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Przebudowa drogi 
w Gałązkach 
Małych

Plany samorządu zakładają syste-
matyczną modernizację infrastruktury 
drogowej na terenie gminy Nowe Skal-
mierzyce. Na ukończeniu są prace w Mie-
dzianowie i Gałązkach Wielkich, nato-
miast trwają one jeszcze we wsi Gałązki 
Małe, gdzie modernizowany jest odcinek 
o długości jednego kilometra.

Przedmiotowa droga łączy zabu-
dowania i dojazdy do pól z siecią dróg 
w gminie Nowe Skalmierzyce. W ramach 
inwestycji dotychczasowa nawierzchnia 
gruntowa zmieni się na bitumiczną o sze-
rokości 4 metrów z poszerzeniem do 6 
metrów na łuku oraz zyska wzmocnioną 
podbudowę. Początek prac przyjęto na 
krawędzi drogi powiatowej Kościelna 
Wieś-Górzno, a koniec za ostatnią pose-
sją we wsi. 

Termin wykonania prac wyznaczono 
do końca sierpnia br.

Dariusz Smułka

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 
w gronie 100 najlepszych 
samorządów w Polsce

14 lipca br. dziennik „Rzeczpospolita” 
opublikował dodatek specjalny pt. „Ran-
king samorządów 2015”, w którym w gro-
nie 100 najlepszych samorządów już po raz 
szósty znalazła się Gmina i Miasto Nowe 
Skalmierzyce. Jest to ogólnopolskie ze-
stawienie gmin, które uzyskują najlepsze 
wyniki finansowe oraz rezultaty w zarzą-
dzaniu rozwojem gminy lub miasta. Samo-
rządy oceniane są w trzech kategoriach: 
miast na prawach powiatu, gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. 
Ten uznawany za prestiżowy i wiarygodny 
ranking organizowany jest przez redakcję 
„Rzeczpospolitej”, a kryteria ocen ustala 
niezależna kapituła pod przewodnictwem 
byłego wicepremiera Jerzego Buzka. 

Badanie, któremu zostały poddane mia-
sta i gminy było dwuetapowe. Jak czytamy 
w metodologii badań, na podstawie danych 
Ministerstwa Finansów w pierwszym etapie 
spośród wszystkich samorządów w Polsce 
wybrane zostały te, które w najlepszy sposób 
inwestowały oraz zarządzały swoimi finan-
sami w latach 2011-14. Do drugiego etapu 
natomiast zostało zakwalifikowanych 565 sa-
morządów, których finanse najlepiej odpowia-
dały kryteriom wyznaczonym przez kapitułę.

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 
została wyróżniona jako nieliczna w po-
łudniowej Wielkopolsce. W regionie doce-
niono również m.in. Ostrów Wielkopolski, 
Ostrzeszów, Pleszew i Jarocin.

Dariusz Smułka

21 lipca br. w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się uroczystości zwią-
zane z wojewódzkimi obchodami Święta Policji połączone z nadaniem 
sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. 

Wzięli w nich udział m.in. I Zastępca Ko-
mendanta Głównego Policji nadinsp. Miro-
sław Schossler, Wielkopolski Komendant 
Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Rafał 
Batkowski wraz z zastępcami, Wicewojewo-
da Wielkopolski Dorota Kinal, Wicemarsza-
łek Województwa Wielkopolskiego Wojciech 
Jankowiak, parlamentarzyści i samorządowcy 
z terenu powiatu ostrowskiego, duchowień-
stwo z Prymasem Polski abp. Wojciechem Po-
lakiem, komendanci miejskich i powiatowych 
komend policji oraz przedstawiciele innych 
służb mundurowych a także funkcjonariusze 
z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Święto rozpoczęło się w Ostrowskim 
Centrum Kultury, gdzie policjanci i pracow-
nicy Policji, zarówno z ostrowskiej jednostki, 

jak i innych komend województwa wielkopol-
skiego, otrzymali odznaczenia, wyróżnienia 
i awanse na wyższe stopnie policyjne. Na-
stępnie udano się do ostrowskiej konkatedry, 
gdzie została odprawiona msza święta w in-
tencji środowiska policyjnego i poświęcono 
sztandar. Po nabożeństwie w uroczystym 
przemarszu przy dźwiękach orkiestry udano 
się na ostrowski rynek, gdzie odbyła się głów-
na akademia. 

Po odczytaniu aktu nadania sztandaru oraz 
symbolicznym wbiciu gwoździ honorowych, 
nastąpiło wręczenie sztandaru. Przewodni-
czący Honorowego Komitetu ufundowania 
sztandaru, Starosta Ostrowski Paweł Rajski, 
przekazał go w imieniu społeczności ziemi 
ostrowskiej I Zastępcy Komendanta Głów-
nego Policji. Następnie nadinsp. Mirosław 
Schossler wręczył sztandar Komendantowi 
Powiatowemu Policji w Ostrowie Wielkopol-
skim nadkom. Zbigniewowi Raczakowi. Nada-
nie sztandaru, który jest symbolem honoru 
i tradycji, to również wyraz uznania i zaufania 
lokalnej społeczności dla ostrowskiej Policji. To 
także akt wzmacniający jej autorytet i dający 
impuls dla jej funkcjonariuszy do jeszcze bar-
dziej wydajnej służby – podkreślał w swoim 
przemówieniu nadkom. Zbigniew Raczak.

Wręczono wiele odznaczeń i wyróżnień 
zarówno funkcjonariuszom, jak i osobom cy-
wilnym. Brązowy medal „Za zasługi dla Poli-
cji” odebrała Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik, która również 
wbiła honorowy gwóźdź oraz wpisała się do 
„Księgi Pamiątkowej Nadania Sztandaru”.

Zgromadzeni mieszkańcy i sympatycy 
mogli podziwiać defiladę kompanii honoro-
wej, wysłuchać koncertu i zobaczyć pokaz 
musztry paradnej, policję konną, radiowozy, 
motocykle, policyjną łódź patrolową oraz wóz 
rozpoznania pirotechnicznego.

Święto Policji  
i brązowy medal „Za zasługi dla Policji” 
dla Bożeny Budzik

Przebudowywana droga
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Odnawiają  
budynek cła
W Nowych Skalmierzycach cały 
czas trwają prace remontowe 
związane z odnową budynków 
stanowiących komunalny zasób 
gminy. W ostatnim czasie roboty 
objęły jedne z najstarszych 
kamienic przy ulicy Kaliskiej 2, 4 
oraz 36, czyli tzw. cło.

Ta ostatnia to największy budynek ko-
munalny, zamieszkiwany przez 24 rodziny. 
Na przełomie XIX/XX wieku stanowił on 
siedzibę Pruskiego Głównego Urzędu Cel-
nego i był jednym z najbardziej reprezen-
tacyjnych gmachów w okolicy. Dziś trudno 
doszukać się w nim klasycystycznego pięk-
na, ponieważ wcześniejsze remonty pozba-
wiły go cech świadczących o jego szlachet-
nej proweniencji stylowej. Poza tym, choć 
w roku ubiegłym wymieniono dachówkę, 
stan budynku – ze względu na jego duże za-
wilgocenie – nadal jest zły. Ma się to zmienić 
za sprawą przeprowadzanych tu od końca 
maja remontów nadzorowanych przez Wo-
jewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Po-
znaniu z delegaturą w Kaliszu. 

Renowacja rozpoczęła się 
od osuszania ścian nieinge-
rującą w konstrukcję budyn-
ku metodą elektrofizyczną. 
Po nim przyszła kolej na pra-
ce następne, a wśród nich 
m.in. wymianę okien i drzwi, 
remont schodów, w tym wy-
mianę stopni, tralek, progów 
czy listew przyściennych 
oraz remont korytarzy i kla-
tek schodowych polegający 
na malowaniu ścian, sufitów, 
podłóg i schodów.

