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Remont sali widowiskowej  
na finiszu
Dobiegają końca prace przy remoncie sali widowiskowej w Nowych 
Skalmierzycach. Jeszcze przed oddaniem do użytku obiektu warto 
zobaczyć postępy na budowie tego najważniejszego budynku na 
mapie kulturalnej miasta.

Zasadnicze prace konstrukcyjne zostały 
już zakończone. Bryła budynku została po-
szerzona o dwa dodatkowe elementy – od 
zachodu o zaplecze dla artystów oraz od 
północy o klatkę schodową wraz z toale-
tami. Wymiary sali koncertowej nie uległy 
wprawdzie zmianie, aczkolwiek dodatko-
wą przestrzeń dla widzów udało się wygo-
spodarować w dawnej projektorowni, któ-
ra będzie pełniła funkcję balkonu. 

Istotną zmianą widoczną na pierwszy 
rzut oka jest urozmaicenie elewacji fron-
towej – pojawiły się nowe dekoracyjne 
elementy z szalowanego betonu, grafitowa 
stolarka okienna i drzwiowa oraz poma-

rańczowe profile stalowe dla przełamania 
kolorystyki. Gruntownie przebudowano 
schody wejściowe, umożliwiając wjazd do 
obiektu osobom na wózkach inwalidzkich. 
Całości dopełniła ujednolicona konstrukcja 
dachu. 

Zakończył się już montaż instalacji elek-
trycznej oraz sanitarnej, niedawno otynko-
wano wszystkie pomieszczenia oraz poło-
żono płytki. Do wykonania zostały jeszcze 
akustyczne okładziny ścienne w sali kon-
certowej wraz z wykładzinami oraz mon-
taż drzwi wewnętrznych. Na zakończenie 
prac przewidziano instalację foteli, apara-
tury nagłaśniającej i oświetleniowej. Jak 

podkreśla burmistrz Bożena Budzik: po 
okresie rocznej przerwy otrzymamy budy-
nek, który spełni potrzeby kulturalne miesz-
kańców. Dzięki remontowi zwiększy się nie 
tylko komfort korzystających z obiektu czy 
aspekty czysto wizualne, ale także poszerzo-
na zostaje funkcjonalność dzięki dobudowie 
dodatkowych pomieszczeń. Już niebawem 
szykujemy sporo atrakcji oraz występów 
na wysokim poziomie. Oficjalne otwarcie 
budynku zaplanowano na 14 październi-
ka – w Dzień Edukacji Narodowej. Do tego 
czasu pojawi się niezbędne wyposażenie 
obiektu – czy to w meble jak i dodatkowy 
sprzęt multimedialny.

 Ciekawostką będzie wyeksponowanie 
we wnętrzu detali związanych z historią 
miasta oraz kulturotwórczą rolą remon-
towanego obiektu. Urząd zbiera także pa-
miątki po dawnym kinie Kolejarz działają-
cym tutaj do lat 90.XX wieku. Zapraszamy 
mieszkańców do pomocy – jeśli posiadają 
Państwo stare bilety, plakaty, zdjęcia lub 
ciekawe wspomnienia związane z naszym 
kinem, to prosimy o podzielenie się nimi. 

Aleksander Liebert
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Mieszkańcy Nowych Skalmierzyc a także przejeżdżający ulicą Kaliską 
kierowcy od lipca br. mogą nacieszyć swe oczy nową aranżacją 
zieleni na skwerze znajdującym się na Placu Wolności. 

Jest to kolejna już przestrzeń poddana 
w ostatnich latach rewitalizacji, by uatrak-
cyjnić wygląd miasta, a przy tym zwiększyć 
funkcję rekreacyjną istniejących tu tere-
nów zielonych.

Dzięki trwającym na skwerze przez 
ponad miesiąc pracom cały teren nabrał 
wyraźnego charakteru. Stojąca w centrum 
fontanna doczekała się innych stylowych 
elementów małej architektury. Stare ławki 
zastąpiono nowymi z rekonstruowanego 

piaskowca, z którego wykonane są rów-
nież donice – zarówno te stojące na wyso-
kich postumentach, jak i te umieszczone 
na odnowionym murku okalającym mini 
park. Wymieniono również kosze na śmieci 
a latarnie odnowiono i ustawiono w nowym 
miejscu, modernizując przy tym ich zasila-
nie. Pozostawiono cztery alejki spacerowe 
prowadzące do centrum skweru, ale ich 
dotychczasową nawierzchnię brukową za-

mieniono na granit (dwukolorowy ułożony 
w deseń liściastej liany), którym wyłożono 
również uformowany na wzór krzyża mal-
tańskiego teren wokół fontanny. 

Duże zmiany przeszła również sama zie-
leń. O ile było to możliwe, zachowano staro-
drzew, który uzupełniono nowymi dębami 
oraz krzewami, w tym m.in. uformowa-
nym w żywopłot bukszpanem i różami, 
które obsadzono wzdłuż chodników. Starą 
darń zastąpiły nowe trawniki, natomiast 

elementem, który obecnie przyciąga naj-
większą uwagę i budzi zainteresowanie jest 
ogromny topiar pawia wypełniony cisem 
i bukszpanem oraz kwiatami sezonowymi, 
z których ułożono jego piękny wielobarw-
ny ogon. Cała roślinność jest nawadniana 
automatycznym systemem zraszania.

Koszt rewitalizacji skweru wyniósł bli-
sko 300 tys. złotych.

Magdalena Kąpielska 

Wymyśl nazwę dla sali 
widowiskowej. Dotychczas 
obiekt nie posiadał nazwy 
– koniecznie trzeba to 
zmienić! 

Do 26 sierpnia br. można zgła-
szać swoje propozycje, następ-
nie powołana komisja wybierze 
5 haseł, na które będzie można 
głosować na stronie internetowej 
urzędu. Zwycięzca, oprócz niewąt-
pliwej satysfakcji, że to jego propo-
zycja zostanie wybrana, otrzyma 
zaproszenie na uroczyste otwarcie 
obiektu oraz specjalne materiały 
promocyjne. 

Zgłoszenie musi zawierać imię 
i nazwisko autora (nie dopuszcza 
się prac zbiorowych), adres kon-
taktowy oraz numer telefonu. Każ-
dy z uczestników konkursu może 
nadesłać jedno zgłoszenie. Nazwa 
powinna być polskojęzyczna, mak-
symalnie dwuwyrazowa. Propo-
zycje można przysyłać via e-mail 
(kultura@noweskalmierzyce.pl 
z tytułem „Konkurs”) lub listownie 
- Urząd Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce - Referat Kultury, Sportu 
oraz Promocji, ul. Ostrowska 8, 63-
460 Nowe Skalmierzyce. 

