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Tegoroczne inwestycje drogowe w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce rozpoczną się realizacją dwóch 
zadań – modernizacją ulicy Łąkowej we Węgrach oraz budową drogi dojazdowej do pól w Lezionie. 

Obecnie ulica Łąkowa, stanowiąca do-
jazd do pól i zabudowań wsi Węgry, po-
siada nawierzchnię żużlowo-żwirową. 
Na odcinku 770 metrów zostanie wylany 
dywanik asfaltowy na podbudowie z kru-
szywa łamanego wraz z półmetrowymi 
poboczami po obu jego stronach. Natomiast 
w ramach drugiej inwestycji zostanie wy-

budowana bitumiczna droga dojazdowa 
do pól i zabudowań w Lezionie o długości 
800 metrów. Zastąpi ona dotychczaso-
wą nawierzchnię gruntową umocnioną 
żużlem paleniskowym.

Wyłonieni w drodze przetargów wy-
konawcy rozpoczną oba przedsięwzięcia 
w kwietniu, a zakończą w czerwcu br. Środ-

ki na ich realizację będą pochodziły z bu-
dżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 
Ponadto na pierwszą z inwestycji władze 
samorządowe starają się o dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, które może wynieść na-
wet do 100 tysięcy złotych.

Dariusz Smułka

Ulice Mostowa i Kamienna  
z nową kanalizacją deszczową
Rozpoczęły się kolejne prace w mieście. Tym razem sieć kanalizacji 
deszczowej w ulicach Mostowej i Kamiennej zostaje poddana moder-
nizacji. 

Wykonawca będzie realizował in-
westycję w dwóch etapach – do 20 maja 
zostanie przebudowana sieć w ulicy Mo-
stowej wraz z oddaniem nawierzchni. 
Natomiast w połowie lipca rozpocznie 
się drugi etap polegający na budowie ko-
lektora kanalizacji deszczowej w ulicy 
Kamiennej i planowo potrwa do 15 paź-
dziernika br.

W ramach inwestycji system kanali-
zacji deszczowej zostanie przebudowany 
tak, by poprawić odwodnienie przedmio-
towych ulic oraz odprowadzanie wód 
opadowych z przyległych posesji. Mo-
dernizacja sieci w ulicy Mostowej będzie 
polegała na wykorzystaniu zbiornika 
retencyjnego usytuowanego za miejskim 
stadionem. Natomiast w odniesieniu do 
kanalizacji w ulicy Kamiennej na chwilę 

obecną do istniejącego kolektora desz-
czowego włączone są rurociągi odprowa-
dzające deszczówkę z ulicy Narutowicza 
oraz Lipowej. Obecny stan techniczny ru-
rociągu w ulicy Kamiennej uniemożliwia 
dalszą eksploatację i powoduje zaleganie 
wód na ulicach, dlatego też przewiduje się 
jego wyłączenie poprzez zalanie piano-
betonem i wybudowanie nowej nitki. Aby 
sieć mogła prawidłowo funkcjonować, 
powstanie ok. 650 metrów nowych ruro-
ciągów oraz 200 metrów przykanalików, 
które będą kierowały deszczówkę do ist-
niejących już wpustów oraz studzienek 
przyłączeniowych. 

Na inwestycję samorząd Nowych Skal-
mierzyc przeznaczył prawie 600 tysię-
cy złotych.

Dariusz Smułka

Inwestycje drogowe  
czas zacząć
Droga w Lezionie (2x) Ulica Łąkowa we Węgrach  

Ulice Kamienna i Mostowa  
w Nowych Skalmierzycach

2



Boczków kanalizowany,  
Gniazdów - wkrótce
Wznowione zostały zawieszone na okres 
zimowy prace związane z budową kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Boczków. Wyko-
nawca – przedsiębiorstwo z Tuliszkowa – jest 
mniej więcej na półmetku wykonywanych 
robót. Ich efektem będzie 3200 mb rurociągów 
grawitacyjnych, ponad 1600 mb rurociągów 
tłocznych, jedna przepompownia ścieków i pięć 
przydomowych oraz 63 przyłącza do kanalizacji. 

Cała inwestycja obejmuje swoim zakre-
sem również wieś obok, czyli Gniazdów, 
gdzie powstaną 33 przyłącza, ale prace 
ruszą tu dopiero po zakończeniu sanitacji 
Boczkowa – w maju. Przez wieś poprowa-
dzonych zostanie blisko 1800 mb rurocią-
gów tłocznych i 300 mb rurociągów grawi-
tacyjnych. Ponadto wybudowane zostaną 
dwie przepompownie ścieków.

Inwestycja zostanie ukończona do końca 
października bieżącego roku. Dzięki niej do 
kanalizacji mają zostać włączone wszystkie 

budynki w obu wioskach, które należą 
do gminnej sieci wodociągowej. 

Koszt prac to 2.490.764,86 zł. net-
to. Sto procent tych kosztów pocho-
dzi z częściowo umarzalnej pożyczki 
(w wysokości 25%) z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Udział Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce stano-
wi zaś podatek VAT w wysokości 
572.875,92 zł.

Magdalena Kąpielska

Na skalmierzyckim komisariacie 
remontów ciąg dalszy
Policja jest formacją finansowaną z budżetu państwa, jednak często 
również samorządy dotują bądź partycypują w kosztach remontów 
komisariatów, zakupu ich wyposażenia czy sprzętu, wspomagając tym 
samym działania służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.

Skalmierzyckich policjantów kon-
sekwentnie wspierają tutejsze władze 
samorządowe, które na przestrzeni 
ostatnich lat dofinansowały m.in. zakup 
nowego radiowozu oraz przeprowadziły 
szereg prac związanych z modernizacją 
komisariatu: wymianą stolarki okiennej 
i pokrycia dachowego a także ocieple-
niem budynku i położeniem nowego tynku 

ozdobnego, który swoją kolorystyką wpi-
suje się w ogólnopolski program standary-
zacji komend i komisariatów policji. 

Roboty te wprawdzie mocno zmieni-
ły wizerunek zewnętrzny budynku na 
świeższy i bardziej współczesny, jednak 
sporych remontów nadal wymagały jego 
anachroniczne pomieszczenia. Władze lo-
kalne postanowiły więc pójść za ciosem 
i sfinansować również prace wewnątrz. 
Jak tłumaczy swoją decyzję burmistrz 

Bożena Budzik: poprawiając warunki pra-
cy naszych funkcjonariuszy, jednocześnie 
podnosimy jakość obsługi mieszkańców. 
Dotychczas komisariat był miejscem mało 
przyjaznym i dosyć przytłaczającym. Wie-
rzę, że przeprowadzony remont odczaruje 
choć trochę to miejsce.