Dużym wyzwaniem dla firmy wyko-
nującej zadanie jest remont elewacji we-
dług zaleceń konserwatora zabytków ma 
on polegać nie tylko na wymianie tynków 
zewnętrznych, ale i przywróceniu oryginal-
nego wystroju elewacji poprzez odtworze-
nie jego partii boniowanych, rodzaju i formy 
pilastrów czy profili gzymsów. Na szczęście 
jest to możliwe dzięki zachowanym mate-
riałom ikonograficznym: pocztówkom oraz 
zdjęciom z okresu świetności Pruskiego 
Głównego Urzędu Celnego. 

Budynek czeka również remont kamien-

nych schodów zewnętrznych na wejściu do 
klatki schodowej od strony zachodniej a na 
koniec wykonanie nowej opaski betonowej 
w patio budynku oraz remont opaski wzdłuż 
jego ścian zewnętrznych. Zakończenie inwe-
stycji przewidziane jest na koniec wakacji. 

Władze samorządowe liczą, że wszystkie 
wykonane prace w budynku, który figuruje 
w gminnej ewidencji zabytków, przywró-
cą mu reprezentacyjny charakter sprzed 
dawnych lat.

Magdalena Kąpielska 

Budynki graniczne odnowione
Jedne z najstarszych budynków w mieście, usytuowane po 
prawej stronie przy wjeździe do miasta od strony Kalisza 
przy tzw. granicy, są już kompleksowo zrewitalizowane. 

To nie tylko mieszkania komunalne, ale 
także ważne budynki historyczne – na prze-
łomie XIX i XX wieku służyły jako komora 
celna. Wszystkie przewidziane prace zostały 
już zakończone. Ich odnowienie rozpoczęto 
na początku roku od wymiany zadaszenia 
w budynku nr 4, a sfinalizowano położeniem 
nowych elewacji. 

Dla rodzin mieszkających w budynku przy 
Kaliskiej 2 położenie nowej elewacji nie jest 
jedynym widocznym efektem prac. Rewita-

lizację rozpoczęto poprzez 
osuszenie całej kamienicy 
oraz wykonanie izolacji ścian 
fundamentowych. Odnowio-
no także ceglany mur, m.in. 
przez wykucie cegieł uszko-
dzonych i wstawienie nowych, czyszczenie, 
impregnację oraz renowację ścian tynko-
wanych. We wnętrzu kamienicy wyremon-
towano schody. Podobnie jak w sąsiadującej 
kamienicy przy ulicy Kaliskiej 4 częściowo 

wymieniono okna i drzwi. Położono również 
brukowe opaski okalające oba obiekty. 

Rewitalizacja budynków pochłonęła z bu-
dżetu gminy około 200 tysięcy złotych.

Dariusz Smułka

Remont elewacji

Dawniej przeprowadzane remonty pozbawiły 
budynek stylu klasycystycznego

Odtworzenie pierwotnego wyglądu budynku jest możliwe dzięki  
zachowanym materiałom ikonograficznym
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24 czerwca w sali sesyjnej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odbyła 
się konferencja podsumowująca projekt „Nowy program – nowe 
szanse” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz 
Gminy: zastępca burmistrza Michał Ciupka, 
przewodniczący Rady Gminy i Miasta Kazi-
mierz Sipka, z-ca skarbnika Agnieszka Sipka, 
kierownik Referatu Oświaty i Wychowania 
Daniel Mituła, kierownik Referatu Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Aleksander Liebert, 
zaproszeni nauczyciele edukacji wczesnosz-
kolnej, dyrektorzy oraz nauczyciele z Bisku-
pic Ołobocznych, Droszewa i Skalmierzyc – 
szkół, w których wdrażany jest program. 

Podczas spotkania przedstawiono pre-
zentację na temat projektu, którego głów-
nym celem było poprawa jakości kształcenia 
poprzez opracowanie i wdrożenie w 3 wiej-
skich szkołach innowacyjnego programu 
nauczania obejmującego I etap edukacyj-
ny wraz z obudową do VI 2015r. W ramach 
przedsięwzięcia 13 nauczycieli doskonaliło 
swój warsztat pracy na szkoleniach, stworzo-
no w każdej sali lekcyjnej Centrum Aktywnej 
Edukacji, wypracowano program nauczania 
z językiem angielskim „Myślę-działam-idę 
w świat” wraz z obudową w postaci scena-
riuszy, zdjęć, filmów, ćwiczeń, testów i gier 
interaktywnych oraz 60 projektów edukacyj-
nych w WebQestach. Aby przybliżyć uczestni-
kom, jak program jest wdrażany w szkołach 
w Droszewie, Biskupicach Ołobocznych oraz 
Skalmierzycach, zaprezentowano film na te-
mat projektu.

Jedna z myśli ujętych w programie naucza-
nia – „Nie można zmusić ziarna do rozwoju  
i kiełkowania, należy jedynie stworzyć wa-
runki pozwalające na to, aby ziarno rozwijało 
wszystkie tkwiące w nim możliwości” Carl 
Rogersa była główną sentencją skierowanych 
do burmistrza podziękowań za inspirowanie 
i motywowanie do innowacyjnych działań, 
takich jak opracowany program nauczania. 

Druga część konferencji miała charakter 
warsztatowy i adresowana była do nauczy-
cieli edukacji wczesnoszkolnej. Podczas niej 
dobre praktyki projektu zaprezentowały 
trzy przedstawicielki autorek projektu, na-
uczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach Anna Dziad-
kiewicz, Izabela Kaczmarek oraz Justyna 
Krawczyk. Panie w ciekawy sposób przed-
stawiły prezentacje ukazujące wypracowane 
pomoce w ramach programu nauczania:
• pomoce, które tworzą aktywną i udaną 

lekcję - Anna Dziadkiewicz
• projekt w sieci metodą Webquestu  

- Izabela Kaczmarek
• InterAktywnie na zajęciach  

- Justyna Krawczyk
Każdy z uczestników konferencji otrzymał 

wydany w formie książki program nauczania 
do edukacji wczesnoszkolnej „Myślę - dzia-
łam - idę w świat”. Program wraz z obudową 
dostępny jest na stronie projektu: projekt.
noweskalmierzyce.pl, gdzie znajdują się rów-
nież prezentacje z konferencji oraz film pod-
sumowujący projekt. 

Na realizację projektu „Nowy program 
- nowe szanse” Gmina i Miasto Nowe Skal-
mierzyce otrzymała dofinansowanie w kwo-
cie 299.796,00 zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Ewelina Stachowicz-Zych

Sala widowiskowa 
do remontu
Sala widowiskowa przy  
ul. Mostowej w Nowych 
Skalmierzycach, kojarzona przez 
mieszkańców przede wszystkim 
jako „Kino Kolejarz”, już niedługo 
zostanie wyremontowana. 

Jest to obiekt legenda, jeszcze przed 
Powstaniem Wielkopolskim pełniący 
funkcję kantyny kolejowej, następnie sal-
ki teatralnej, a później także kina. To tu-
taj wiele pokoleń mieszkańców oglądało 
światowe hity kinematografii oraz nie-
zliczone występy artystyczne. Po remon-
cie obiekt nadal będzie wykorzystywany 
przede wszystkim do różnych występów 
kulturalnych oraz inicjatyw społecznych. 

