce - 

Mikołaj Christ, Oliwia Klar 
i Paulina Szczepaniak,

• SP Skalmierzyce - Konrad Czerwiński,
• SP Droszew - Maja Nowak, Katarzyna 

Binek i Wiktor Bogacki,
• SP Ociąż - Jakub Grzyb,
• Gimnazjum Ociąż - Milena Kasprzak, 

Pamela Kałużna, Agnieszka Urban, 
Grzegorz Stasiak, Piotr Stępniak, 
Maciej Kowalski, Wiktor Tetrzona,

Izabela Garcarek-Duleba

nia, promowanie talentów oraz integracja 
dzieci z całej gminy. 

Uczniowie, jak przystało na prawdzi-
wych omnibusów, wytrwale i dokładnie 
zmagali się z postawionymi przed nimi 
zadaniami. Każdy zespół wypełniał test 
z czytelnictwa, wykonywał pracę plastycz-
ną pt. ,,Projekt okładki do książki „Kubuś 
Puchatek” Alana Aleksandra Milne’’ oraz 
prezentował wiersz Wincentego Fabera 
„Czytelniczka”.

Komisje konkursowe, w skład których 
wchodzili nauczyciele ze szkół biorących 
udział w turnieju wyłoniły „Małych Omni-
busów” i tak:
• I miejsce zdobył zespół klasy 

III a ze szkoły podstawowej 
w Nowych Skalmierzycach,

• II miejsce – zespół klasy III ze szkoły 
podstawowej w Ociążu,

• III miejsce – zespół klasy 
III c ze szkoły podstawowej 
w Nowych Skalmierzycach.
Wszystkim zespołom podziękowania, 

dyplomy i nagrody wręczyli dyrektor Lu-
cyna Lisiak-Kycia oraz kierownik Referatu 
Oświaty i Wychowania Daniel Mituła. 

Dziękujemy nauczycielom za przygo-
towanie uczniów i pracę w komisjach. 
Szczególne podziękowania kierujemy do 
dyrekcji szkoły, Rady Rodziców, Spółdziel-
ni Mleczarskiej „Lazur” i Piekarni „Toska” 
Andrzeja Dzióbka za ufundowanie nagród 
i słodkiego poczęstunku. 

M. Nowak, D. Woźniak

Laureaci konkursu dotyczącego czytelnictwa
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Wieki sukces Szkoły  
Podstawowej w Nowych  
Skalmierzycach...
Uczniowie szkoły podstawowej w Nowych 
Skalmierzycach po raz kolejny okazali się 
najlepsi w czwórboju lekkoatletycznym. 

Na zawodach gminnych zdobyli I miejsce, na zawo-
dach powiatowych II miejsce i w rejonie - chłopcy IV 
miejsce. Dziewczęta awansowały natomiast do finału 
wojewódzkiego, pokonując osiem szkół podstawo-
wych i zajmując I miejsce w rejonie. 
Skład drużyny dziewcząt: 

Amelia Kowalczyk, Paulina Szczepaniak, Maja 
Kosowska, Jagoda Pływaczyk, Zuzanna Wysocka, 
Kinga Walczak. 
Skład drużyny chłopców: 

Mikołaj Christ, Jakub Tuczyński, Kacper Mencel, 
Krystian Szczepaniak, Patryk Wysocki, Marek 
Adamski

Izabela Garcarek-Duleba

SP Nowe Skalmierzyce w finale wojewódzkim w czwórboju 
lekkoatletycznym - lepsze od 1145 szkół!
31 maja br. reprezentacja 
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Nowych Skalmierzycach pod 
opieką nauczyciela wychowania 
fizycznego Damiana Wosia wzięła 
udział w Finale Województwa 
Wielkopolskiego w Czwórboju 
Lekkoatletycznym, który odbył 
się na stadionie MOSiR w Pile. 

Dziewczęta rywalizowały w biegu na 
60 m i 600 m, skoku w dal oraz rzucie 
piłeczką palantową. Na wynik końcowy 
zespołu składały się najlepsze rezultaty 
pięciu zawodniczek przeliczane na punk-
ty i następnie sumowane.

Reprezentacja pojechała na zawo-
dy jako zwycięzca rejonu i znalazła się 
w gronie najlepszych szkół Wielkopolski. 
Sam awans do tego etapu był już bardzo 
dużym osiągnięciem. Uczennice z Okólnej 
pokazały prawdziwy charakter i zajęły 
XVI miejsce w tych elitarnych zmaga-
niach. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż 
w województwie wielkopolskim jest 1161 
szkół, tym bardziej więc osiągnięty wy-

nik bardzo cieszy całą społeczność szkol-
ną. Jest to wielki sukces szkoły, nauczy-
cieli i uczniów.

W skład reprezentacji weszły: Ame-
lia Kowalczyk, Paulina Szczepaniak, 

Jagoda Pływaczyk, Zuzanna Wysocka, 
Kinga Walczak, Oliwia Klar. Wszystkim 
gratulujemy i życzymy dalszych sporto-
wych sukcesów.

Monika Zaprzelska
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TEATR
PANA O.

23.DNI 

NOWE SKALMIERZYCE

KABARET
SKECZÓW

MECZACYCH

KABARET
SKECZÓW

MECZACYCH

MIASTA MARKOWSKA
PATRYCJA
MARKOWSKA

PATRYCJA

24 czerwca 2016 (piątek)
12.00 Inauguracja obchodów 23. Dni Miasta

•  Spotkanie mieszkańców przy Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich

•  Złożenie wiązanki kwiatów przez władze samorządowe
17.00 Uroczysta sesja Rady Gminy 
 i Miasta Nowe Skalmierzyce 
 (sala górna restauracji „Nastrojowa” w Skalmierzycach)

25 czerwca 2016 (sobota)
Stadion Miejsko-Gminny w Nowych Skalmierzycach

10.00 Turniej szachowy o Puchar Burmistrza 
 Gminy i Miasta (sala sesyjna)
17.00 KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH
18.30 KONCERT PATRYCJI MARKOWSKIEJ
20.00 Koncert galowy Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej
21.30 KONCERT ZESPOŁU WILKI
23.00 Pokaz sztucznych ogni
23.00-1.00 Zabawa taneczna

26 czerwca 2016 (niedziela)
Kościół pw. Bożego Ciała przy ul. 3 Maja 
w Nowych Skalmierzycach

10.00 Uroczysta msza święta w intencji mieszkańców
 Miasta i Gminy z udziałem pocztów sztandarowych,  
 Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej i Chóru 
 pw. św. Grzegorza 
Park Miejski przy ul. Kamiennej-Kolejowej:
Festyn rodzinny

14.00 Program artystyczny w wykonaniu
 przedszkolaków oraz uczniów szkół 
 podstawowych i gimnazjów
15.30 TEATR PANA O. PRZEDSTAWIA: 

•  interaktywny spektakl „Skubiś i Straszny Zamek…”
•  gry, zabawy i animacje
•  pokaz dużych baniek mydlanych
•  modelowanie baloników

 Bezpłatny plac zabaw!

Organizatorzy zapewniają wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych 
oraz stoiska handlowe i gastronomiczne