Komisariat w Nowych Skalmierzycach 
zajmuje cały parter budynku komunalne-
go przy ul. Kaliskiej 29. Na przeszło 120 m² 
mieści się pięć pomieszczeń służbowych, 
jedno socjalne, toaleta oraz korytarz. Wy-
konane prace obejmowały wymianę sto-
larki drzwiowej, podłóg i oświetlenia su-
fitowego oraz roboty malarskie. Nastąpił 
również kompleksowy remont pomiesz-
czenia socjalnego i wymiana instalacji 
wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem 
odrębnego wodomierza.

Całość powyższych prac wyniosła oko-
ło 55 tysięcy złotych.

Magdalena Kąpielska

Prace w Boczkowie

Wnętrze komisariatu  
przejdzie kompleksowy remont
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Mini plac zabaw przy Skwerze Historycznym
Skwer Historyczny, który powstał pod koniec ubiegłego roku w Nowych Skalmierzycach tuż przy granicy 
z Kaliszem od samego początku stał się sporą atrakcją przyciągającą zarówno mieszkańców, jak i przy-
jezdnych, osoby szukające relaksu a także pasjonatów przeszłości miasta chcących zgłębić swoją wiedzę 
na temat wydarzeń związanych z jego utworzeniem. 

AVENTYbike z Nowych 
Skalmierzyc na targach 
motoryzacyjnych w Poznaniu
W dniach od 31 marca do 3 kwietnia odbywało się 
najbardziej prestiżowe święto motoryzacji w Polsce 
– targi Motor Show w Poznaniu. To właśnie na nich 
w dniach 31 marca – 1 kwietnia swoją premierę miał 
niesamowity pojazd AVENTYbike, którego wynalazcą 
i konstruktorem jest mieszkaniec Skalmierzyc – Kamil 
Różański. 2-3 kwietnia pojazd był prezentowany na 
scenie głównej BIKE Festiwal w Gdańsku. 

AVENTYbike to innowacyjny, hybrydowy 
pojazd, napędzany energią elektryczną i siłą 
nóg kierowcy. Jest pierwszym velomobilem 
na świecie stylizowanym na auto sportowe 
– legendarne włoskie Lamborghini 
Aventador – opisuje Kamil Różański. 
Wygodny, ergonomiczny, a do tego 
niezwykle szybki. Spełnia wszyst-
kie wymagania polskich przepisów, 
dlatego też zakwalifikowano go 
jako rower poziomy. Chcąc go użyt-
kować nie trzeba posiadać prawa 
jazdy, dokonywać przeglądów ani 
rejestracji. Można poruszać się nim 
po ścieżkach rowerowych.

Poznańskie targi Motor Show 

odwiedziła także Burmistrz Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, 
która od początku wspierała wynalazcę: 
cieszy mnie, że w gronie mieszkańców Gmi-

ny i Miasta Nowe Skalmierzyce mamy mło-
dego, zdolnego inżyniera, który podjął się 
trudnej i pracochłonnej, ale co równie ważne 
konsekwentnej realizacji ambitnego i inno-

wacyjnego autorskiego projektu. 
Gratuluję kreatywności i zapału 
oraz mocno kibicuję nie tylko dal-
szym przedsięwzięciom związa-
nym z wprowadzeniem pojazdu do 
masowej produkcji, ale i być może 
nowym projektom. Obecnie głów-
nym celem Kamila Różańskiego 
jest pozyskanie sponsorów na wy-
konanie form do produkcji AVEN-
TYbike oraz otwarcie własnego 
warsztatu, w którym rocznie 
chciałby produkować kilkanaście 
sztuk pojazdu.

Dariusz Smułka
Poznańskie targi odwiedziła burmistrz 

Bożena Budzik

Każdy może tu znaleźć coś dla siebie. Elementy historyczne, czy-
li stylizowane budki strażnicze z żołnierzami pruskim i rosyjskim, 
słup graniczny przypominający ten z czasów zaborów oraz tablice 
informacyjne zawieszone na murkach ze starej rozbiórkowej cegły 
doskonale uzupełniają pierwiastki służące wypoczynkowi m.in. na-
sadzenia zieleni, alejki spacerowe oraz ławki i ławostoły. Teraz do-
szedł do tego również mini plac zabaw, który usytuowano przy ogro-
dzeniu na samym końcu skweru tak, by zapewnić przebywającym tu 
dzieciom maksymalne bezpieczeństwo. Od kilku dni zainstalowano 
na nim urządzenia zabawowe, na które składają się pięcioosobowy 
zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową, bujany 
konik oraz zestaw do gry w „kółko i krzyżyk”. Plac nie jest duży, ale 
wedle zamierzeń stanowi on tylko uzupełnienie skweru i całkowicie 
zabezpieczy jego potrzeby w tym zakresie. 

Pieniądze na zakup urządzeń pochodziły od samorządu miesz-
kańców miasta, który przeznaczył na to środki w tegorocznym bu-
dżecie. Tym samym prace związane z montażem placu zabaw całko-
wicie zakończyły proces rewitalizacji tzw. granicy.

Magdalena Kąpielska 
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Remont miejskiej sali 
widowiskowej trwa
Trwają prace związane z rozbudową i przebudową sali widowiskowej 
przy ulicy Mostowej w Nowych Skalmierzycach. Wykonawca, który 
rozpoczął prace pod koniec ubiegłego roku, na chwilę obecną zre-
alizował wszystkie roboty rozbiórkowe oraz konstrukcyjne tworząc 
pełny, piętrowy budynek. 

Od strony szczytowej dobudowano 
garderoby, hol oraz klatkę schodową, a od 
strony tylnej toalety dla publiczności oraz 
schody prowadzące do loggii na piętrze. 
Wykonano także instalacje sanitarne oraz 
ocieplono dach. W najbliższym czasie zo-
stanie położona instalacja elektryczna 

oraz będą prowadzone prace tynkarskie 
i malarskie.

Zmodernizowana sala będzie nowocze-
snym obiektem przygotowanym do orga-
nizacji wszelkiego rodzaju imprez oraz 
występów kulturalnych z widownią mo-
gącą pomieścić 155 osób. Budynek nabie-

rze całkiem nowego wyglądu zewnętrz-
nego (zostanie wykonana nowa elewacja, 
stolarka okienna i drzwiowa) oraz we-
wnętrznego – w ramach inwestycji poza 
odświeżeniem starych pomieszczeń (sali, 
sceny) oraz budowy dodatkowych (gar-
derób dla artystów, szatni, zaplecza sani-
tarnego) planuje się zakup nowego wypo-
sażenia, tj. sprzętu nagłośnieniowego oraz 
oświetleniowego a także mebli. Wystrój 
wnętrza ma nawiązywać do tematyki fil-
mowej oraz przedwojennych tradycji sa-
morządu. Ponadto planowany jest zakup 
siedmiometrowego ekranu oraz projekto-
ra multimedialnego.