Budynek pochodzi z ok. 1908 roku, 
jego generalny remont miał miejsce w la-
tach 60. XX wieku. Nic więc dziwnego, że 
zakres prac jest bardzo szeroki. Od robót 
typowo budowlanych, poprzez wykona-
nie nowej instalacji elektrycznej, sanitar-
nej, grzewczej, wykończenie wnętrza oraz 
elewacji budynku. W części parterowej, 
oprócz całkowicie zmodernizowanej sali 
z widownią dla 155 osób oraz holu z szat-
nią, przewidziano dobudowę zaplecza 
sanitarnego oraz garderób dla artystów. 
Na piętrze znajdą się pomieszczenia tech-
niczne oraz loggia otwarta w kierunku 
sceny. Dostęp do obiektu dla osób nie-
pełnosprawnych zapewniono poprzez 
wykonanie odpowiednich pochylni i wy-
znaczenia na widowni miejsc dla wózków 
inwalidzkich. 

Rozpoczęcie prac planowane jest na 
wrzesień. Mają one potrwać do końca 
maja przyszłego roku. Uzupełnieniem in-
westycji będzie wykonanie niewielkiego 
parkingu, chodników oraz ukształtowa-
nej zieleni.

Projekt  
„Nowy program – nowe szanse” 
podsumowany
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Historia obiektu, chociaż poprzez liczne przebudowy na 
to nie wygląda, sięga początku XX wieku. W 1908 roku 
znajdowała się tutaj kantyna kolejowa określana z niemiecka 
jako „Eisenbahnkantine”. Od początku istnienia budynek był 
ściśle związany z kolejnictwem i funkcjonującymi tutaj po 
Powstaniu Wielkopolskim Warsztatami Mechanicznymi. Był 
miejscem spotkań oraz zarzewiem kultury.

Życie miasta w okresie międzywojennym 
skupiało się wokół kolei, która była nie tylko 
ważnym źródłem gospodarki tego niewielkiego 
ośrodka, ale także centrum życia kulturalnego. 
Działały wówczas liczne organizacje społeczne, 
śpiewacze, sportowe, harcerskie i kościelne. 
W kantynie przy ulicy Mostowej utworzono 
świetlicę wraz z zapleczem. Tętniła ona życiem, 
odbywały się tutaj spotkania, odczyty, kursy 
oraz występy teatralne. Kolejowe Przysposobie-
nie Wojskowe oraz Rodzina Kolejowa patrono-
wały niezliczonym wydarzeniom kulturalnym. 

KPW zostało powołane w 1929 roku - na 
spotkaniu założycielskim zapisało się 75 pra-
cowników. Pierwszy zarząd tworzyli: prezes 
Bogumił Burdyński, sekretarz Antoni Antczak 
oraz skarbnik Józef Bochna. Zadaniem tego 
stowarzyszenia było „propagowanie i kie-
rowanie wychowaniem fizycznym wśród 
najszerszych rzesz kolejarzy i ich rodzin”. 

Zakres zainteresowań tej organizacji był jed-
nak zdecydowanie szerszy. Dzięki zachowanym 
numerom „Nowego Kurjera”, poznańskiej prasy 
z okresu międzywojennego, możemy dokładnie 
prześledzić życie kulturalne miasta. I tak w nu-
merze z 15 marca 1935 roku „dowiadujemy się, 
że miejscowe Koło Przysposobienia Wojskowego 
wystąpi w krótkim czasie ze znaną sztuką Alek-
sandra hr. Fredry „Damy i Huzary”. Sztuka ta 
niewątpliwie wypadnie wspaniale, gdyż poza do-
brze zgranym zespołem upiększy całość wspania-
ła dekoracja sceny i śliczne kostjumy”. W gazecie 
z 16 marca 1937 widnieje opis przedstawienia 

zorganizowanego przez wspomnianą Rodzinę 
Kolejową pt. „Obrona Trębowli”: „piękne stroje, 
dekoracje oraz treść dramatu ściągnęły licznych 
członków B. K. oraz sympatyków. Niestety brak 
zrozumienia okazała pozostała część obywatel-
stwa, które nie uważało za wskazane wziąć w im-
prezie udziału i bardzo nielicznie przybyło, mimo, 
że zysk z tej imprezy przeznaczony był w całości 
na pomoc świąteczną dla wdów i sierot po pra-
cownikach kolejowych. Sztuka odegrana została 
bardzo udanie, amatorzy wywiązali się z swych 
zadań znakomicie, za co należy się im uznanie. 
Dodać jeszcze należy, że w przerwach koncerto-

wała orkiestra harcerska.” Odbywały 
się tutaj także zabawy a „wstęp 

dla członków i ich rodzin 
wynosił 25 groszy od 

osoby. Czysty zysk prze-
znacza się na pomoc 
dla bezrobotnych.”

 Nie tylko przed-
stawieniami i zaba-

wami żyli mieszkańcy w latach 30. 22 czerwca 
1935 roku w świetlicy odbyło się pierwsze ze-
branie nowo wybranej Rady Gminy. „Po odda-
niu hołdu cieniom śp. Marszałka J. Piłsudskiego 
i wprowadzeniu radnych w urząd, przystąpiono 
do debaty nad preliminarzem budżetowym gmi-
ny zbiorowej.” W następnym miesiącu odbył 
się zjazd gospodarczy Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem „miał on na celu zapozna-
nie szerszego ogółu samorządu na terenie tych 
dwóch gmin zbiorowych (tj. Skalmierzyc i Cze-
kanowa) z ustawą oddłużeniową, racjonalną 
gospodarką, groszem publicznym i znaczeniem 

Kom. Kas Oszczędności. Prelegenci przygotowa-
li swe referaty bardzo szczegółowo, a zebrani 
w liczbie 122 wysłuchali przemówień z wielkiem 
zainteresowaniem i uwagą. (...) Po zakończeniu 
zjazdu wzięli zgromadzeni z p. starostą na czele 
udział w zawodach rejonowych OSP na stadjonie.” 

Sala Kolejowego Przysposobienia Wojsko-
wego to także miejsce wieców politycznych. 
Jedno z takich wydarzeń miało miejsce 30 
października 1938 roku. Zgromadził on „tłu-
my z Skalmierzyc i całej okolicy tak, że obszer-
na sala nie mogła wszystkich pomieścić i część 

wiecowników pozostać musiała 
na dworze”. W wiecu uczestni-
czył kandydat na posła Juliusz 
Ulrych. To znana postać lat 30. 
XX wieku, piastował on wiele 
ważnych funkcji, był pułkowni-
kiem piechoty Wojska Polskie-
go, członkiem Polskiej Organi-
zacji Wojskowej, szefem sztabu 
Korpusu Ochrony Pogranicza 
w Warszawie, szefem Biura dla 
prac Komitetu Obrony Państwa 
przy Generalnym Inspektorze 
Sił Zbrojnych czy ministrem 
komunikacji: „słowa pana 

ministra wywarły na zebranych 
głębokie wrażenie, o czym świadczyła burza 
oklasków, jakimi przerywano często mówcy 
i jakimi nagrodzono jego pod każdym względem 
świetne patriotyczne przemówienie.”

Niepokojące informacje pojawiły się w 1938 
roku – „w związku z likwidacją parowozowni, 
częściowo warsztatów i przekazaniem ich fabry-
ce „Wagon” w Ostrowie życie towarzyskie i kul-
turalne przycichło. Przesiedlenia (…) fatalnie od-
biły się na Skalmierzycach.” Prawdziwa tragedia 
przyszła jednak rok później wraz z wojennym 
frontem. 