Centrum Nowych Skalmierzyc 
z nowym skwerem zieleni 

Centralnym punktem placu jest fontanna Alejki spacerowe wyłożono granitem
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Cenny podarunek na Święto Policji
Święto Policji przypada 24 lipca, ale w tym roku funkcjonariusze z Nowych Skalmierzyc obchodzili je kilka 
dni wcześniej. 19 lipca tutejszy posterunek Policji odwiedziła burmistrz Bożena Budzik, którą zaproszono 
na uroczystość otwarcia zlokalizowanego tuż za budynkiem parkingu. 

Ponad czterystumetrowy plac, któ-
ry został w ostatnim czasie wyłożony 
kostką brukową jest tzw. „kropką nad i” 
poczynioną przez samorząd gminny dla 
polepszenia warunków pracy policjantów 
z Nowych Skalmierzyc, o czym podczas 
uroczystości wspomniała Bożena Budzik: 
dziś obok życzeń składam również ogromne 
podziękowania – wyrażone nie tylko słowa-
mi, uśmiechem oraz kwiatami, ale również 
inwestycjami, jakie samorząd Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce poczynił w ostat-
nim czasie na tutejszym komisariacie Po-

licji. Wierzę, że przełoży się to nie tylko na 
zwiększony komfort pracy i sprawniejsze 
funkcjonowanie, ale również zadowolenie 
obsługiwanych mieszkańców.

Wsparcie władz samorządowych No-
wych Skalmierzyc zaowocowało kilkoma 
wymiernymi inwestycjami przy ulicy Ka-
liskiej 29 (siedziba posterunku). W 2012 
roku wymieniono tu stolarkę okienną, rok 
później budynek poddano termomoder-
nizacji, wpisując go w program standa-
ryzacji komisariatów i komend, a w 2014 
roku wykonano remont pokrycia dacho-

wego, na co złożyło się jego ocieplenie 
oraz wymiana dachówki. Przypieczęto-
waniem wszystkich prac były przeprowa-
dzone wiosną tego roku roboty wewnątrz 
(wymiana stolarki drzwiowej, podłóg, 
oświetlenia, instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej, roboty malarskie i kompleksowy 
remont pomieszczenia socjalnego) oraz 
wspomniane już utwardzenie placu, któ-
re zakończono w połowie lipca. Na ostat-
nią z inwestycji wydano ponad 78 tysięcy 
złotych. 

Magdalena Kąpielska

Trwa przebudowa ulicy 
Spacerowej w Śliwnikach
Trwają prace drogowe związane z przebudową 
ulicy Spacerowej w Śliwnikach. Jeszcze przed 
gminnymi dożynkami, które w tym roku odbędą 
się na placu rekreacyjnym Zawady, będzie 
można poruszać się po nowej drodze. 

Policjantów odwiedziły władze samorządowe gminyNowa nawierzchnia parkingu

Modernizacja ulicy Spacerowej 
obejmuje dwa zadania do wykona-
nia – położenie 600 metrów chod-
nika oraz wykonanie nawierzchni 
asfaltowej na długości 930 metrów. 
Obecnie układane są krawężniki 
oraz jest równana nawierzchnia 
pod chodnik, który będzie zlokali-
zowany po lewej stronie drogi po-

cząwszy od skrzyżowania z ulicą 
Niemojowskich. Kończy się także 
drugi etap inwestycji– dotychczaso-
wa nawierzchnia gruntowa została 
zastąpiona nową, bitumiczną.

Przedsięwzięcie to będzie kosz-
towało gminny budżet około 430 
tys. złotych. 

Dariusz Smułka
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Trwają prace 
kanalizacyjne 
w mieście
Inwestycja obejmująca moder-
nizację kanalizacji deszczowej 
w ulicach Mostowej i Kamiennej 
w Nowych Skalmierzycach jest 
już na półmetku. 

Przed tegorocznymi dniami miasta 
zakończył się jej pierwszy etap polega-
jący na przebudowie sieci w ulicy Mosto-
wej – nitkę pobudowano w ten sposób, 
aby wykorzystać zbiornik retencyjny 
usytuowany za miejskim stadionem. Po 
przeprowadzonych robotach na ulicy 
Mostowej wykonano nową nawierzchnię 
asfaltową. Jednocześnie wymieniono od-
cinek starej sieci wodociągowej – moder-
nizacji we własnym zakresie dokonało 
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komu-
nalne minimalizując w ten sposób kosz-
ty inwestycji.

Natomiast w połowie lipca rozpoczęła 
się druga część przedsięwzięcia – prze-
budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 
Kamiennej, gdzie obecnie trwają prace 
podłączeniowe nowych rurociągów. Są 
one prowadzone w sposób jak najmniej 
ingerujący w pas drogi, dlatego też część 

Ulice Tartakowa i Mertki odnowione
Zakończyły się prace na dwóch ulicach w Nowych Skalmierzycach – Tartakowej oraz Mertki. Dzięki reali-
zowanym przez samorząd inwestycjom mieszkańcy już mogą korzystać z odnowionych dróg. 

Ulica Tartakowa jest zlokalizowana 
równolegle do ulicy 29 Grudnia i składa się 
z trzech odcinków o długościach: 212 me-
trów, 50 metrów i 69,5 metra. W ramach in-
westycji wykonano nową nawierzchnię jezd-
ni z płyt ażurowych, w której przez środek 

biegnie wydzielony pas o szerokości 1,6 me-
tra z kostki betonowej. Natomiast ulica Mert-
ki zyskała nową, asfaltową nawierzchnię na 
długości ok. 350 metrów. Ponadto w zakres 
prac weszło wykonanie ścieku przy kanali-
zacji deszczowej oraz regulacja studzienek.

Oba zadania zostały sfinansowane 
z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce i kosztowały łącznie ponad 300 tysię-
cy złotych.

Dariusz Smułka

????????????????????????????
??????

Modernizacja kanalizacji będzie kosztowała 
budżet gminy blisko 600 tys. zł

Ulica Tartakowa Ulica Mertki

z tych prac przeprowadzono na granicy 
parku miejskiego w celu nienaruszania 
nowej nawierzchni jezdni. Aby sieci 
mogły prawidłowo odprowadzać wody 
deszczowe zaplanowano położenie pra-
wie 650 metrów rurociągów oraz 200 
metrów przykanalików. Przebudowa 
planowo powinna zakończyć się do po-
łowy października br.

Inwestycja będzie kosztowała gmin-
ny budżet prawie 600 tysięcy zł.