Inwestycja jest w całości realizowana 
z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce i wyniesie ponad 1,2 mln złotych.

Dariusz Smułka

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  
/Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./  
podaje do publicznej wiadomości,  

że w dniach  
od 15.03.2016 r. – 28.04.2016 r.  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą 
w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 

8, wywieszono wykaz dotyczący 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej 

do sprzedaży, w drodze przetargowej, 
położonej w miejscowości  

Ociąż dz. nr 144.

Wnętrze sali podczas prac

Po remoncie budynek nabierze całkiem nowego wyglądu zewnętrznego i wewnętrznego
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Pomnik poległych w walkach o odzyskanie wolności 
w Biskupicach Ołobocznych
W dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, z inicjatywy mieszkańców i organizacji 
społecznych działających w Biskupicach Ołobocznych oraz przy udziale proboszcza parafii ks. Kazimierza 
Kostrzewskiego i kierownika szkoły Mariana Kowalskiego, wybudowano pomnik upamiętniający mieszkańców 
wsi poległych w walkach o odzyskanie wolności po ponad stuletnim okresie niewoli. 

Ogólny zarys pomnika nawiązuje do 
mogił powstańców styczniowych. Chciano 
w ten sposób oddać hołd wszystkim bezi-
miennym ofiarom walk narodowowyzwo-
leńczych. Charakterystycznymi elementa-
mi postumentu są trzy płaskorzeźby: Jezusa 
Cierpiącego autorstwa Marcina Rożka, św. 
Floriana ufundowana przez miejscową OSP 
w 1936 roku oraz Orła Białego w koronie. 
Płaskorzeźby są niejako symbolami naj-
wyższych wartości, którymi kierowały się 
pokolenia naszych przodków, czyli: Boga, 
Honoru, Ojczyzny. Postać Jezusa odzwier-
ciedla przywiązanie narodu polskiego do 
wiary katolickiej oraz jego cierpień w dobie 
rozbiorów. Święty Florian jest symbolem 

nieskazitelnej postawy związanej z kie-
rowaniem się w życiu dobrem wspólnym 
oraz niesieniem bezinteresownej pomocy 
bliźniemu. Orzeł Biały to symbol ciągłości 
historii naszej Ojczyzny, a zarazem spoiwo 
narodu rozdartego przez rozbiory. 

Na głównej ścianie pomnika zawieszono 
miedzianą tablicę, na której umieszczono 
nazwiska tych, którzy zginęli na różnych 
polach bitew I wojny światowej 1914-1918 
oraz walk o odzyskanie niepodległości. 
Wielu mieszkańców Biskupic Ołobocznych 
brało udział jako ochotnicy i poległo w wal-
kach z sowieckim agresorem w obronie 
Lwowa i Warszawy w latach 1919-1921. Jest 
to najprawdopodobniej jedyna zachowana 

w południowej Wielkopolsce, a może nawet 
w całej Wielkopolsce, autentyczna tablica 
z okresu międzywojennego upamiętniają-
ca mieszkańców regionu poległych w woj-
nie z bolszewicką Rosją w obronie wiary 
i wolności.

Większość informacji na temat losów po-
mnika w okresie międzywojennym i czasie 
II wojny światowej zachowało się jedynie 
z przekazów ustnych. Wiadomo na pewno, 
że do wybuchu wojny pomnik odgrywał 
istotną rolę w życiu wsi. Odbywały się tu-
taj uroczystości z okazji świąt narodowych, 
głównie obchodów rocznicy Konstytucji 
3 Maja oraz odzyskania niepodległości 

Pomnik poległych - okres międzywojenny
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Pamiętają o historii
Już niebawem pomnik pamięci poległych mieszkańców Biskupic 
Ołobocznych znajdujący się w centrum tej miejscowości zostanie 
odnowiony. Wypięknieje także otaczający go niewielki skwer.

11 listopada. Oprócz mieszkańców czyn-
ny udział brali w nich również Ochotnicza 
Straż Pożarna oraz funkcjonujące od 1925 
roku Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”, któ-
re w skuteczny sposób propagowało roz-
wój kultury oraz świadomości narodowej 
mieszkańców. Udokumentowany jest także 
czynny udział młodzieży szkolnej oraz ka-
dry nauczycielskiej z kierownikiem szkoły 
Adamem Okrucińskim. 

Okres II wojny światowej odcisnął na 
pomniku bolesne piętno. Już na początku 
okupacji, w obawie przed zniszczeniem, 
mieszkańcy przy pomocy sołtysa Jana 
Długiewicza zdemontowali miedzianą 
płytę i ukryli ją w gospodarstwie Alfonsa 
Chlebowskiego. W połowie 1941 roku nie-
mieckie władze wydały decyzję o rozbio-
rze pomnika. Wykonanie zadania zlecono 
sołtysowi, jednak dzięki przemyślanym 
wybiegom pomnik rozebrano tylko czę-
ściowo. Wszystkie te elementy zostały 
przechowane przez okolicznych mieszkań-
ców, co umożliwiło po zakończeniu wojny 
odbudować pomnik w takiej postaci, jak 
wyglądał przed zniszczeniem i praktycznie 
w niezmienionym stanie pozostał do cza-
sów obecnych. 

W okresie powojennym na ścianie bocz-
nej umieszczono tablicę upamiętniającą 
mieszkańców poległych na polach bitew II 
wojny światowej, jak również zamordowa-
nych w czasie okupacji za działalność nie-
podległościową. W okresie rządów władz 
komunistycznych celowo próbowano po-
mniejszyć znaczenie miejsca pamięci dla 
społeczności wiejskiej, głównie z powodu 
upamiętnienia ofiar wojen z bolszewikami 
w latach 1919-1921. Nakazano usunąć ko-
ronę z głowy Orła Białego, jednak dzięki 
wcześniejszej informacji jeden z mieszkań-
ców, Marian Szymczak, zdjął ją i bezpiecz-
nie przechował do 1989 roku, kiedy to po-
wróciła na prawowite miejsce. 

Ostatnie lata to przywrócenie pomniko-
wi znaczenia podobnego do tego, jakie miał 
w okresie międzywojennym. Nauczyciele 
ponownie przyprowadzają tu dzieci szkol-
ne w czasie świąt niepodległościowych, 
aby przekazać najmłodszym pokoleniom, 
jak kształtowała się historia naszej Małej 
Ojczyzny. Przed pomnikiem płoną znicze, 
mieszkańcy przynoszą kwiaty. Obecnie 
cała społeczność wsi przy pomocy władz 
samorządowych i przychylności burmistrz 
Bożeny Budzik spogląda z nadzieją na setną 
rocznicę obchodów odzyskania niepodle-
głości. Lata historii oraz działalność natury 
spowodowały potrzebę przeprowadzenia 
szeroko zakrojonej renowacji pomnika bę-
dącego wyrazem szacunku dla poległych za 
naszą Ojczyznę oraz tych, którzy przez nie-
spełna sto lat kultywowali idee niepodle-
głościowe i narodowe, dbając o zachowanie 
pamięci o przodkach.