Aleksander Liebert

Sala widowiskowa 
– ponad sto lat historii - część I

Radni Rady Gminy Skalmierzyce Nowe przed świetlicą - 1936 r. Warsztaty Mechaniczne

Odznaka Kolejowego Przysposobienia 
Wojskowego
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90 lat parafii pw. Bożego Ciała - cz.II
Po okupacji niemieckiej funkcję admini-

stratora parafii katolickiej w Skalmierzycach 
Nowych pełnił ks. Alfons Czwojda, proboszcz 
parafii św. Katarzyny w Skalmierzycach. Pierw-
sze nabożeństwo w zamkniętym dotychczas 
kościele Bożego Ciała odbyło się dopiero w uro-
czystość Chrystusa Króla 28 października 1945 
roku. Władza państwowa z niepokojem obser-
wowała wówczas znaczne wpływy kościoła, 
jednak na razie nie decydowała się na większe 
ataki. Z entuzjazmem witany był wracający do 
kraju kardynał August Hlond, dobrze zresztą pa-
miętany w Skalmierzycach Nowych z uwagi na 
to, że w 1932 roku dokonał poświęcenia tutej-
szego kościoła Bożego Ciała. Dużą rolę w krze-
wieniu ideałów chrześcijańskich, jakże czasami 

sprzecznych z ideałami panującego reżimu, od-
grywała prasa katolicka. Ogólnie rzecz biorąc 
Kościół zakładał trwałość zaistniałej sytuacji po-
litycznej i w związku z tym konieczność jakiegoś 
kompromisu z władzą. 

Z obozu koncentracyjnego, 15 maja 1947 
roku, powrócił do parafii jej poprzedni dusz-
pasterz ks. Franciszek Jeliński. Po pożodze wo-
jennej w końcu można było wznowić prace nad 
wyposażeniem kościoła Bożego Ciała. Zbieranie 
odpowiednich funduszy w pierwszych latach po 
odzyskaniu niepodległości było czasochłonne 
i nadzwyczaj trudne, lecz już w 1949 roku firma 
J. Elsnera z Poznania wykonała witraże wg pro-
jektu artysty malarza Mariana Schwartza i Józe-
fa Oźmina. Z uwagi na ich stan techniczny zosta-
ły one na początku XXI wieku zdemontowane, 
a w ich miejscu pojawiły się dokładne kopie wy-
konane w Pracowni Witraży M. Janek&Synowie 
z Janikowa koła Poznania. W tym samym roku 
wykonano także polichromię na suficie oraz 
w prezbiterium.

W latach 50. nasilone zostały ataki na ko-
ściół katolicki, który starano się osłabić, a na-

wet skompromitować. Fabrykowano wówczas 
oskarżenia wobec księży, a w 1950 roku upań-
stwowiono dobra kościelne, zlikwidowano po-
nad 300 domów zakonnych, usuwano siostry 
zakonne ze szpitali czy dokonywano areszto-
wań wobec duszpasterzy, którzy nie chcieli zo-
stać współpracownikami władzy. 

Świątynię poewangelicką w pierwszych 
latach powojennych wykorzystywa-
no jako dom kultury. Początkowo 
odgrywano tam różne insce-
nizacje teatralne, czy zebra-
nia młodzieży. Plany wobec 
obiektu były różne, plano-
wano umieścić tam kino 
a nawet... mieszkania. Osta-

tecznie 25 czerwca 1951 roku parafii udało się 
przejąć zbudowany przez ewangelików kościół, 
który stał się kościołem filialnym p.w. Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. Ks. kan. Franciszek 
Jeliński opuścił parafię w 1955 roku i przeniósł 
się do parafii farnej w Krotoszynie, gdzie zmarł 
w 1960 roku. Jego miejsce zastąpił ks. Mieczy-
sław Posmyk. Sprawował tę funkcję krótko, bo 
tylko do 1959 roku, kiedy do parafii przybył 
ks. Marian Samoliński. I jemu przypadł trudny 
okres sprawowania tej funkcji. Istniała potrzeba 
zorganizowania od nowa nauki religii na dzieci, 
której, po wprowadzeniu w 1961 roku świec-
kiego wychowania, znów przestano nauczać 
w szkołach. Pracy przysporzyły mu również 
zmiany w liturgii wprowadzone przez Sobór 
Watykański II. Od pierwszego lipca 1961 roku 
rozrastająca się parafia otrzymała do pomocy 
ks. wikariusza Jana Śliwańskiego. Oba kościoły 
wymagały wówczas gruntownej konserwacji 
i dostosowania do nowej liturgii. W kościele Bo-
żego Ciała wybito otwory wentylacyjne, doko-
nano odgrzybienia ścian i odnowienia polichro-
mii. W 1968 roku zainstalowano nowe organy 

o napędzie elektrycznym. W obu kościołach 
przerobiono prezbiteria. Od 15 sierpnia 1968 
roku nowym proboszczem został ks. Stanisław 
Wróblewski, a po nim w 1971 roku ks. Henryk 
Olejniczak. Był to okres przygotowania do kon-
sekracji kościoła Bożego Ciała i uczczenia rocz-
nicy 50-lecia parafii. Dwa lata później pokryto 

świątynię szlachetnym tynkiem, założono 
ogrzewanie elektryczne, odnowio-

no wnętrze. W 1974 roku wy-
remontowano także kościół 

poewangelicki. 
21 września 1975 roku 

na uroczystość 50-lecia pa-
rafii przybył ks. arcybiskup 
Antoni Baraniak, który doko-

nał konsekracji kościoła i ołtarza. W 1984 roku 
rozpoczęto wstępne prace nad budową domu 
katechetycznego i domu przedpogrzebowego. 
Oba projekty zostały zatwierdzone przez wła-
dze dzięki wielu staraniom parafian. 28 czerwca 
1991 roku odszedł z parafii ks. proboszcz Wale-
rian Łukaszewski, a 2 lipca tegoż roku zastąpił 
go ks. kan. Edward Wawrzyniak. Okres posługi 
tego kapłana to nie tylko liczne remonty, ale 
także powstanie samodzielnej wieży kościelnej 
z symbolami eucharystycznymi nawiązującymi 
do wydarzenia ze znalezieniem świętej hostii. 
Wieża wysoka na 30 metrów ma zasadniczo 
trzy poziomy: podstawowy, w którym urzą-
dzona jest grota z figurą Matki Boskiej, poziom 
drugi, którego najważniejszym elementem są 
umieszczone ozdobne metalowe symbole oraz 
najwyższy poziom z głowicą i metalowym krzy-
żem. Ksiądz Wawrzyniak pełnił posługę kapłań-
ską w parafii do 2013 roku, kiedy to kolejnym 
proboszczem został ks. kan. Józef Kaczmarek. 
Od 2015 roku funkcję proboszczowską sprawu-
je ks. kan. Zbigniew Króczyński. 

Aleksander Liebert

Ołtarz w latach 70. XX wieku i obecniePamiątka I Komunii Świętej z ks. Ks. Franciszkiem Jelińskim
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Letnie zajęcia w świetlicy środowiskowej
Od 1 do 18 lipca br. w Nowych Skalmierzycach odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, w których 
uczestniczyło 28 dzieci w wieku od 6 do 14 lat. W tym czasie uczestnicy półkolonii brali udział w licznych 
zajęciach integracyjnych w świetlicy środowiskowej, jak również w różnego rodzaju grach i zabawach na 
świeżym powietrzu. Zaznajomiono je z zasadami obowiązującymi na świetlicy, zasadami bezpieczeństwa 
podczas wypoczynku a także współpracy z innymi.

Dzieci uczestniczyły m.in. w spotkaniu 
z trenerem personalnym. Przeprowadził on 
zajęcia aktywizujące, ćwiczenia na świeżym 
powietrzu oraz poprawiające kondycję dzie-
ci, co zakończyło się zawodami grupowymi.

W trakcie zajęć dzieci rozwiązywały krzy-
żówki, quizy i łamigłówki. Dużo frajdy spra-
wiały im zajęcia plastyczne w grupach np. 
wspólne malowanie farbami czy kreatywne 
rysowanie, gdzie miały możliwość wypowie-
dzenia się na różne tematy. 