Dariusz Smułka
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50-lecie koronacji obrazu  
Matki Boskiej Skalmierzyckiej 
w świetle posiadanych dokumentów 
Instytutu Pamięci Narodowej – część III

Oprócz samych pism zachował się tak-
że telegram nr 4397/66 z 1 września 1966 
roku, czyli sprzed trzech dni przed uroczy-
stością. Są tam informacje, o której godzinie 
przybędzie do Ostrowa kardynał Stefan 
Wyszyński oraz gdzie dokładnie się zatrzy-

ma. Posiadamy sprawdzoną informację, że 
programem i terminem uroczystości korona-
cji obrazu M.B. w Skalmierzycach interesuje 
się przedstawiciel agencji prasowej „rautera” 
(pisownia oryginalna). Kolejny telegram, 
tym razem z klauzulą „poufne”, pochodzi z 3 
września. W związku z uroczystościami ko-
ronacyjnymi (...) kardynał Wyszyński przybył 
do Ostrowa. O godzinie 18.00 na granicy die-
cezji włocławskiej i poznańskiej w miejscowo-
ści Szczypiorno abp Baraniak z bpem Jedwab-

skim i Etterem zainscenizował powitanie 
kardynała Wyszyńskiego, w którym udział 
brało ponadto około 10 przygodnych osób 
świeckich. O godzinie 18.25 kardynał Wyszyń-
ski w towarzystwie w/w biskupów przybył do 
plebanii parafii św. Antoniego w Ostrowie 

na krótki odpoczynek. (...) Podczas nabożeń-
stwa (w kościele farnym - przyp. red.) 25 
minutowe przemówienie powitalne wygłosił 
abp Baraniak, w którym nawiązał do histo-
rii miasta Ostrowa, w którym więziony był 
prymas Ledóchowski. W przemówieniu tym 
abp Baraniak wspomniał o ograniczaniu wol-
ności kościoła w Polsce, wyraził pragnienie 
jednakowego traktowania ludzi wierzących 
i niewierzących, ubolewał nad wstrzymaniem 
kardynałowi Wyszyńskiego paszportu na wy-

jazd do USA na uroczystości milenijne, nad-
mienił, że polonia USA (...) wyraża wierność 
prymasowi”. Telegram z 4 września zawie-
ra skrót wydarzeń dotyczących tego dnia. 
Odnotowano, iż kardynał Wyszyński pod-
czas kazania stwierdził, że kościół nie może 
w swej działalności duszpasterskiej zamknąć 
się w murach kościoła. Dla ograniczenia dzia-
łalności kościoła wymyśla się ustawy o zgro-
madzeniach i inne zakazy. Mówił o znacze-
niu sformułowania o przebaczeniu użytym 
w orędziu biskupów polskich. Na zakończenie 
nabożeństwa krótkie przemówienie o kulcie 
Maryi wygłosił bp Pawłowski.

Po koronacji przyszedł czas na podsumo-
wanie. W tajnej informacji nr 238/IV/66 z 5 
września podano skrót przebiegu uroczy-
stości kościelnych w dniach 3-4 września 
1966 roku. Są też krótkie informacje o Skal-
mierzycach oraz urywek dotyczący kore-
spondentów zagranicznych - korespondenci 
zagraniczni zajmowali się głównie sprawą 
przewiezienia obrazu MB do Katowic. Poda-
wali historię obrazu oraz jego rolę w obcho-
dach milenijnych. Przytaczali też argumenty 

Zakończenie uroczystości

Ustawienie obrazu  na specjalnie zbudowanym podiumUroczystości koronacji wizerunku Matki Boskiej Skalmierzyckiej

Zgromadzone duchowieństwo
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władz przeciwko peregrynacji. W relacji dot. 
uroczystości w Skalmierzycach cytowano rów-
nież tylko fragment dotyczący obrazu. Ostatni 
istotny, zachowany dokument powstał dzień 
po samej koronacji - tym razem stworzony 
przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Naro-
dowej w Poznaniu - Urząd Spraw Wewnętrz-
nych. Jest to swojego rodzaju podsumowanie 
koronacji i przebiegu procesu uzyskania 
zgody na zorganizowanie uroczystości. Co 
ciekawe – rażącego naruszenia przepisów 
ustawy o zgromadzeniach nie stwierdzo-
no. W uroczystościach w dniu 4 września br. 
udział wzięło ca. 12.000 osób, które pomieściły 
się na terenie przykościelnym. Organizatorzy 
dopuścili się jednak naruszenia: dekretu o od-
znakach i mundurach przez wywieszenie kilku 
flag biało-żółtych, ustawy o łączności przez 
zmegafonizowanie na zewnątrz kościoła i te-
renu przykościelnego bez zezwolenia. Organi-

zatorzy wycięli kilka drzew rosnących w parku 
na terenie kościelnym. 

Nadal trwają poszukiwania pozostałych 
dokumentów, fotografii oraz filmów, które 
mogą znajdować się w zasobach archiwal-
nych IPN. Bazując jednak na już posiadanych 
informacjach wyłania się obraz pełnego 
zainteresowania Służby Bezpieczeństwa 
wydarzeniami w Skalmierzycach - infor-
matorom nie umknął nawet najdrobniejszy 
szczegół. Kończąc ten artykuł warto zacyto-
wać słowa Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
opisującego swoje wrażenia po koronacji. 
Niech te słowa, a szczególnie ostatnie zdanie, 
będzie podsumowaniem całości zebranych 
materiałów: Wyjechaliśmy do Skalmierzyc. 
Droga obstawiona przez MO, ale nas nie ru-
szają. Natomiast biskupa Kulika dość długo 
rewidowano, badając nawet podwozie. Wła-
śnie ciągną ulicami „niewolnicy” ze sztandara-

mi, których jest więcej niż ludzi. Idą w trzech 
grupach, serdecznie ich pozdrawiam, wielu re-
aguje sympatycznie, inni zachowują oficjalną 
neutralność. Całą drogą do Skalmierzyc ciągną 
ludzie na uroczystość. Przed kościołem MO re-
guluje porządek dojazdowy. Wielkie tłumy lu-
dzi witają nas serdecznie. (…) Żegnany przez 
Arcybiskupa, wyruszam do Gniezna przez Ka-
lisz, Pleszew, Pyzdry, drogą skróconą, dość pu-
stą. Na przestrzeni od Skalmierzyc do Kalisza 
całą drogą wraca tłum uczestników koronacji. 
Ponieważ wstrzymano autobusy, ludzie jadą 
wielkimi platformami. Ile państwo mogłoby 
zarobić, gdyby uruchomiono autobusy lub do-
datkowe pociągi ze Skalmierzyc do Kalisza. 
— Ale styl sekciarski kładzie się swym tępym 
ciężarem na całość życia. Państwo trzyma 
w swym ręku aparat nacisku administracyj-
nego, a społeczeństwo żłobi sobie swoje drogi.

Aleksander Liebert

Fotografia z kroniki kościelnej - przyjazd Prymasa Skan dokumentu
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Świetlice wiejskie w Boczkowie 
i Biskupicach Ołobocznych w remoncie 
W gminie Nowe Skalmierzyce znajduje się kilkanaście świetlic 
wiejskich. Część z nich to stosunkowo nowe obiekty, a część ma już 
za sobą dłuższe okresy użytkowania. Stąd potrzeba ich odnawiania. 

Na chwilę obecną trwają inwestycje 
związane ze wzniesieniem dwóch kolej-
nych – w Głóskach i Kurowie. Natomiast 
w trakcie gruntownych remontów są sale 
w Boczkowie i Biskupicach Ołobocznych.