Grzegorz Wojciechowski

Pomnik przed pracami renowacyjnymi

Wizualizacje skweru

Pierwszy pomnik stojący w tym 
miejscu został wybudowany w dwu-
dziestoleciu międzywojennym, by 
uczcić tych, którzy zginęli w walkach 
o odzyskanie niepodległości. Zachę-
camy do zapoznania się z historią 
tego miejsca w artykule Grzego-
rza Wojciechowskiego.

W trakcie II wojny światowej po-
mnik został rozebrany przez Niemców, 
jednak mieszkańcom udało się zacho-
wać jego elementy. Po wojnie został 
zrekonstruowany w zbliżonej formie 
przy wykorzystaniu oryginalnych 
materiałów. 

Oprócz samych prac przy obelisku 
(uzupełnienie fug, oczyszczenie ka-
mieni itp.) planowane jest zagospo-
darowanie całego skweru. Projekt 
zakłada także wykonanie tablic in-
formacyjnych traktujących o wsi, aby 
stanowiły dobrą lekcję historii. Inwe-
stycja ma zostać ukończona w maju br., 
jeszcze przed gminnymi obchodami 
Dnia Strażaka, kiedy to pomnik zosta-
nie poświęcony. 

Całość prac finansowana jest  
z budżetu Gminy i Miasta Nowe  
Skalmierzyce.

Aleksander Liebert
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Misterium Męki Pańskiej  
po raz dziesiąty
W niedziele palmową 20 marca w kościele parafialnym 
w Biskupicach Ołobocznych odbyło się dziesiąte, 
jubileuszowe przedstawienie Misterium Męki Pańskiej. 
Podobnie jak w poprzednich latach była to kolejna autor-
ska wersja wydarzeń sprzed 2000 lat. 

Niedziela palmowa 
Licznie zebrani mieszkańcy Nowych 

Skalmierzyc w Niedzielę Palmową wzięli 
udział w uroczystej procesji do kościoła pa-
rafialnego, przywołując wydarzenie trium-
falnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Pod-
czas mszy zostały poświęcone palmy, czyli 
symbol odradzającego się życia. Procesja 
ulicami miasta wzbudziła duże zaintereso-
wanie wśród parafian. 

Aleksander Liebert 

Inicjator, pomysłodawca i zarazem reżyser Mirosław 
Nowacki tym razem w historię ukrzyżowania Jezusa 
Chrystusa wplótł wątki dotyczące aktualnych wydarzeń 
współczesnego świata. Dzięki umiejętnym zabiegom po-
legającym na połączeniu scen fabularyzowanych oraz 
granych na scenie przez miejscową młodzież, mieliśmy 
możliwość jednoczesnego przeżywania tajemnicy zba-
wienia sprzed dwóch wieków, chrztu Polski za czasów 
Mieszka I oraz zagrożeń dla naszego świata w czasach 
współczesnych. 

Dzięki mistrzowskiej grze aktorskiej oraz stworzeniu 
atmosfery wyrażającej tragedię, grozę i cierpienie a zara-

W historię ukrzyżowania Jezusa wpleciono kilka wątków
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Wielkanoc w naszych rodzinach
Rok liturgiczny to wspomnienie zbawczego Misterium Jezusa 
Chrystusa w ciągu jednego roku kalendarzowego, w trakcie którego 
przekazywana jest cała historia zbawienia. 

Kolejno odsłaniane jest całe Miste-
rium Chrystusa: oczekiwanie, zwiasto-
wanie, nadejście, działalność, śmierć, 
zmartwychwstanie.

W Szkole Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach przygotowaliśmy 
się w tym roku do obchodów świąt wielka-
nocnych realizując projekt pt. „Wielkanoc 
w naszych rodzinach”. Celem zadania było 
przybliżenie dzieciom rodzinnych tradycji 
związanych ze świętami. 

Zaczęliśmy od rekolekcji szkolnych, które 
odbyły się na początku marca. To były na-
prawdę niezapomniane chwile! Śpiewy, tań-
ce, scenki – wszystko okraszone humorem 
i bardzo spontaniczne. Dzieci dowiedziały 
się, jaka jest recepta na świętość, jakie zna-
czenie ma sakrament pokuty, chrztu, obejrza-
ły przedstawienia przygotowane przez star-
szych kolegów. Uczniowie przelewali swoje 

przemyślenia rekolekcyjne tworząc plakaty, 
krzyżówki, pociągi do nieba i inne prace pla-
styczne. Ostatniego dnia rekolekcji zgroma-
dziliśmy się wszyscy w kościele, aby podzię-
kować Bogu za ten błogosławiony czas.

Kolejnym zadaniem projektu był Gmin-
ny Konkurs „Palma Wielkanocna”. Niedziela 
Palmowa jest pamiątką przybycia Chrystusa 
do Jerozolimy i rozpoczyna okres duchowe-
go przygotowania do świąt, będącego wyci-
szeniem, skupieniem i przeżywaniem męki 
Chrystusa. Uczniowie wraz z rodzicami szli 
z palmami w procesji, której gościem spe-
cjalnym był jadący na osiołku Jezus. W kon-
kursie wzięło udział 6 szkół z terenu gminy 
Nowe Skalmierzyce. Łącznie dotarło do orga-
nizatorów 120 prac. Komisja miała nie lada 
problem, gdyż wszystkie palmy były piękne. 
W efekcie przyznano trzy pierwsze miejsca 
w dwóch kategoriach wiekowych, w klasach 
I – III i IV – VI oraz 15 wyróżnień. Każdy 

uczestnik otrzymał dyplom i słodki upo-
minek. Organizatorzy dziękują wszystkim 
uczniom i opiekunom, którzy przyczynili się 
do przeprowadzenia konkursu oraz radzie 
rodziców za ufundowane nagrody.

W czasie trwania Wielkiego Tygodnia 
przeprowadziliśmy pogadanki z uczniami na 
temat zwyczajów wielkanocnych w ich rodzi-
nach. Dzieci wykonały ozdoby świąteczne, 
które zdobiły naszą szkołę.

Mamy nadzieję, że zadania, które zostały 
przeprowadzone podczas realizacji projektu, 
przybliżyły sens przeżywania świąt i dzięki 
temu nasze życie stanie się radosną podróżą 
na spotkanie z Bogiem. 