Do ulubionych należały gry i zabawy na 
dworze, spacery do ogrodu jordanowskiego, 
skateparku, wycieczka po okolicznych par-
kach, a przede wszystkim zabawy grupowe, 
które odbywały się w przyjaznej i wesołej 
atmosferze. Dużo frajdy sprawiła piesza wy-
cieczka na Zawady, gdzie urządzono piknik 
a także wyjście na lody, czy podchody.

Do świetlicy zawitała również stu-
dentka malarstwa. Podczas spotkania 
zapoznała dzieci z różnymi technikami 

malarskimi a następnie pod jej okiem two-
rzono rysunki najpiękniejszych miejsc w No-
wych Skalmierzycach.

W przedostatni dzień grupa pojechała do 
Kalisza na Zawodzie do Muzeum Archeolo-
gicznego a ostatni dzień spędzono na wspól-
nym wykonywaniu prac podsumowujących 
kolonie. 

Na zakończenie każde dziecko otrzyma-
ło dyplom oraz upominek za uczestnictwo 
w zajęciach. 

Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy  
zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców, 

którzy posiadają w swoich zasobach 

archiwalia związane z naszą 
„Małą Ojczyzną”

(stare fotografie, dyplomy, nagrody, legitymacje, przedmioty itp.)  
o ich czasowe udostępnienie  

w celu wykonania zdjęcia/zeskanowania. 
Samorząd przymierza się do wydania publikacji albumowej 

poświęconej Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce, stąd prośba 
o zaangażowanie się mieszkańców. W zamian obiecujemy drobny 

upominek – zestaw gadżetów związany z gminą.
Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy 

 Aleksander Liebert

Remont hali sportowej
Wakacje to dobry moment na 
remonty – tak też dzieje się na Sta-
dionie Miejsko-Gminnym w Nowych 
Skalmierzycach. Z początkiem lipca 
rozpoczęły się tu intensywne prace 
przy modernizacji szatni szkolnych.

Jest to ostatnia część hali sportowej, która 
wymagała remontu. W latach ubiegłych zmo-
dernizowano budynek administracyjny z salą 

sesyjną i zapleczem oraz szatniami klubowy-
mi, cyklinowany był również parkiet. Obec-
nie prace nad częścią wschodnią budynku 
są na ukończeniu, wymieniono już instalację 
grzewczą, elektryczną, położono płytki oraz 
pomalowano ściany. Pojawiła się także nowa 
stolarka drzwiowa oraz okienna. Ponadto 
zaadaptowano dwa pomieszczenia, które do-
tychczas stały pu-
ste – dzięki temu 
będzie można 
korzystać z dodat-
kowej szatni oraz 

gabinetu dla nauczycieli z magazynem sprzę-
tu sportowego.

W tym roku wymieniono także wszystkie 
okna hali sportowej od strony południowej 
oraz drzwi wejściowe. Ważną inwestycją był 
również montaż nowego pieca z podajni-
kiem na ekogroszek.

Aleksander Liebert 

7Sierpień, nr nr 8(261)/2015



Nowy obiekt na  
skalmierzyckim Dąbku

Na skalmierzyckim „Dąbku” odbyło się 
uroczyste otwarcie nowo wybudowanej 
altany, na którym poza mieszkańcami wsi 
obecni byli także zastępca burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Michał Ciupka, 
członek zarządu Powiatu Ostrowskiego oraz 
rady sołeckiej Jerzy Łukasz Walczak, rad-
ny Tadeusz Gierz, sołtys Skalmierzyc Igna-
cy Kasprzak oraz wykonawca Ferdynand 
Olechowski. 

Tym razem władze gminne przeznaczyły 
ponad 25 tysięcy złotych na kolejny obiekt 
rekreacji dla mieszkańców. Nowa altana 
o wymiarach 5 na 8 metrów jest w stanie po-
mieścić kilkanaście osób. Konstrukcję wyko-

nano z drewna, dach pokryto papą gontową, 
a teren wokół wyłożono kostką brukową. 
Ponadto ze środków sołeckich postawiono 
obok niej betonowy grill.

Dariusz Smułka 

Festyn rodzinny 
Północ – Południe

28 czerwca 2015 roku w Biskupicach 
Ołobocznych odbył się IX Festyn rodzin-
ny Północ-Południe. Nasze święto roz-
poczęliśmy występami dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego z Biskupic 
Ołobocznych, które zaprezentowały po-
kaz mody ekologicznej, tańce i śpiewy. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygo-
towały kawę i placek drożdżowy. Turniej 
uświetnił występ kabaretu Bzik, którego 
członkowie również poprowadzili cały 
turniej. Walka drużyn była bardzo zacie-
kła do ostatniej konkurencji, którą było 
przeciąganie liny. 

IX turniej Północ – Południe wygra-
ła drużyna z południa. Były oczywiście 
brawa i nagrody. Puchar wręczył zwy-
cięzcom wicestarosta ostrowski Tomasz 
Ławniczak. Zabawa taneczna trwała do 
białego rana. 

Organizatorem festynu była Stowarzy-
szenie Kulturalne - Teatr Misterium - Bi-
skupice Ołoboczne. Wytrwale pomagali 
nam rada sołecka wsi oraz KGW.

Przebudowa ulicy Leśnej w Śliwnikach
Rozstrzygnął się przetarg na wybór 

wykonawcy kolejnej inwestycji drogowej 
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce. Tym 
razem samorząd zaplanował przebudowę 
pięciu odcinków na osiedlu ulicy Leśnej 
w Śliwnikach, które stanowią tam dojazdy 
do posesji zabudowanych i przewidzianych 
do zabudowy.

Obecnie ulica Leśna posiada nawierzchnię 
gruntową, fragmentami umocnioną kruszy-
wem i płytami betonowymi. Odwodnienie 
pasa drogowego występuje tylko powierzch-
niowo – miejscami znajdują się przydrożne 
rowy wraz z przepustami pod wjazdami. 
W ramach przedsięwzięcia zaprojektowano 
wykonanie konstrukcji jezdni z położeniem 
warstwy nawierzchni z masy asfaltowej na 
łącznej długości ponad 1,4 kilometra oraz 
podbudowy z kruszywa łamanego i chudego 

betonu. Zakres rozmiarowy przebudowywa-
nej ulicy kształtuje się następująco: odcinek 
I – 290,4 m, II – 143,1 m, III – 586,3 m, IV – 
322 m i V – 92,5 m. Szerokość jezdni wszyst-
kich odcinków wyniesie 4 metry.

Wykonawca powinien zakończyć pracę 
do połowy października.

Dariusz Smułka

Terminarz rozgrywek 
KS POGOŃ Nowe Skalmierzyce 
Klasa okręgowa
Runda jesienna:
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – ASTRA Krotoszyn 09-08-2015 16:00
CZARNI Dobrzyca – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 16-08-2015 14:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – ZEFKA Kobyla Góra 23-08-2015 16:00
LKS Gołuchów – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 30-08-2015 15:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – BARYCZ Janków Przygodzki 06-09-2015 16:00
POGOŃ Trębaczów – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 13-09-2015 11:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – VICTORIA Skarszew 20-09-2015 16:00
STAL Pleszew – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 27-09-2015 16:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – ODOLANOVIA Odolanów 04-10-2015 15:30
GKS Żerków – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 11-10-2015 15:30
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – GORZYCZANKA Gorzyce W. 18-10-2015 15:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – PIAST Czekanów  25-10-2015 15:00
PELIKAN Grabów – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 08-11-2015 14:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – RASZKOWIANKA Raszków  11-11-2015 14:00
KS Opatówek – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 15-11-2015 14:00
ASTRA Krotoszyn – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 22-11-2015 14:00