Pierwsza z nich, która jest połączona  
z tutejszą remizą OSP przechodzi obszer-
ną modernizację wnętrza – zaplanowano 
wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, 

montaż sufitów podwieszanych, położe-
nie nowej instalacji elektrycznej oraz wod
-kan, uzupełnienie tynków wewnętrznych, 
termoizolację stropu na poddaszu a także 
odmalowanie ścian. Kuchnia, która tak-
że będzie poddana pracom remontowym 
otrzyma m. in. nową glazurę na ścianach. 
Uprzednio sala zyskała gazową instalację 
centralnego ogrzewania, którą zamonto-

wano w marcu br.
Szeroki zakres prac wykonano również 

w świetlicy w Biskupicach Ołobocznych. 
Sala przechodzi bowiem remont nie tylko 
wnętrza, ale i z zewnątrz – elewację budyn-
ku poddano termomodernizacji i odmalo-
waniu. Natomiast w środku obiekt zyskał 
nową instalację elektryczną, płytki na pod-
łodze, żywiczne tynki wewnętrzne oraz za-
montowano nowe drzwi.

Jeszcze w sierpniu świetlice powinny 
powrócić do użytku. Ich modernizacja zo-
stała sfinansowana z budżetu Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce i będzie kosztować 
łącznie prawie 500 tysięcy złotych.

Dariusz Smułka

Rozpoczęli wakacje od oddania krwi
Tegoroczne wakacje krwiodawcy z Nowych Skalmierzyc rozpoczęli 
najlepiej jak tylko mogli – aktywnym uczestnictwem w sześćdziesią-
tej piątej akcji poboru krwi, którą skalmierzycki klub HDK zorganizo-
wał 18 czerwca br. na hali sportowej na miejskim stadionie.

Z zamiarem oddania życiodajnego leku 
przybyły 52 osoby, a po weryfikacji przepro-
wadzonej przez pracowników Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kaliszu ostatecznie mogło to uczynić 45 
osób, w tym siedemnaście kobiet. Cztery 
osoby zdecydowały się na ten krok po raz 
pierwszy. Dzięki czerwcowej akcji udało się 
uzyskać 20,250 ml krwi.

Skalmierzyckie akcje od lat cieszą się nie-
słabnącym powodzeniem, a dzięki nim nie-
jedno życie zostało już uratowane. Dlatego 
w imieniu prezesa klubu Honorowych Daw-
ców Krwi w Skalmierzycach Henryka Olejni-
ka zapraszamy wszystkich na kolejną akcję, 
która odbędzie się 27 sierpnia br. na miej-
skim stadionie w godzinach od 13.00-17.00.

Dariusz Smułka

Nagrodzona krwiodawczyni

Świetlica w Boczkowie Świetlica w Biskupicach Ołobocznych
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Pierwszy miesiąc  
zajęć wakacyjnych podsumowany
Pierwszy miesiąc wakacyjnych zajęć w Gminie i Mieście Nowe 
Skalmierzyce organizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Jarzębinki dobiegł końca. Początkowe dwa tygodnie upłynęły 
najmłodszym pod znakiem gier, zabaw logicznych, matematycznych 
oraz zabawy na świeżym powietrzu. 

W ciepłe dni dzieci korzystały z uroków 
lata bawiąc się w gry zespołowe na boisku 
przy szkole podstawowej w Nowych Skal-
mierzycach, w skateparku czy na ogród-
kach jordanowskich. 

W trzecim tygodniu wakacji uczestnicy 
zajęć wcielili się w „poszukiwaczy przy-
gód”. Jedną z zabaw, która z pewnością 
wszystkim utkwiła w pamięci były podcho-
dy na terenie Nowych Skalmierzyc. Dzieci 
miały do wykonania zadania zostawione 
przez poprzednią grupę. Były to zadania 
sprawnościowe a także dające wiedzę na 
temat naszej gminy. Podczas tygodnia „po-
szukiwaczy przygód” uczestnicy zajęć two-
rzyli obrazy miejsc, które wyróżniają naszą 

gminę spośród innych. Jednym z tematów 
plastycznych był: „Pomnik Powstańców 
Wielkopolskich”. Laureatów tego konkur-
su poznamy na festynie podsumowują-
cym wakacje. 

Ostatni tydzień lipca był „tygodniem 
indiańskim”, którego celem było przy-
bliżenie sposobu życia Indian oraz zapo-
znanie się z ich kulturą. Codziennie dzieci 
poznawały nową indiańską opowieść lub 
baśń m.in. o „Latającej Głowie” czy „Najja-
śniejszej Gwieździe”. Następnie wykonały 
własnoręcznie obrazy przedstawiające syl-
wetki Indian, a także pióropusze do których 
każdego dnia za aktywność i koleżeńską 
postawę doczepiały nowe pióra. Ponad-

to wszyscy uczestnicy zajęć wakacyjnych 
wzięli udział w indiańskich podchodach, 
zabawach, tańcach oraz w Turnieju Zmy-
słów - gdyż jak dobrze wiadomo każdy In-
dianin pracuje nad sobą, by łatwiej było mu 
żyć w zgodzie z przyrodą. 

Ewelina Stachowicz-Zych

Przebudowa ulicy Środkowej w Biskupicach Ołobocznych 
Zakończyły się prace na jednej z najdłuż-

szych ulic w Biskupicach Ołobocznych – ulicy 
Środkowej. W ramach inwestycji na odcin-
ku 900 metrów położono nową, asfaltową 
nawierzchnię o szerokości 5 metrów, która 
zastąpiła dotychczasową kostkę kamienną. 
Wymieniono też krawężniki, a chodnik, ściek 
przykrawężnikowy oraz wjazdy do posesji 
ułożono z betonowej kostki brukowej. 

Przedsięwzięcie sfinansowano z budże-
tu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, a jego 
koszt to około 600 tys. zł.

Dariusz Smułka

Zajęcia to doskonała okazja do integracji w grupie

Zajęcia plastyczne w „tygodniu indiańskim”

Ul. Środkowa w Biskupicach Ołobocznych
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Kolejne laury dla 
gimnazjalistów 
Uczniowie Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach sukcesywnie sięgają 
po laury w konkursach polonistycznych na 
różnym szczeblu. 

Niedawno Aleksandra Machlańska 
z klasy II b została nagrodzona w XVII 
Wielkopolskim Konkursie Dziennikar-
skim, którego rozstrzygnięcie miało miej-
sce w Poznaniu. Zadanie konkursowe pod 
hasłem „Zaproś Gwiazdę” polegało na 
napisaniu pracy: Kogo ze znanych ludzi 
zaprosiłbyś do swojego miasta i dlacze-
go? Prace oceniali dziennikarze „Głosu 
Wielkopolskiego” i socjolog z Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
dlatego sukces jest tym bardziej nobilitu-
jący dla młodej humanistki, która chcia-
łaby zorganizować spotkanie z Marty-
ną Wojciechowską.