E. Micuła, S. Paluch

zem nadzieję, przez dwie godziny przeżywa-
liśmy tajemnicę śmierci i zmartwychwsta-
nia Jezusa Chrystusa. Mieszkańcy Biskupic 
Ołobocznych oraz zaproszeni goście, którzy 
zapełnili mury świątyni po brzegi, długimi 
i gorącymi oklaskami podziękowali mło-
dzieży za wspaniałe przedstawienie. Słowa 
uznania dla aktorów oraz reżysera wyraził 
osobiście Poseł na Sejm RP Tomasz Ław-
niczak. Swoją obecnością zaszczycili nas 
również starostowie powiatu ostrowskiego 
Paweł Rajski i Roman Pacholczyk a władze 

samorządowe Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce repre-
zentował kierownik Refera-
tu Kultury, Sportu i Promocji 
Aleksander Liebert.

Na zakończenie Mirosław 
Nowacki zaprosił na scenę wszystkie osoby, 
które od dziesięciu lat brały udział w przed-
stawieniach Misterium Męki Pańskiej. 
Zebrani widzowie jeszcze raz gromkimi 
brawami podziękowali kilkudziesięciooso-
bowej grupie młodzieży, która dostarczyła 

wiele wspaniałych wrażeń, 
udowadniając, że działal-
ność społeczna jest ciągle 
żywa w społeczności na-
szej wsi.

Organizatorem przed-
stawienia było Stowarzyszenie Kulturalne 
Teatr Misterium w Biskupicach Ołobocz-
nych przy wsparciu finansowym Urzędu 
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach.

Grzegorz Wojciechowski
fot. Aleksander Liebert
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Gminny etap 
turnieju wiedzy 
pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”
Tradycyjnie jak co roku młodzież ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów z terenu gminy i miasta 
Nowe Skalmierzyce rywalizowała w Ogólnopol-
skim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. 

Po przebyciu poszczególnych etapów 
szkolnych dwadzieścioro uczniów zakwali-
fikowało się do tury gminnej, która odbyła 
się 4 marca br. w sali OSP w Skalmierzycach.

Aby zwyciężyć, uczestnicy musieli zmie-
rzyć się z testem pisemnym, który dotyczył 

znajomości przepisów przeciwpożaro-
wych, sprzętu ratowniczo-gaśniczego, jego 
obsługi, przeprowadzania akcji ratowni-
czych oraz kwestii związanych z Młodzie-
żowymi Drużynami Pożarniczymi. Po roz-
wiązaniu części pisemnej troje najlepszych 

w każdej kategorii wiekowej (I - szkoły 
podstawowe, II - gimnazja) rywalizowało 
w ustnej części finałowej.

Tegorocznymi zwyciężczyniami zosta-
ły Natalia Śrama ze Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
oraz podobnie jak w roku ubiegłym Marta 
Matyśkiewicz z Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach. Obie 
uczennice reprezentowały gminę w etapie 
powiatowym, który odbył się 8 kwietnia 
w Sośniach. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dla szkół 
biorących udział w turnieju również prze-
widziano upominki.

Dariusz Smułka

„Dzień Kobiet” u emerytek
Zarząd skalmierzyckiego koła Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów 10 marca br. zorganizował spotkanie z okazji Dnia 
Kobiet, w którym udział wzięło 120 osób. 

Uroczystość rozpoczęła sekretarz 
związku Teresa Glapa serdecznie wita-
jąc zaproszonych gości: Zastępcę Burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Zdzisława Mielczarka, przewodniczącego 
Rady Kazimierza Sipkę, Przewodniczą-
cego Zarządu Samorządu Mieszkańców 
Miasta Tadeusza Orzechowskiego, Ko-
mendanta Komisariatu Policji kom. Klau-

diusza Woźniaka, dyrektora Środowi-
skowego Domu Samopomocy Krystynę 
Kowalczyk, honorowego członka zarzą-
du Aurelię Grześczyk, przewodniczące-
go PZERiI Stanisława Kaszubę a także 
wszystkich zebranych.

Burmistrz składając życzenia wręczył 
kwiaty dla wszystkich na ręce zastępcy 
przewodniczącego związku Jadwigi Ry-

bak. Ponadto wiele ciepłych życzeń wraz 
z kwiatami złożyli komendant policji 
i przewodniczący samorządu. Przy po-
częstunku i wręczaniu paniom tulipanów 
oglądaliśmy występy dwudziestooso-
bowego zespołu tanecznego pod nazwą 
„Tańczące Seniorki” z Ostrowskiego Uni-
wersytetu III wieku. Kierownikiem zespo-
łu jest Maria Wojtaszek, a konferansjerem 
i wokalistą Krzysztof Ogórkiewicz. Piękny 
występ nagrodzono wielkimi brawami. 
W atmosferze pełnej dyskusji czas upły-
nął niezwykle miło i szybko.

Teresa Glapa

Nagrodzeni uczestnicy konkursu

W spotkaniu uczestniczyło 120 seniorek
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9 marca 2016 roku w Droszewie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy 
o Życiu i Twórczości Marii Konopnickiej oraz na pracę plastyczną 
– inspirację dziełem poetki. Zaproszonych gości oraz uczestników 
konkursu wraz z opiekunami powitała w szkolnych murach Lidia 
Biela - dyrektor szkoły. 

Następnie dwoje uczniów z klasy III za-
prezentowało zabawne recytacje wierszy 
naszej patronki: „Stefek Burczymucha” 
i „Sposób na laleczkę”. Swoją obecnością 
spotkanie uświetniła Maria Konopnicka. 
W jej rolę wcieliła się uczennica klasy VI, 
która w kilku słowach przybliżyła zebra-
nym fragment biografii wybitnej pisarki. 
W twórczym nastroju uczestnicy kon-
kursu rozpoczęli rozwiązywanie testu. 
Natomiast w drugiej części spotkania 
uczniowie tworzyli pracę plastyczną – 
ilustrację do wiersza poetki. Zmagania 
uczniów oceniało jury w składzie: Alek-
sander Liebert - kierownik Referatu Kul-
tury, Sportu i Promocji Gminy; Magdalena 
Kąpielska - redaktor Gazety Skalmierzyc-
kiej oraz Jolanta Wieleba - bibliotekarka w 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu. 
Jury miało naprawdę trudne zadanie, po-
nieważ prace plastyczne były oryginalne 
i bardzo ładne.

Wiedza uczniów na temat życia i twór-
czości Marii Konopnickiej zasługuje na 
uznanie. Uczestnicy konkursu udowodni-
li, że znają utwory pisarki i chętnie po nie 
sięgają. I miejsce w konkursie zajęła Maja 
Nowak – uczennica kl. VI naszej szkoły, 
II miejsce zdobyła Małgorzata Rybak ze 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Powstańców Wielkopol-
skich w Nowych Skalmierzycach, a III 
miejsce – Gabriela Król z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Ociążu. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy.