Rajd rowerowy
12 lipca br. sekcja rowerowa parafialnego oddziału Ak-

cji Katolickiej w Ociążu zorganizowała rajd rowerowy do 
Lewkowa i na Bagatelę. Około 50 rowerzystów nie tylko 
z naszej, ale i z sąsiednich parafii, wyruszyło w drogę, aby 
zwiedzić ciekawe miejsca w okolicy. W myśl powiedzenia 
„cudze chwalicie, swego nie znacie” stanęliśmy oczarowa-
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Odnowiony skwer
W myśl ustawy o samorządzie gminnym 

jednym z zadań własnych jest pielęgnacja 
gminnej zieleni oraz wyglądu dróg, ulic czy pla-
ców. Również i Nowe Skalmierzyce sukcesyw-
nie pięknieją za sprawą prowadzonych przez 
władze samorządowe modernizacji – w tym 
roku teren wokół pomnika Powstańców Wiel-
kopolskich wyłożono kostką brukową a także 
prowadzone są prace na tzw. Skwerze Czytelni-
ka przy ulicy 3 Maja. Właśnie zakończyła się ko-
lejna inwestycja – tym razem chodzi o skwer na 
wlocie do miasta przy skrzyżowaniu ulic Bocz-
kowskiej i Ostrowskiej, gdzie w latach ubie-
głych były prowadzone roboty kanalizacyjne.

Nowego wyglądu temu miejscu nadało 416 
m² trawnika oraz trzy okrągłe donice wraz 
z siedziskami dla odwiedzających skwer. Nasa-
dzono bogatą gamę przeróżnej roślinności: od 
liatry, hortensji i akacji aż po jałowce i tuje. Dla 
utrzymania tej zieleni zaprojektowano auto-
matyczny system sterowania nawodnieniem. 
Teren wokół kwietników wyłożono kostką 
brukową, rozsypano pył granitowy a także 
przycięto i wysprzątano żywopłot. Koszt wy-
konania całości prac opiewa na kwotę blisko 
50 tysięcy złotych. To kolejne miejsce, które 
warto podziwiać w Nowych Skalmierzycach. 

Dariusz Smułka

INFORMACJA
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 15 lipca 2015 roku o numerach i granicach 

obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach 
obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych 
uprawnionych do udziału w referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego 

i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 5 i art. 92 ust. 1usta-
wy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogól-
nokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318), oraz 
art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Ko-
deks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), 
uchwały nr XXIV/172/2012 Rady Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce z dnia 05 października 
2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów 
głosowania na obszarze Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

/Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 5381/ po-
daje się do publicznej wiadomości informację 
o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw 
referendum, lokalach obwodowych komisji do 
spraw referendum dostosowanych do potrzeb 
niepełnosprawnych uprawnionych do udzia-
łu w referendum oraz możliwości głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika 
w referendum ogólnokrajowym zarządzonym 
na dzień 6 września 2015 r.

NR  
OBWO-

DU
GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI  

DO SPRAW REFERENDUM

1.

miasto Nowe Skalmierzyce ulice: 1 Maja, 29 
Grudnia, Boczkowska, Dojazdowa, Generała Józefa 
Hallera, Kaliska od nr 1 do nr 52, Janka Krasickiego, 
Nowa, Plac Wolności, Gen. Władysława Sikorskiego, 
Tartakowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Gimnazjum - ul. Kaliska 52, Nowe Skalmierzyce
(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych oraz właściwy do celów 
głosowania korespondencyjnego)

2.

miasto Nowe Skalmierzyce – ulice: 3 Maja, 25 
Stycznia, Kaliska od nr 53 do nr 96, Kamienna, 
Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Krótka,Kwiatowa, 
Lipowa, Jana Mertki, Adama Mickiewicza, 
Mostowa,,Gabriela Narutowicza, Okólna, Podkocka, 
Polna, Szkolna 

Szkoła Podstawowa - ul. Okólna 8, Nowe Skalmierzyce
(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych oraz właściwy do celów 
głosowania korespondencyjnego)

3. sołectwo Skalmierzyce 
Szkoła Podstawowa - ul. Ostrowska 16, Skalmierzyce
(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych oraz właściwy do celów 
głosowania korespondencyjnego)

4. sołectwa: Boczków, Gniazdów, Mączniki, Śliwniki Szkoła Podstawowa - ul. Ostrowska 16, Skalmierzyce

5. sołectwo Biskupice Ołoboczne Szkoła Podstawowa - ul. Szkolna 7, Biskupice 
Ołoboczne

6. sołectwa: Fabianów, Ociąż,
Zespół Szkół w Ociążu - ul. Szkolna 56, Fabianów
(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych oraz właściwy do celów 
głosowania korespondencyjnego)

7. sołectwa: Głóski , Kotowiecko (wieś Kotowiecko i 
Pawłówek) Żakowice Szkoła Podstawowa - ul. Kaliska 4, Kotowiecko

8.
sołectwa: Biskupice, Droszew (wieś Droszew 
i Pawłów), Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, 
Kościuszków (wieś Kościuszków i Czachory), 
Kurów, Miedzianów, Trkusów 

Szkoła Podstawowa -Droszew 21

9. sołectwa: Chotów, Gostyczyna, Leziona, Osiek, 
Strzegowa, Śmiłów, Węgry Szkoła Podstawowa - Gostyczyna 48

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Bożena Budzik

Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych 
siedzibach obwodowych komisji do spraw refe-
rendum w dniu 6 września 2015 r. bez prze-
rwy od godziny 600 do godziny 2200 .

Osoba uprawniona do udziału w referendum, 
na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce najpóźniej 
do dnia 1 września 2015 r., jest dopisywana do 
spisu osób uprawnionych do udziału w referen-
dum w wybranym przez siebie obwodzie głoso-
wania na obszarze gminy/miasta właściwej ze 
względu na miejsce jego stałego zamieszkania 
albo w której czasowo przebywa. 

Osoba uprawniona do udziału w referendum 
może zgłosić zamiar głosowania koresponden-

cyjnego Burmistrzowi Gminy i Miasta najpóź-
niej do dnia 24 sierpnia 2015 r. /termin wy-
dłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego 
w związku z art. 92 ust. 1 ustawy o referendum/.

Osoba niepełnosprawna uprawniona do 
udziału w referendum o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności oraz 
osoba uprawniona do udziału w referendum, 
która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 
lat, może złożyć do Urzędu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, najpóźniej do dnia 28 sierpnia 
2015 r. wniosek o sporządzenie aktu pełnomoc-
nictwa do głosowania. 

Skwer przy skrzyżowaniu ulic Boczkowskiej 
i Ostrowskiej zyskał nowy wygląd

Uczestnicy rajdu przed pałacem w Bagateli

ni pięknem niestety niszczejącego pałacu 
Lipskich w Lewkowie oraz odrestaurowa-
nego pałacu Radziwiłłów na Bagateli. Sek-
cja aprowizacyjna spisała się jak zwykle 
wspaniale. Już podczas tego wyjazdu zapla-
nowano następny, trochę dłuższy.
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AVENTYbike: przy-
szłość bez benzyny

Dwa lata temu powstała idea stworze-
nia innowacyjnego, hybrydowego pojazdu, 
napędzanego zarówno energią elektrycz-
ną, jak i siłą nóg kierowcy. Pomysł na elek-
tryczny rower, wzorowany na samochodach 
sportowych, zrodził się w głowie Kamila Ró-
żańskiego, mieszkańca Skalmierzyc. Miłość 
do sportowych aut i rowerów zaowocowała 
projektem AVENTYbike. 