Warto w tym miejscu wspomnieć tak-
że o uczennicy klasy III d - Aleksandrze 
Lisieckiej, której wiersze były publikowa-
ne w czasopiśmie „Viktor Gimnazjalista” 
(VIII 2015), a opowiadanie zostało nagro-
dzone w konkursie ogłoszonym przez re-
dakcję pisma i wydrukowane w numerze 
z września 2015 roku, o czym do tej pory 
nie informowaliśmy. W recenzji tekstu 
czytamy, iż został on doceniony „za fajny 
wakacyjny klimat i udowodnienie, że fa-
buła wcale nie musi być zawiła i niesamo-
wita, aby opowiadanie było dobre”.

Ogromnym sukcesem zakończył się 
udział naszych uczniów w Konkursie Li-
teracko- Filozoficznym organizowanym 
przez Liceum Ogólnokształcące Sióstr 
Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim. 

I tym razem 
nasi gimnazja-
liści nie zawie-
dli. I miejsce 
zdobyła Amelia 
S k o w r o ń s k a , 
miejsce III uzy-
skała Marta Matyśkiewicz, natomiast Da-
ria Praczyńska i Jan Olejniczak otrzyma-
li wyróżnienia.

Również niesamowitym sukcesem za-
kończył się dla naszych gimnazjalistów 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki ,,O Koro-
nę Wierzbową” w ramach XX Lednickiej 
Wiosny Poetyckiej. W konkursie tym lau-
reatką na szczeblu ogólnopolskim została 
Amelia Skowrońska z klasy I a. Gratulacje 
i wyrazy uznania otrzymała zarówno od 
prezesa Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Pisarzy Polskich Sergiusza Sterny-Wa-
chowiaka - przewodniczącego jury, jak 
i Marzeny Wodzińskiej, członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego. Uroczy-
stość odbyła się w Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy.

Popularnością cieszą się także kon-
kursy szkolne inicjowane przez zespół 
humanistów. Niedawno rozstrzygnięto 
dwa zorganizowane w ramach obchodów 
1050. rocznicy chrztu Polski. Pierwszy 
z nich polegał na wykonaniu rekwizytu 
kojarzącego się z chrztem jako sakramen-
tem, a drugi na stworzeniu prezentacji 

multimedialnej na temat „Motyw chrztu 
w sztuce”. Laureatami konkursu na rekwi-
zyt zostali: I miejsce – Weronika Niemiec 
z klasy III a, II miejsce – Marcin Adamski 
z klasy III a, a III miejsce – Weronika Za-
jąc z klasy II b. Wyróżnienia otrzymały: 
Paulina Biernat z I d, Kinga Budzik z II b, 
Sandra Guźniczak z II b i Barbara Ulbrych 
z II a. Prezentacje multimedialne tworzy-
ły dwuosobowe zespoły, spośród nich 
nagrodzono: Weronikę Niemiec i Marci-
na Adamskiego z III a – I miejsce, Magda-
lenę Przybyłę i Karolinę Wlazło z II b – II 
miejsce oraz Oliwię Walczak i Paulinę Ko-
sowską z II d – III miejsce, a wyróżnienie 
otrzymały Roksana Łuczak i Gabriela Ma-
ciak z III b.

Laureatom wszystkich konkursów ser-
decznie gratulujemy i życzymy rozwijania 
talentów oraz dalszych sukcesów. Do kon-
kursów pozaszkolnych uczniów przygoto-
wały polonistki Dorota Bukowska i Agata 
Pawlaczyk-Wieczorek.

D. Bukowska
A. Pawlaczyk-Wieczorek

Spotkanie  
pełne uśmiechu
8 czerwca br. już po raz szesnasty społecz-
ność Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach gościła opie-
kunów i podopiecznych Środowiskowego 
Domu Samopomocy. 

Spotkanie uświetnił koncert życzeń, 
podczas którego utwory muzyczne i tanecz-
ne prezentowali zarówno gimnazjaliści, jak 
i przybyli goście. Słodki poczęstunek ufun-
dowała Rada Rodziców, którą reprezento-

wała Ewa 
Jakubow-
ska. Nie 

zabrakło również wspólnej zabawy inte-
gracyjnej. Wyjątkowym gościom podzię-
kowania za obecność i życzenia złożyła 
dyrektor gimnazjum Teresa Kiełbik, na-
tomiast w imieniu gości głos zabrał Paweł 
Błaszczyk - członek zarządu Stowarzysze-
nia Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych  

Skalmierzycach. Takie spotkania zawsze 
uczą wielkiej pokory, by zatrzymać się 
w biegu życia, by dostrzec drugiego czło-
wieka, a może nawet, by w jego oczach uj-
rzeć to, jak wiele nam dano.

Uroczystość przygotowały: Agnieszka 
Machlańska i Dorota Bukowska we współ-
pracy z Justyną Kierzek-Gawrońską i Hali-
ną Więcław.

Dorota Bukowska

Laureaci konkursów polonistycznych

Uczestnicy spotkania
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Integracja 
w Gostyczynie
16 lipca br. w Gostyczynie odbył 
się zorganizowany przez radę 
sołecką oraz zarząd OSP festyn 
integracyjny dla dzieci i miesz-
kańców wsi.

Największą atrakcją festynu były nie-
wątpliwie wozy strażackie i ich wyposaże-
nie oraz sikawka ręczna, przy której każdy 
mógł sprawdzić swoją umiejętność celowania 
i siłę. Dzieci chętnie spędzały czas na zamku 
dmuchanym, uczestnicząc w konkursach oraz 
zabawie przy muzyce. Dodatkowym uroz-
maiceniem dla najmłodszych było spotkanie 
z rzecznikiem prasowym Komendy Powiato-
wej Policji w Ostrowie Wielkopolskim sier-
żant Małgorzatą Łusiak, która przedstawiła 
tematykę bezpieczeństwa podczas zabaw 
i wakacji. Uczestnicy festynu mogli posilić się 
grochówką, kiełbaską z grilla i lodami.

Organizatorzy dziękują wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do zorganizowania im-
prezy integracyjnej, m.in. burmistrz Bożenie 
Budzik, SBL w Skalmierzycach, Spółdzielni 
Mleczarskiej Lazur i Komendzie Powiatowej 
Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Czy można połączyć pasję i edukację? To pytanie przewodnie spotka-
nia, które miało miejsce 17 maja w nowoskalmierzyckim gimnazjum. 
Członkowie Zespołu do Spraw Promocji Edukacji zaprosili na nie 
absolwentkę szkoły – Martynę Walczak. 

W spotkaniu uczestniczyła również Tere-
sa Kiełbik – dyrektor placówki oraz repre-
zentanci gimnazjalistów ze wszystkich klas. 
Dlaczego akurat taki gość…? Odpowiedź na 
to pytanie nasuwa się sama.