Czytanie ma magiczną moc. Dzięki 
odpowiednio dobranej lekturze moż-
na wpłynąć na zmianę myśli, uczuć, za-
chowań czytelników, wprowadzać ich 
w świat wartości moralnych, uwalniać 
od stresu. Sięgajmy po książki, ponieważ 
czytanie jest przyjemne, ponadto umila 
wieczory i rozwija wyobraźnię. Książki to 
nasi wspaniali przyjaciele!

Rodzinna olimpiada 
w przedszkolu 
w Droszewie

„Zdrowa Rodzinka” to hasło przedszkol-
nej olimpiady z udziałem rodziców. Jej głów-
nym celem było nawiązanie dobrych relacji 
z rodzicami i kolegami, zdrowa rywalizacja 
oraz radość ze wspólnej zabawy.

Imprezie nadano prawdziwie olimpijską 
oprawę. Zmagania rozpoczęto przemar-
szem przez salę, wysłuchaniem hymnu olim-
pijskiego oraz uroczystym ślubowaniem.

Nad prawidłowym przebiegiem konku-
rencji czuwali sędziowie: dyrektor Lidia 
Biela i nauczyciel wychowania fizyczne-
go Kamil Stodolski. Zmagania sportowe 
zakończyły się zwycięstwem dzieci. Mali 
olimpijczycy otrzymali z rąk dyrektor złote 
medale, a wszyscy uczestnicy obdarowani 
zostali koszem pełnym owoców. 

Przez cały czas panowała gorąca, spor-
towa atmosfera w myśl zasady fair play. 
Szkoda, że względu na panującą w przed-
szkolu grypę w olimpiadzie uczestniczyła 
tylko część grupy.

Szkolny playback show w Kotowiecku
Zamiast dnia wagarowicza, zamiast zielonych strojów, zamiast typo-

wych tradycji związanych z pierwszym dniem wiosny w Szkole Podsta-
wowej im. J. Korczaka w Kotowiecku przygotowaliśmy estradę, na której 
wystąpili mali – wielcy artyści. Uczniowie naszej szkoły wcielili się w role 
znanych wokalistów i zespołów muzycznych. Podczas jednego koncertu 
można było spotkać legendarny zespół Queen, czarującą Cleo, melancholij-
ną Adele. Wykonawcy przygotowywali się od miesiąca do swoich wystę-
pów. Wyćwiczenie gestów, mimiki i charakteryzacja stanowiły nie lada wy-
zwanie. Uczestnicy show musieli nauczyć się tekstów na pamięć w języku 
polskim, angielskim a nawet hiszpańskim. Publiczność była pod wrażeniem 
łudząco podobnych idoli muzycznych, aż chciałoby się iść po autograf… 

Urszula Adrian

Uczniowie wcielili się w role znanych wokalistów i zespołów muzycznych

Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu 
i Twórczości Marii Konopnickiej
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Dzień Kobiet w Fabianowie
8 marca to dzień wyjątkowy dla pań. Mieszkanki Fabianowa,  
Ociąża i Kwiatkowa już po raz szósty spotkały się, aby wspólnie 
uczcić to święto.

Tegoroczne obchody Dnia Kobiet odbyły 
się w sali wiejskiej w Fabianowie. Pięćdzie-
siąt pań najpierw udało się na zorganizowa-
ny przez burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce koncert Roberta Janowskie-
go, po którym wróciły na salę, aby konty-
nuować wspólną zabawę i uczestniczyć 

w quizie „odgadnij piosenkę”. Emocji nie 
brakowało, a wszystkie uczestniczki obda-
rowano upominkami i kwiatami.

Organizatorzy imprezy stanęli na wyso-
kości zadania sprawiając, że w ten wieczór 
każda kobieta poczuła się wyjątkowo.

Grażyna Jaś

Oto nadeszła pora taka,  
by ucznia zrobić z przedszkolaka
Dzień Otwartych Drzwi dla przyszłych pierwszoklasistów w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielko-
polskich w Nowych Skalmierzycach został zorganizowany w dniu 10 
marca 2016 roku.

Po uroczystym powitaniu wszystkich 
przybyłych gości przez dyrektora szkoły 
Lucynę Lisiak-Kycię uczniowie zaprezento-
wali się w różnych formach artystycznych. 
Uczniowie klasy IIf pod kierunkiem wycho-
wawczyni K. Ignaszak przedstawili scen-
ki z życia zwierząt pt. ,,Zwierzęta w ZOO”, 
a uczniowie z klas Ia, Ib i Ic zaprezentowali 
swoje umiejętności taneczne pod czujnym 

okiem swoich wychowawczyń: M. Nowak, 
D. Woźniak i M. Szwałek. 

Swoje dokonania muzyczne – grę na 
dzwonkach – przedstawiły zaś uczennice 
z klasy IIb przygotowane przez B. Szcze-
paniak oraz uczennice klas IV-V przygoto-
wane przez K. Jasińską. Część artystyczną 
zakończył występ zespołu wokalnego ,,Mo-
zaika” prowadzonego przez W. Świrtę.

W części oficjalnej dyrektor przekaza-
ła zaproszonym rodzicom najważniejsze 
wydarzenia z życia szkoły, przedsięwzię-
cia oraz organizację pracy w nowym roku 
szkolnym w formie prezentacji multimedial-
nej. Podczas gdy rodzice uczestniczyli w pre-
lekcji, dzieci wzięły udział w zajęciach pro-
wadzonych przez wychowawców klas I-III. 
Były to zajęcia plastyczne, rozmowy i wspól-
ne zabawy. Po zajęciach, w wykonanych 
przez siebie maskach, przyszli pierwszokla-
siści zwiedzili szkołę. Największy zachwyt 
wzbudziła pracownia komputerowa, sklepik 
szkolny oraz biblioteka z czytelnią. Rodzice 
również mieli możliwość zwiedzenia szkoły, 
sale lekcyjne stały dla wszystkich otworem.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za 
wizytę w naszej szkole. 

M. Szwałek

Uczniowie szkoły przygotowali bogaty program artystyczny

12



W gablotach umieszczono druki daw-
nych fotografii przedstawiające zabytki 
Nowych Skalmierzyc, wydawnictwa o hi-
storii regionu oraz stare artykuły na temat 
miasta. Dopełnieniem wystawy jest eks-
pozycja „W saloniku babuni”, która u wielu 
rodziców przywołała miłe wspomnienia 
z dzieciństwa.