To nowoczesny pojazd, który nie wpi-
suje się w żadną kategorię motoryzacyjną, 
a mimo to zyskał akceptację i zaintereso-
wanie organizatorów targów Motorshow 
Poznań. Jego premiera jest przewidywana 
na wspomnianych targach w marcu 2016 r. 
Warto wspomnieć, że karoserie do tego typu 
pojazdów powstawały już w Polsce, były to 
jednak produkty robione na zamówienie 
zagranicznych firm. AVENTYbike jest od po-
czątku projektem lokalnym, powstającym 
przy udziale polskich producentów.

Obecnie wykańczany jest lakier na karo-
serii, niedługo pojazd stanie na kołach. Do 
tego jednak potrzebne jest wsparcie spon-
sorów, których twórca nadal poszukuje. 
Zyskanie patronatu pozwoli ukończyć pro-
totyp i rozpocząć jego produkcję na szerszą 
skalę. Więcej o procesie produkcji AVENTY-
bike: www.facebook.com/aventybike

Natalia Różańska

IV Mistrzostwa Polski we Wspinaczce 
Drzewnej
W czerwcu w Parku Zdrojowym w Nałęczowie odbyły się IV Mistrzostwa Polski 
we Wspinaczce Drzewnej zorganizowane przez Federację Arborystów Polskich. 
Gospodarzem mistrzostw była Gmina Nałęczów, a patronem honorowym Mar-
szałek Sejmu RP. W tym roku w zawodach obejmujących pięć konkurencji wzięło 
udział 17 uczestników oraz liczna grupa wolontariuszy z całej Polski.

Pierwsza konkurencja – praca w koronie 
(Work Climb) prezentuje symulację pracy na 
drzewie oraz sprawdza umiejętności bezpiecz-
nego i przemyślanego przemieszczania się 
w koronie. Zawodnicy startują z jej wierzchoł-
ka i mają do osiągnięcia pięć stanowisk. Każde 
z nich umieszczone jest w innej partii korony. 
Zawodnik dociera do nich używając do aseku-
racji liny i lonży. Pierwsze zadanie polega na 
dotknięciu dzwonka za pomocą piłki ręcznej 
i wyciagnięciu z wiaderka drewnianego wał-
ka, którym zawodnik musi trafić do pojemni-
ka znajdującego się na ziemi. Drugie zadanie 
to symulacja pracy tyczką teleskopową, gdzie 
znów liczy się czas i dokładność. Trzecie stano-
wisko umieszczone jest na poziomym konarze, 
który jest wyposażony w czujnik ruchu. Jego 
nadmierne obciążenie i wygięcie uruchamia 
sygnał dźwiękowy dyskwalifikujący zawod-
nika. Zwieńczeniem konkurencji jest dotarcie 
do stanowiska na pniu, z którego zawodnik 
wykonuje kontrolowany zjazd i lądowanie 
w wyznaczonym punkcie. Na te zadania uczest-
nicy mają około pięciu minut, a wykonanie ich 
wszystkich to pokaz sprawności fizycznej i nie-
zwykłych umiejętności poprzedzonych wielo-
miesięcznymi ćwiczeniami i wiedzą praktycz-
ną treeworkerów.

Drugą konkurencją było ratownictwo 
(Aerial Rescue). Jest to najtrudniejszy etap za-
wodów, który wymaga od zawodników wiedzy, 
doświadczenia oraz siły i sprawności fizycznej. 
Zadanie polega na dokonaniu oceny ryzyka, 
dotarciu do poszkodowanego i bezpiecznym 
ściągnięciu go z drzewa. Do tego celu wykorzy-
stuje się manekina, wyposażonego w ubranie 
robocze i uprząż (waga ok. 80 kg). Zawodnicy 
są informowani przez organizatorów o oko-
licznościach wypadku, które będą determino-
wały ich czynności na drzewie. Poszkodowa-
nemu bowiem należy udzielić pomocy zgodnie 
z przyjętymi wytycznymi i dbałością o jego 
bezpieczeństwo. Ocenie w tej konkurencji pod-
lega zachowanie zawodnika i czas, w jakim uda 
mu się zejść z manekinem na ziemię.

Trzecia konkurencja – instalacja liny 
(Trowline) – polega na przerzucaniu rzutek 
z liną przez konary oznaczone na drzewie. Za-
wodnicy startują z dowolnych miejsc w obrębie 
strefy i wybierają dwa spośród pięciu konarów, 
na których będą ją montować. Rzutki z linami 
znajdują się w dwóch pojemnikach. Zadaniem 
zawodnika jest przerzucenie ich przez konar, 
podpięcie liny i jej przeciągnięcie przez rozwi-
dlenie w ustalonym czasie.

Wspinaczka na czas (Belayed Speed Climb) 

to kolejna, a zarazem jedna z najbardziej emo-
cjonujących konkurencji zawodów. Zadaniem 
uczestników jest wejście na drzewo (15 m) 
w jak najkrótszym czasie. Do dyspozycji mają 
tylko chroniącą przed upadkiem linę asekura-
cyjną oraz własne umiejętności.

Piątą konkurencją jest wspinaczka po linie 
(Secured Footlock), w której zawodnicy mają 
za zadanie wejść na drzewo po linie przy użyciu 
techniki jej blokowania stopami tzw. footlock 
(dystans 15 m dla mężczyzn, 12 m dla kobiet). 

Wszystkie konkurencje wyłoniły najlep-
szych zawodników, którzy drugiego dnia 
rywalizowali w pokazowej Konkurencji Mi-
strzów – Masters Challenge. Limit czasowy, 
jakim dysponowali uczestnicy w tym roku to 
36 minut. Zadaniem finalistów było zaprezen-
towanie swoich umiejętności w konkurencji 
zawierającej w sobie elementy codziennej pra-
cy arborysty: inspekcja drzewa, instalacja liny, 
wejście, symulacja pracy w koronie oraz bez-
pieczne zdjęcie całego sprzętu z drzewa. Była 
to bardzo spektakularna i pełna emocji kon-
kurencja, której wyniki zdecydowały o miej-
scu na podium. Mistrzowski okazał się Tomasz 
Franikowski, drugie miejsce zajął Marcin Ant-
czakowski, trzecie mieszkaniec gminy Nowe 
Skalmierzyce – Leszek Kwiasowski z Bisku-
pic Ołobocznych. 

Treeclimbing jest bardzo popularny w Eu-
ropie i na świecie, podobnie jak zawód arbo-
rysty. Pierwsze zawody arborystyczne odbyły 
się w USA w 1976 roku i są corocznie konty-
nuowane na całym świecie, umożliwiając ich 
uczestnikom przyszłe starty w Mistrzostwach 
Europy i Mistrzostwach Świata (World Tree 
Climbing Championschip). Niebywałe umiejęt-
ności uczestników przyciągają uwagę publicz-
ności i przyczyniają się do promocji treeclim-
bingu jako skutecznej metody wykonywania 
zabiegów pielęgnacyjnych drzew. Organizato-
rzy mistrzostw czuwają nad bezpieczeństwem 
zawodników, a skład sędziowski ocenia ich wg 
kryteriów czasu, dokładności i jakości wyko-
nywanych zadań.

Aktywne  
spędzanie czasu

26 lipca 2015 r. sołtys, rada sołecka, radny 
Gminy Nowe Skalmierzyce Grzegorz Wojcie-
chowski oraz SK-TM-BO zorganizowali II Rajd 
rowerowy. Rozpoczęcie miało miejsce przy 
kościele w Biskupicach Ołobocznych, a trasa 
wiodła ul. Ostrowską przez Ociąż, Fabianów 
i Kwiatków z przerwą w pałacu w Lewkowie. 
Dalej grupa ruszyła w kierunku na Czekanów, 
Bagatelę przez „Umarłe” i ul. Bagatelską wró-
ciła do Biskupic Ołobocznych, gdzie grupa 
pań kończyła już równolegle zorganizowany 
marsz Nordic Walking. Potem była kawa, grill 
i wspaniała zabawa do nocy. 
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Trzy gminy, trzy dni, trzy etapy, blisko 230 zawodników, temperatury 
sięgające grubo powyżej trzydziestu stopni Celsjusza… – tak 
w skrócie można opisać przebieg 25. Jubileuszowego Ogólnopolskie-
go Wyścigu Kolarskiego, który odbył się w dniach 3-5 lipca br. 