Martyna Walczak jest absolwentką Gim-
nazjum im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach, ukończyła je w 2006 roku, 
następnie uczyła się w III LO w Ostrowie 
Wielkopolskim. Po zdaniu egzaminu doj-

rzałości rozpoczęła studia licencjackie na 
Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji 
Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a następnie studia magisterskie - Dzienni-
karstwo Prasowe, profil Public Relations. 
Współpracowała z programem pierwszym 
Polskiego Radia, a obecnie z Rock Radiem. 
Już wkrótce ukaże się jej książka pod ty-
tułem: „Rock&Talk. Rogucki, Małaszyński, 
Kawalec, Wiraszko, Tymański, Grabowski” 

Uczniowie gimnazjum podczas spotkania 
z Martyną Walczak

będąca serią obszernych wywiadów z wy-
mienionymi muzykami. To właśnie debiut li-
teracki naszej absolwentki stał się powodem 
jej bytności w szkolnych murach.

Martyna od razu nawiązała kontakt z mło-
dzieżą i poprosiła, by zwracała się do niej po 
imieniu. Chętnie odpowiadała na pytania, 
barwnie relacjonowała przebieg spotkań 
z bohaterami programów telewizyjnych czy 
też pierwszych stron gazet, ale zdradziła rów-
nież nieco faktów z własnego życia. Jak sama 
stwierdziła, jest doskonałym przykładem  
na to, że pasję i naukę można świetnie po-
łączyć. Uczestnicy zadawali różne pytania. 
Byli żywo zainteresowani faktem, że młoda 
dziewczyna z Nowych Skalmierzyc zna oso-
biście Pawła Małaszyńskiego czy Piotra Ro-
guckiego. Bohaterka spotkania emanowała 
pozytywną energią i zachęcała nastolatków 
do realizacji marzeń, podkreślała jednak, że 
oprócz determinacji, niezbędna jest ciężka 
praca i odrobina szczęścia. Poinformowała, 
że pracuje obecnie nad drugą częścią książ-
ki, a jeden z jej bohaterów odwiedzi wkrótce 
naszą szkołę.

Spotkanie przebiegło w serdecznej atmos-
ferze, na koniec nie obyło się bez wspólnych 
zdjęć, wymiany adresów mailowych i nume-
rów telefonów. Wielu uczestników spotkania 
zadeklarowało, że zakupią książkę nasze-
go gościa.

Agata Pawlaczyk – Wieczorek

Czy można połączyć  
pasję i edukację?
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Spotkanie z absolwentką 
i … bibliotekarką 

9 czerwca 2016 roku klasę trzecią Szkoły Podsta-
wowej im. błogosławionego ks. Jana Nepomucena 
Chrzana w Gostyczynie odwiedziła Agnieszka 
Kaczmarek, bibliotekarka Biblioteki Publicznej 
Gminy i Miasta, absolwentka szkoły. 

Celem spotkania było zapoznanie 
z zawodem bibliotekarza oraz rozbu-
dzenie zainteresowania książkami. Pani 
Agnieszka w ciekawy sposób opowie-
działa o szkole, którą ukończyła, aby 
zostać bibliotekarką. Opowiedziała rów-
nież o swojej pracy, o miejscu z niezliczo-
ną ilością różnorodnych książek, miejscu, 
w którym za książki nie potrzeba płacić 
(chyba, że ktoś książkę zgubi lub znisz-
czy). Oczywiście takim miejscem jest bi-
blioteka. Absolwentka zwracała uwagę 
na poznawcze walory książek i podkre-

ślała wielokrot-
nie, że warto je 
czytać, bo jak pi-
sał Umberto Eco 
„Kto czyta książki, 
żyje podwójnie”. 
Były wspomnie-
nia z czasów, kiedy 
Agnieszka Kaczmarek chodziła do szko-
ły w Gostyczynie oraz pytania, na które 
nasz gość udzielał odpowiedzi. Może ktoś 
z uczniów w przyszłości zechce zostać 
bibliotekarką lub bibliotekarzem? Nie 

wiadomo… Podsumowując, chciałoby się 
powiedzieć: czytajmy, bo „Książki to są 
(..) najlepsi przyjaciele, nie wyśmieją, nie 
zdradzą, a nauczą wiele”. (Jan Rak) 

T.K.

Światowy Dzień 
Oceanów w przedszkolu 
w Droszewie
W ostatnich dniach czerwca 
w przedszkolu realizowano 
projekt ekologiczny związany 
ze Światowym Dniem Oceanów, 
którego celem jest propagowanie 
ochrony oceanów. 

W ramach projektu dzieci prowadziły 
obserwacje przyrodnicze na podstawie 
wyświetlanych filmów i fotografii. Poznały 
wiele gatunków morskich roślin i zwierząt 
żyjących w głębinach wód. Zgłębiały tajem-
nice, jakie kryje w sobie środowisko wodne, 
wyszukując i zdobywając nowe wiadomo-
ści w książkach i czasopismach. Ponadto 
wykonały wiele prac plastycznych, które 
wykorzystano do dekoracji sali, zamienia-
jąc ją w wielki ocean. Wszyscy aktywnie 
uczestniczyli w zajęciach, poznając niezna-
ny dotąd podwodny świat.

Spotkanie przybliżyło uczniom pracę bibliotekarzy

Młodzież z Zespołu Szkół w Ociążu 
zainteresowana fotografią
Współcześnie fotografia jest uważana za sztukę. Tajniki jej 
tworzenia poznawały uczennice Zespołu Szkół w Ociążu podczas 
trzydniowych warsztatów we Wrocławiu. 

Młodzież, zainteresowana oglądaniem 
świata przez obiektyw, uczestniczyła 
w zajęciach prowadzonych przez Różę 
Smółkę w Centrum Technologii Audiowi-
zualnych we Wrocławiu. 

W pięknym otoczeniu Parku Szczyt-
nickiego gimnazjalistki próbowały swo-
ich sił, robiąc ciekawe ujęcia, pamięta-
jąc o nowo poznanych zasadach dobrej 
fotografii. W ostatnim dniu dziewczęta 
mogły wykorzystać stroje filmowe, któ-
re pozwoliły im przenieść się w prze-
szłość. Wszystkie uczestniczki warszta-
tów zachwycone swoim odmienionym 

wyglądem zrobiły niezapomnianą sesję 
zdjęciową. Była to dla nich niesamowita 
przygoda z fotografią, której tajniki będą 
mogły zastosować podczas rozwijania 
swojej pasji. 

Uczennice odwiedziły także studia Te-
lewizji Wrocław oraz wrocławskie Radio 
Rodzina, gdzie sprawdzały swoje możli-
wości przy nagrywaniu serwisu informa-
cyjnego. Doświadczyły tu zarówno stresu, 
jak również satysfakcji charakteryzują-
cych pracę dziennikarzy radiowych.