Drzwi Otwarte w nowoskalmierzyckim 
gimnazjum cieszą się dużym zainteresowa-
niem nie tylko wśród przyszłych uczniów. 
Szkołę odwiedzają licznie absolwenci oraz 
rodzice. Podczas wizyty goście mogą po-
znać pracę placówki, podziwiać dokona-
nia uczniów. W przygotowanie imprezy 
bardzo aktywnie i chętnie włączają się 

gimnazjaliści, którzy znakomicie wywią-
zują się z funkcji gospodarzy, oprowadzają 
młodszych kolegów po szkole, opowiadają 
o panującej w niej atmosferze, chwalą się 
sukcesami swoimi lub koleżanek i kolegów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli 
zaproszenie i odwiedzili naszą placówkę. 

A. Jaźwiec

Dzień Kariery
21 marca 2016 roku w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach po raz drugi odbył się Dzień Kariery. Jest to przedsię-
wzięcie mające na celu przygotowanie młodzieży do wyboru dalszej 
drogi kształcenia. 

Uczniowie klas pierwszych i drugich 
pracowali w oparciu o przygotowane 
scenariusze. Największą atrakcją było 
spotkanie uczniów klas trzecich z przed-
stawicielami różnych zawodów. W tym 
roku na nasze zaproszenie odpowiedziało 
dziewięcioro fachowców, którzy zgodzili 
się na spotkanie z młodzieżą oraz przybli-
żenie im ścieżki dojścia do wykonywane-
go zawodu, mocnych i słabych stron, a nie-

jednokrotnie obalenia mitów związanych 
z określona profesją. Naszymi gośćmi byli: 
dziennikarz – Renata Cicharska, instruk-
tor nauki jazdy – Roman Filipiak, infor-
matyk – Łukasz Pichet, technolog żywie-
nia – Monika Niespodziańska, kominiarze 
–Seweryn Dominiak i Marek Wojtas, fry-
zjerki – Aneta Kupczunas i Agata Far oraz 
technik elektronik a zarazem prywatny 
przedsiębiorca – Marcin Maciejewski. 

Wszystkim gościom serdecznie dzięku-
jemy za poświęcony czas.

Agnieszka Jaźwiec, Agnieszka Machlańska

Szkoła sukcesów
Uczniowie Gimnazjum im. Polskich No-

blistów w Nowych Skalmierzycach po raz 
kolejny pokazali swoją kreatywność, wiedzę 
i zaangażowanie. Świadczą o tym ostatnie 
osiągnięcia: 
• Marcin Adamski – II miejsce w Ogólno-

polskim Konkursie na Plakat Promujący 
,,Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016”;

• Amelia Skowrońska – II miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Literackim ,,Naj-
piękniejsze miasto, moja okolica, moje 
marzenia”. W konkursie tym przyznano 
również trzy wyróżnienia, które otrzy-
mali: Wiktoria Gaszczyńska, Gabriela 
Maciak i Jan Olejniczak;

• Daria Praczyńska – I miejsce w Powia-
towym Konkursie Wiedzy o ,,Panu Tade-
uszu” i jego genezie. W konkursie tym II 
i III miejsce także przypadło gimnazja-
listom z Nowych Skalmierzyc. Miejsce 
II zajęła Milena Sobczak, natomiast 
laureatką miejsca trzeciego została 
Julia Sulewska;

• Szymon Kubiak- I miejsce w Powiato-
wym Konkursie Filmowym organizowa-

nym w ramach Dnia z Lekturą ,,Pan Tade-
usz”- ,,Witamy w Soplicowie” oraz Marta 
Matyśkiewicz i Marcelina Wdowczyk, 
które w konkursie tym zostały laureat-
kami miejsca trzeciego;

• Kacper Woźniak – I miejsce w Powiato-
wym Konkursie Historycznym również 
organizowanym w ramach projektu 
,,Witamy w Soplicowie”.

• Nikodem Wojdziak – III miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Informatycznym 
Cyborg 2016 oraz wyróżnienie Ja-
kub Wojdziak;
Natomiast 21 marca br. z inicjatywy Ku-

ratorium Oświaty odbyły się w naszym 
gimnazjum eliminacje rejonowe Wojewódz-
kiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. I w 
tym konkursie nasi gimnazjaliści nie zawie-
dli. Laureatką szczebla rejonowego została 
Daria Praczyńska. Wszystkim nagrodzonym 
serdecznie gratulujemy. Uczniów do konkur-
su przygotowywały: M. Zielezińska-Wypior-
czyk, A. Jaźwiec, A. Pawlaczyk-Wieczorek, A. 
Andrzejewska i D. Bukowska.

Dorota Bukowska

Dzień Otwartych Drzwi
 „Ocalić od zapomnienia” to tytuł wystawy, której 
otwarcie uświetniło tegoroczny Dzień Otwartych Drzwi 
w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmie-
rzycach. Ekspozycja jest efektem pracy uczniów klas II B 
i II D zaangażowanych w realizację projektu edukacyjnego 
pod tym samym tytułem.
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Turniej piłki nożnej 
w Fabianowie 
i Ociążu
Pierwszy turniej piłki nożnej 
o Puchar Sołectw Fabianowa 
i Ociąża odbył się 12 marca br. 
na boisku wielofunkcyjnym 
przy Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Ociążu.

W zawodach wzięło udział siedem 
drużyn składających się z mieszkań-
ców okolicznych miejscowości. Po wielu 
emocjonujących meczach przepełnio-
nych ciekawymi akcjami oraz seriami 
rzutów karnych zwyciężyła drużyna FC 
Mistrzowie z Fabianowa. II miejsce zdo-
był TEAM z Ociąża, natomiast III miejsce 
przypadło drużynie Białe Fiołki.

Organizatorzy dziękują wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowa-
nia turnieju. Po rozgrywkach młodzież 
spędziła miło sobotni wieczór przy 
ognisku, które rozpalono przy sali wiej-
skiej w Fabianowie. 

Grażyna Jaś

Wielkanocne spotkanie 
z przedszkolakami w Ociążu
W przedszkolu w Ociążu 22 marca odbyło się przedświąteczne 
spotkanie wielkanocne połączone z warsztatami plastycznymi. 

Zaproszeni goście: Bożena Bu-
dzik - Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, Józef Marci-
niak- wiceprzewodniczący Rady 
Gminy i Miasta, Grażyna Jaś- rad-
na, Katarzyna Kaźmierczak- dy-
rektor zespołu szkół w Ociążu, 
Maria Kasprzak-Raszewska- re-
daktor tygodnika „Nasz Rynek”, 
ks. kanonik Rafał Sobieraj oraz 
rada rodziców wspólnie z przed-
szkolakami wykonali dekoracje 
świąteczne, które zostały przeka-
zane dla Domu Dziecka w Kaliszu. 