Przedsięwzięcie organizowane przez Wiel-
kopolski Związek Kolarski od 1991 roku ma na 
celu popularyzację i rozwój kolarstwa wśród 
najmłodszych, dlatego też zawodnicy startują 
w trzech najmłodszych kategoriach wieko-
wych: junior młodszy / juniorka młodsza (15-
16 lat), młodzik i młodziczka (13-14 lat) oraz 
żak i żaczka (11-12 lat). W tym roku rywalizo-
wali ze sobą młodzi adepci kolarstwa z trzech 
krajów: Polski, Słowacji oraz Czech.

Pierwszego dnia touru zawodnicy ści-
gali się po gminie Mikstat, następnego 
po drogach Przygodzic, a ostatni etap 
i zarazem podsumowanie całości miało 
miejsce w Droszewie (Gmina i Miasto 
Nowe Skalmierzyce).

Najwięcej, bo aż 224 kolarzy wzięło 
udział w pierwszym dniu wyścigu, prze-
biegającym po trasie Mikstat – Kotłów – 
Kaliszkowice Ołobockie – Kaliszkowice 
Kaliskie – Miksat. Wśród juniorów młod-
szych (dystans 78,5 km) najlepszy okazał 
się wówczas Matus Stocek, reprezentant 
Grupy Narodowej Słowacji, a wśród ju-
niorek – Klaudia Bielawska z UKS Koźmi-
nianka Koźminek. W grupie młodzików 
(dystans 31,4 km), walczących w zawo-
dach z cyklu „Szukamy Następców Olim-
pijczyków”, triumfował Jakub Byczkow-
ski/Moto Jelcz Laskowice, a w grupie 
młodziczek – Julia Kowalska/KTK Kalisz. 
Zawodnik tego klubu Adam Andrzejak 
został najszybszym żakiem (dystans 15,7 
km) a Maja Wróblewska/UKS Ratusz Ma-
szewo najlepszą żaczką.

Drugi etap, wiodący szlakami Ludwi-
ków – Dębnica – Ludwików, zgromadził 

na starcie 167 zawodników. Dystans 75 km naj-
szybciej pokonał ponownie reprezentant Sło-
wacji – Matej Blasko, który triumfował w gru-
pie juniorów. W grupie juniorek ścigających się 
na 30 km wygrała zaś Aleksandra Woźniak/KK 
Tramwajarz Łódź. Rozgrywana na tym etapie 
rywalizacja z cyklu „Szukamy Następców Olim-
pijczyków” (dystans 30 km) przyniosła zwycię-
stwo Mateuszowi Sztramkowskiemu oraz Zofii 
Picz/KKS Gostyń. Zmagania żaków (dystans 15 

Juniorzy młodsi
1. Matus Stocek (Grupa Narodowa Słowacji)
2. Petr Klabouch (Grupa Narodowa Czechy)
3. Matej Blasko (Grupa Narodowa Słowacji)
Juniorki młodsze
1. Marta Brzozowska (UKS Copernicus Toruń) 
2. Lucia Michalcova (Grupa Narodowa Słowacji)
3. Radka Rabatinova (Grupa Narodowa Słowacji) 
Młodzicy
1. Adrian Marzec (TKK Pacific Toruń) 
2. Jakub Byczkowski (Moto Jelcz Laskowice) 
3. Dawid Kuderczak (MLUKS Victoria Jarocin) 
Młodziczki 
1. Julia Kowalska (KTK Kalisz)
2. Nikola Golińska (Szperek Burghardt Antonin)
3. Zofia Picz (KKS Gostyń) 
Żacy 
1. Konrad Waliniak (KLTC Konin)
2. Piotr Matuszak (KK Tarnovia Tarnowo Podgórne)
3. Aleksander Basiński (WKK Wrocław) 
Żaczki 
1. Maja Wróblewska (UKS Ratusz Maszewo) 
2. Tamara Szalińska (UKS Ratusz Maszewo)
3. Roksana Pasternak (UKS Zefir Wola Droszewska) 

Klasyfikacja generalna 25. Jubileuszowego 
Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego

XXV Jubileuszowy  
Ogólnopolski Wyścig  
Kolarski

km) zakończyły się zwycięstwem Konrada Wa-
liniaka/KLTC Konin i ponownie Mai Wróblew-
skiej/UKS Ratusz Maszewo.

Trzeci dzień zawodów zorganizowano na 
pętli Droszew – Miedzianów – Gałązki Wielkie 
– Gałązki Małe – Gałązki Wielkie – Droszew. 
W ostatniej z tych miejscowości (zawody od-
bywają się tu od 1997 roku) dokonano również 
podsumowania całego wyścigu oraz wręczono 
puchary, medale, dyplomy i nagrody. Zanim to 
jednak nastąpiło 153 zawodników musiało po-
konać kolejne kilometry (juniorzy – 77 km, ju-
niorki – 28 km, młodziki i młodziczki – również 
28 km, żacy i żaczki – 14 km) przy trzydziesto-
pięciostopniowym upale. 

Spośród juniorów najlepsi okazali się re-
prezentanci Słowacji Jakub Varhanovsky oraz 
Radka Rabatinova. Dawid Kuderczak/MLUKS 
Victoria Jarocin oraz Julia Kowalska/KTK Ka-
lisz dominowali wśród młodzików a wśród 
żaków na pierwszym miejscu uplasowali się 
Konrad Waliniak/KLTC Konin i bezapelacyjna 
zwyciężczyni wszystkich trzech etapów – Maja 
Wróblewska/UKS Ratusz Maszewo.

Ostatni dzień zmagań przyniósł również 
podsumowanie wszystkich etapów. 

Zwycięzcy zostali uhonorowani medala-
mi, pucharami, dyplomami i nagrodami, które 
w imieniu samorządu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce wręczała zastępca skarbnika 
Agnieszka Sipka. W imieniu burmistrz Bożeny 
Budzik złożyła ona również podziękowania 
na ręce pomysłodawcy i organizatora wyścigu 
Lucjusza Wasielewskiego - prezesa Wielko-

polskiego Związku Kolarskiego i członka 
Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego. 
Na podsumowaniu wyścigu gościli rów-
nież inni znamienici goście, m.in. Sekretarz 
Rady Krajowego Zrzeszenia LZS Krzysztof 
Piasek oraz srebrny medalista mistrzostw 
świata juniorów w kolarstwie torowym 
w meksykańskim Aguascalientes z 2007 
roku – Piotr Kasperkiewicz. 

Z racji jubileuszu nie obyło się bez wspo-
mnień: organizując w 1991 roku pierwszy 
wyścig w Raszkowie, nie myślałem jeszcze, 
że już niebawem będzie on jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń kolarskich w kraju 
dla najmłodszych kategorii wiekowych. Po-
czątki nie były łatwe, bowiem zarówno ja, 
jak i wspomagające mnie osoby , uczyliśmy 
się wszystkiego od podstaw – przypomniał 
początki wyścigu Lucjusz Wasielewski.

Dziś Ogólnopolski Wyścig Kolarski to 
zawody, które na stałe już wpisały się do 
kalendarza sportowego Polskiego Związku 
Kolarskiego i jak wierzy prezes WZK dla 
wielu młodych stanowią one „ważny poli-
gon przed występami w europejskim czy 
światowym peletonie.”

tekst i foto: Magdalena Kąpielska 
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