Beata Motyl, Katarzyna Delinger
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Uczniowie  
z wizytą w Spółdzielni 
Mleczarskiej „Lazur”
7 czerwca 2016 roku uczniowie 
klas II b, II c i II d ze Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach udali się na 
wycieczkę do Spółdzielni 
Mleczarskiej „Lazur”. 

Nasza wizyta miała na celu poznanie 
tajników wytwarzania znakomitych 
gatunków sera pleśniowego. Podczas 
spotkania obejrzeliśmy film przybli-
żający etapy powstawania sera a tak-
że wysłuchaliśmy historii spółdzielni. 
Ponadto mieliśmy okazję degustować 
różnego rodzaju sery o wyjątkowych 
walorach smakowych. Z tarasu wido-
kowego przyjrzeliśmy się pracy skom-
plikowanych maszyn służących do pro-
dukcji sera.

Na zakończenie każde dziecko zosta-
ło obdarowane upominkiem. Dziękuje-
my za miłe przyjęcie!

 M. Mąka, M. Rogalska,  
B. Szczepaniak

Certyfikat Szkoły  
Dobrego Wychowania 
Dobre wychowanie to niezwykle trudne zadanie, wiedzą o tym 
rodzice, pedagodzy oraz wszyscy, którzy mają na co dzień kontakt 
z dziećmi. 

Uczniowie szkoły podstawowej w Ko-
towiecku brali udział w Ogólnopolskim 
Konkursie „Szkoła Dobrego Wychowa-
nia”, którego głównym celem było zapo-
znanie dzieci ze standardami dobrego 
wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono 
wpływ na codzienne życie i relacje rówie-
śnicze. Spośród sześciu zaproponowa-
nych przez organizatora konkursu zadań 
należało wybrać pięć. Zdecydowaliśmy 
się na realizację następujących treści: 
przeprowadzenie debaty uczniowskiej 
na temat dobrego wychowania oraz opra-
cowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego 
Zachowania, zorganizowanie szkolnego 
konkursu wiedzy na temat savoir-vivre’u, 
wykonanie plakatu, którego tematem 
przewodnim był „Mój wygląd świadczy 
o mnie”, przeprowadzenie pogadanek na 
temat wpływu środowiska na wycho-
wanie i zachowanie młodego człowie-
ka, przeprowadzenie międzyklasowych 
inscenizacji dotyczących znajomości 
i stosowania zasad dobrego zachowania 
w stosunku do osób starszych, doro-

słych, rówieśników. Poszczególne zada-
nia zostały wysoko ocenione przez jury 
konkursu, co zaowocowało przyznaniem 
certyfikatu. Podczas wykonywania zadań 
uczniowie nie tylko zdobywali wiadomo-
ści, ale także wcielali się w role aktorów, 
projektantów, integrowali się oraz do-
brze bawili, a stworzona podczas debaty 
Szkolna Karta Zasad Dobrego Zachowa-
nia wspiera system wychowawczy szkoły.

Violeta Matuszczak

Uczniowie poznawali zasady dobrego wychowania

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce oraz Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Nowych Skalmierzycach 
zapraszają na

Narodowe Czytanie  
„Quo vadis” 

Henryka Sienkiewicza, 
które odbędzie się 

3 września 2016 roku /sobota/ od godz. 
16.00 

w Środowiskowym Domu Samopomocy  
w Nowych Skalmierzycach

Serdecznie zapraszamy do aktywnego 
wzięcia udziału w tegorocznej akcji czytania 
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Prosimy 

o potwierdzenie chęci uczestnictwa do 26 
sierpnia br. (tel. 62 762 13 40). Organizatorzy 

przygotują odpowiednie fragmenty dzieła.
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Młodzi kolarze  
na XXVI Ogólnopolskim 
Wyścigu Kolarskim
W dniach 1-3 lipca br. miała miejsce 26. edycja 
Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego organi-
zowanego przez Wielkopolski Związek Kolarski, 
w którym udział biorą młodzi kolarze z całej 
Polski, a nawet i zagranicy. 

Ma on na celu promowanie i „wyławianie 
perełek” kolarstwa wśród najmłodszych 
miłośników tego sportu. Przedsięwzięcie to 
z powodzeniem organizuje nieprzerwanie 
od 1991 roku Lucjusz Wasielewski – pre-
zes związku.

Tegoroczna edycja tradycyjnie odbyła 
się na terenie trzech gmin, a długość poko-
nywanych tras zależała od wieku kolarzy 
podzielonych na kategorie: junior młodszy, 
juniorka młodsza, młodzik, młodziczka oraz 
najmłodsi – żak i żaczka. Aż 170 adeptów 
dwóch kółek z zacięciem ścigało się przez 
pierwsze trzy dni lipca na terenie powiatów 
ostrowskiego i ostrzeszowskiego. 1 lipca 
podejmowali wyzwanie w Kobylej Górze, 
dzień później w Ludwikowie, natomiast 
ostatniego dnia zmagali się w Droszewie, 
gdzie do pokonania juniorzy młodsi mieli 70 

kilometrów (10 okrążeń), juniorki młodsze 
i młodziki– 28 kilometrów (4 okrążenia), 
młodziczki 21 kilometrów (3 okrążenia), 
a najmłodsi – żaki i żaczki – 14 kilometrów 
(2 okrążenia). Trasa prowadziła przez Mie-
dzianów, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie 
i Droszew. Do walki zagrzewali kolarzy ki-
bicujący im trenerzy, rodzice i goście, zaś 
wsparcia psychicznego dodawała obecność 
dwóch wielkich nazwisk w historii kolar-
stwa – Piotra Kasperkiewicza, wicemistrza 
świata w kolarstwie torowym oraz Przemy-
sława Kasperkiewicza, tegorocznego brą-

zowego medalisty 
Mistrzostw Polski 
orlików w jeździe 
i n d y w i d u a l n e j 
na czas.

Po wyczerpujących kilometrach i godzi-
nach spędzonych na jednośladzie klasyfi-
kacja końcowa wyścigu przedstawia się 
następująco: w kategorii juniorów młod-
szych pierwsze miejsce zajął reprezentant 
Słowacji Stefan Michalicka, który w Kobylej 
Górze i Droszewie triumfował w swojej ka-
tegorii (w Ludwikowie wypracował sobie 
drugą pozycję). Czas przejazdu wszystkich 
etapów to 5:33:07. Drugie miejsce zajął jego 
kolega Matej Blasko, którego czas przebycia 
był o 4:17 dłuższy. Na trzeciej pozycji upla-
sował się Jakub Śmieszek (KK Tarnovia Tar-
nowo Podgórne) z czasem 5:37:33. W kate-

gorii juniorek młodszych pierwsze miejsce 
wywalczyła Wiktoria Polak (KTK Kalisz), II 
miejsce – Julia Kowalska (KTK Kalisz), a III 
– Marta Brzozowska (UKS Copernicus To-
ruń). Dziewczyny uzyskały czas przejazdu 
3:00:51. Kategoria młodzików: I miejsce 
Kacper Majewski (KKS Gostyń), czas prze-
jazdu 2:41:12, II miejsce Adam Woźniak (Ka-
dra Województwa Łódzkiego) oraz miejsce 
III – Maciej Strzelczyk (UKS Moto Agbud 
Stelwed Jelcz Laskowice), obaj z czasem 
o 1:27 dłuższym od lidera. W kategorii mło-
dziczek trasę najszybciej pokonała Maja 