Miłym akcentem spotkania 
była część artystyczna, w której dzieci za-
prezentowały swoje talenty. Szczególnie 
zaskakujący był tzw. „czarny teatr”, który 
wywarł ogromne wrażenie na gościach 
wprowadzając ich w magiczny i niepowta-
rzalny nastrój. 

Spotkanie zakończyło się świątecznym 
poczęstunkiem. Stoły przepełnione były 
wielkanocnymi babkami, barankami z ma-
sła, jajkami faszerowanymi oraz swojskim 
chlebem. Wszyscy goście otrzymali świą-

teczne podarunki wraz z życzeniami.
To niezwykłe spotkanie odbyło się dzię-

ki ogromnemu wysiłkowi i współpracy 
wielu osób: dyrektora przedszkola – Annie 
Matuszczak, nauczycielom – Justynie Sta-
siuk i Lidii Poźniak a także współpracow-
nikom – Krystynie Karkoszce, Zofii Kowal-
skiej, Adamowi Olejnikowi oraz Rodzicom. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom 
za udział w spotkaniu oraz współtwórcom 
tej uroczystości za trud i zaangażowanie.

Dzień kolorowej skarpetki
21 marca to nie tylko początek kalendarzowej wiosny, ale i Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa – Dzień Kolo-
rowej Skarpetki. Data nie jest przypadkowa – to kombinacja liczb 21 i 3. W 21 parze chromosomów osoby zdrowe 
mają dwa chromosomy, podczas gdy osoby z zespołem Downa trzy. Stąd inna nazwa tej choroby – trisomia 21. 

Występ przedszkolaków z Ociąża

W tym roku Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki zwróciło się do przed-
szkoli działających na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z propozy-
cją włączenia się w obchody „Dnia Kolorowej Skarpetki”. 21 marca podczas 
zajęć dzieci z przedszkola w Kotowiecku, „Jarzębinki” oraz ze żłobka ustaliły, 
że każdy z nas jest na swój sposób inny i różnimy się pod wieloma względami, 
a ta inność i różnorodność jest naturalną rzeczą. Dopełnieniem obchodów 
Światowego Dnia Zespołu Downa było założenie dwóch niepasujących skar-
petek symbolizujących niedopasowane chromosomy. Wśród nas żyją osoby 
z zespołem Downa. Tak jak my bawią się, śmieją i spełniają swoje marzenia 
bez względu na różnicę w liczbie chromosomów. Włączając się w obchody 
Dnia Kolorowej Skarpetki chcieliśmy pokazać, że integrujemy się z osobami 
z zespołem Downa oraz ich rodzinami.

Hanna Kubicka

14



REDAKCJA: Magdalena KĄPIELSKA, Dariusz SMUŁKA
REDAKTOR NACZELNY: Aleksander LIEBERT
ADRES: 63-460 Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8 
tel. 62 762 97 25, fax 62 762 97 49, kultura@noweskalmierzyce.pl

WYDAWCA: Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
SKłAD I DRUK: DRUKARNIA ARTPEGAZ 
ul. Grabowska 69a, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. 692 273 299, drukarnia@artpegaz.eu

Dzień otwarty 
– wizyta 
przedszkolaków 
w Edulandii
9 marca Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza w Skalmie-
rzycach otworzyła swoje gościnne 
progi dla przyszłych uczniów i ich 
rodziców. 

Podczas tegorocznego Dnia Otwartego 
najmłodsi goście mieli okazję zobaczyć i po-
znać szkołę odbywając podróż po przygoto-
wanej specjalnie dla nich Krainie Edulandii. 

W drogę do niezwykłej krainy dzieci 
zostały zaproszone przez dyrektora szko-
ły Małgorzatę Sulewską oraz nauczycielki 
Jolantę Łęcką i Annę Dziadkiewicz. Każ-
dy młody podróżnik otrzymał planszę do 
gry, która była swoistą mapą Edulandii. 
Zadaniem przedszkolaków było odwiedze-
nie dziesięciu krain, w które zmieniły się 
szkolne sale. Pierwszym przystankiem był 
Englishland, gdzie na podróżników czekały 
zadania językowe. Dzieci „pacały” muchy, 
„smażyły” angielskie jajka sadzone, koloro-
wały i grały w grę „dywanową”. Następnie 
wkroczyły w Krainę Kolorów oraz Krainę 
Dźwięków, w której miały możliwość zagrać 
na instrumentach oraz zatańczyć. W Krainie 
Zagadek mogły rozwiązać zadania logiczne, 
językowe i matematyczne. W kolejnych sa-

lach mogły doskonalić swoje zmysły w zaba-
wach sensorycznych i detektywistycznych. 
Podczas podróży po szkole przedszkolaki 
odnalazły jeszcze Logolandię, Świetlicę i Bi-
bliotekę, w której czekały postacie z bajek. 
Dużo radości dostarczyła ostatnia - Kraina 
Zabawy, zaaranżowana w sali gimnastycz-
nej. W trakcie wizyty w szkole nasi goście 
mogli również odwiedzić Kawiarenkę, 
w której przy wyświetlanej prezentacji 
„Pierwszaki w naszej szkole” i miłych roz-
mowach mogli uzyskać informacje o szkole. 
Na zakończenie wszyscy uczestnicy podró-

ży do Edulandii spotkali się w sali gimna-
stycznej, a najmłodsi zostali zaproszeni do 
wspólnego układu choreograficznego oraz 
zdjęcia. Goście opuszczali szkolne mury peł-
ni wrażeń, a z ich twarzy nie znikały uśmie-
chy. Otrzymali również pamiątkowe baloni-
ki z logo szkoły. Dziękujemy wszystkim za 
przybycie i wspólnie spędzony czas, a na-
uczycielom organizującym Dzień Otwarty 
za zaangażowanie i pomoc. 

Organizatorki

Turniej weteranów 
piłki ręcznej
12 marca w hali Arena w Kaliszu 
odbył się turniej weteranów piłki 
ręcznej. Współzawodniczyło 
w nim sześć drużyn męskich 
i cztery drużyny żeńskie. 

W rywalizacji męskiej zwyciężyła dru-
żyna z Zagłębia Lubin, drugie miejsce po 
zaciętym finale zajęła drużyna KPR Szczy-
piorno Kalisz. Po raz pierwszy w turnieju 
zaprezentowały się dziewczyny z Nowych 
Skalmierzyc wspierane przez burmistrz 
Bożenę Budzik, która była fundatorką piłek 
dla piłkarek „Maratonu” Nowe Skalmierzy-
ce. Dziewczyny, dzięki swej postawie i wa-
leczności, otrzymały zaproszenie na turniej 
do Świdwina. 

Stanisław Kubiak 

Przedszkolaki w krainie Edulandii
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