Wróblewska (UKS Ratusz Maszewo) uzy-
skując czas 1:55:34. Tuż za nią uplasowały 
się Zuzanna Olejniczak (KKS Gostyń) – miej-
sce II oraz Tamara Szalińska (UKS Ratusz 
Maszewo) – miejsce III, obie z czasem o 0:50 
dłuższym od liderki. W ostatniej katego-
rii – żaków i żaczek pierwsze miejsce zajął 
Arkadiusz Kusiak (LUKS Trójka Piaseczno), 
drugie Łukasz Ciecior (LKS Ziemia Opolska), 
a trzecie – Bartosz Golec (MLUKS Victoria 
Jarocin). Chłopcy uzyskali czas 1:21:19.

Wręczenie nagród i pucharów zwycięz-
com należało do przybyłych gości – re-
prezentującego burmistrz Bożenę Budzik 

skarbnika Gminy i Miasta Bolesława Bor-
kowskiego, Posła na Sejm RP Tomasza 
Ławniczaka, prezesa PUKS Sokoły Dro-
szew Kazimierza Orłowskiego i działaczy 
klubu, Prezesa Wielkopolskiego Związku 
Kolarskiego Lucjusza Wasielewskiego oraz 
sponsorów. 

Wyścig był dofinansowany ze środków 
samorządu Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce w ramach otwartego konkursu ofert 
na 2016 rok.

Dariusz Smułka

W wyścigu wzięło udział 170 młodych kolarzy

Nagrodzeni uczestnicy wyścigu
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Innowacja  
„Świat nauki w sztuce teatralnej”
16 czerwca 2016 roku w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ociążu odbyła 
się I część innowacji pedagogicznej „Świat nauki w sztuce teatralnej” 
zaplanowanej na lata 2016-2018, która powstała jako efekt współpra-
cy liderów zespołu matematyczno-przyrodniczego oraz humanistów 
Sylwii Naskręckiej i Agnieszki Woźniak.

Ważnym elementem działań dydaktycz-
nych naszej szkoły jest odkrywanie pasji 
uczniów związanych z teatrem, grą aktor-
ską, uzdolnień wokalnych i plastycznych 
oraz rozbudzanie zainteresowań przedmio-
tami ścisłymi, tj. fizyką i chemią, dlatego ce-
lem innowacji jest rozwijanie umiejętności 
wokalno-artystyczno-teatralnych m.in. 
poprzez wczuwanie się w role odkrywców 
podstawowych praw fizyki i chemii, na któ-
rych opiera się współczesny świat nauki. 

Tego typu zajęcia pozalekcyjne zaplano-
wane na kolejne dwa lata uświadomią nie 
tylko uczestnikom, ale także obserwatorom 
małych form teatralnych, iż jest możliwa 
ścisła korelacja przedmiotów humanistycz-
nych i przyrodniczych, które mogą wyda-
wać się odległe w nauczanych treściach. 
Rozwiną także w uczniach kreatywność, 
wyobraźnię, pomysłowość oraz umiejętno-
ści wyszukiwania potrzebnych informacji 
do przedstawienia najistotniejszych praw 
nauki, bez których nie byłoby możliwości 
dokonania współczesnych odkryć.

I część innowacji zatytułowana „Ar-
chimedes i starożytni Grecy” przeniosła 
widzów w świat pierwszych odkryć i wy-
nalazków. Uczniowie mieli możliwość obej-
rzenia doświadczeń oraz eksperymen-
tów pochodzących ze świata starożytnej 
Grecji, które stały się początkiem odkryć 
w późniejszych wiekach. Poznali instru-
ment badawczy - gnomon a także odkry-
cia i dokonania Archimedesa, Pitagorasa, 
Hipokratesa, Sokratesa, Platona, Fidiasza, 
Protagorasa, Anaksagorasa oraz Demo-
kryta, odkrywcy atomu. Występy teatral-

ne wzbogacone zostały muzyką grecką 
oraz piosenką „Byli sobie odkrywcy”, która 
będzie łączyła wszystkie części innowacji. 
Oprawę muzyczną przygotowała Agniesz-
ka Wielebska. W świat wynalazków prze-
niosły nas rekwizyty, kostiumy aktorów 
oraz przepiękna scenografia utrzymana 
w stylu starożytnej Grecji wykonana przez 
uczniów pod opieką współrealizujących in-
nowację: Karoliny Nowakowskiej oraz Mał-
gorzaty Olechowskiej.

 Agnieszka Woźniak

Polecamy udział 
w programie 
Ogólnopolska 
Karta Seniora

Obecnie w program zaangażowa-
ło się ponad 160 partnerów - to m.in.: 
uzdrowiska, ośrodki zdrowotno-me-
dyczne, instytucje kulturalne (kina, 
teatry, muzea, klubokawiarnie). Ich 
szczegółową listę zawiera strona www.
glosseniora.pl. Karta Seniora jest bez-
płatna i bezterminowa. Jedynym wa-
runkiem jej otrzymania jest ukończone 
60 lat. Obecnie posiada ją ponad 7 tys. 
osób. Ogólnopolska Kartę Seniora moż-
na uzyskać zgłaszając się osobiście lub 
telefonicznie do biura Stowarzyszenia 
Manko (al. Słowackiego 46/30 w Krako-
wie, tel. 12 429 37 28) lub wypełniając 
formularz dostępny na stronie www.
glosseniora.pl. Po wypełnieniu moż-
na go dostarczyć do biura lub przesłać 
drogą mailową na adres: kartaseniora@
manko.pl.

POGOŃ Nowe Skalmierzyce – VICTORIA Ostrzeszów 07-08-2016 16:00
WICHER Dobra – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 13-08-2016 17:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. 21-08-2016 16:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – CENTRA Ostrów Wlkp. 28-08-2016 16:00
PKS Racot – POGOŃ Nowe Skalmierzycev 03-09-2016 17:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – UKS KANIA Gostyń 11-09-2016 16:00
RAWIA Rawicz – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 17-09-2016 17:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – LKS Ślesin 25-09-2016 16:00
SKP Słupca – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 01-10-2016 16:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – VICTORIA Września 09-10-2016 15:00
POLONIA Kępno – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 15-10-2016 15:30
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. 23-10-2016 14:00
Obra 1912 Kościan – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 29-10-2016 14:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – POLONIA 1912 Leszno 06-11-2016 13:00
DĄBROCZANKA Pępowo – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 11-11-2016 11:00

Terminarz rozgrywek KS POGOŃ 
Nowe Skalmierzyce 
IV Liga Grupa płd. – runda 1
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