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226. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja
Przypadającą w tym roku 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja uczczono w Nowych Skalmierzycach złożeniem przez władze 
samorządowe wiązanki kwiatów przy znajdującej się na dawnym 
skalmierzyckim ratuszu tablicy upamiętniającej 100-lecie miasta. Wartę 
przy tablicy pełnili harcerze ze Szczepu ZHP Granica im. Powstańców 
Wlkp. z Nowych Skalmierzyc. 

Okolicznościowe przemówienie poprze-
dzające ofiarowanie kwiatów wygłosiła bur-
mistrz Bożena Budzik, która odniosła się nie 
tylko do chwalebnego wydarzenia z 1791 
roku, ale przypomniała również ostatnią kon-
stytucję uchwaloną w 1997 roku: Mija 226. 

rocznica przyjęcia największego aktu ustrojo-
wego Pierwszej Rzeczypospolitej, który miał 
na celu nie tylko uzdrowić porządek prawny 
państwa, ale i uratować je przed rozbiorami. 
Nie sposób w tym miejscu pominąć wydarze-
nia związanego z obchodzonym miesiąc temu, 

Otwarcie dwóch 
dróg w Lezionie
29 kwietnia br. w Lezionie zor-
ganizowano uroczystość z okazji 
otwarcia dwóch dróg w tej miej-
scowości: gminnej i powiatowej. 

Na zaproszenie burmistrz Bożeny Budzik 
oraz sołtysa wsi Wiesława Wawrzyniaka udział 
w niej wzięli: władze samorządowe Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, władze powia-
towe na czele ze starostą Pawłem Rajskim, 
poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Komen-
dant Komisariatu Policji w Nowych Skalmie-
rzycach nadkom. Andrzej Sobczak, proboszcz 
parafii w Gostyczynie ks. kan. Michał Pachol-
czyk, wykonawcy robót oraz przedstawicie-
le mieszkańców.

Poświęcenie dróg oraz przecięcie wstęg 
miały miejsce przy skrzyżowaniu z drogą woje-
wódzką Kalisz-Grabów nad Prosną, z którą oba 
wyremontowane odcinki graniczą. W przypad-
ku drogi gminnej wstęgę przecięli: burmistrz 
Bożena Budzik, jej zastępca Paweł Błaszczyk, 
sekretarz Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek, 
przewodniczący Rady Kazimierz Sipka oraz 

sołtys Wiesław Wawrzyniak, natomiast przy 
powiatowym odcinku do burmistrz Nowych 
Skalmierzyc, przewodniczącego Rady oraz soł-
tysa dołączyli poseł Tomasz Ławniczak, staro-
sta ostrowski i Przewodniczący Rady Powiatu 
Ostrowskiego Andrzej Leraczyk. 

Nową nawierzchnię drogi gminnej poło-
żono na długości 800 metrów i przeznaczono 
na ten cel blisko 190 tysięcy złotych z budżetu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Natomiast 
droga powiatowa zyskała nowy asfalt na odcin-
ku o długości 3,7 km, na który gminny samo-
rząd dołożył Powiatowi Ostrowskiemu kwotę 
350 tysięcy złotych. Cieszę się, że współpraca 
z Powiatem Ostrowskim układa się tak wyśmie-

nicie. Poza wykonaną tutaj drogą mamy szereg 
dodatkowych planów, które jeszcze w tym roku 
wespół ze Starostą będziemy realizować – wspo-
mniała burmistrz. Po części oficjalnej udano się 
na świetlicę wiejską na poczęstunek.

Dariusz Smułka

Złożenie wiązanki kwiatów przy tablicy upamiętniającej 100-lecie miasta

a dokładnie 2 kwietnia jubileuszem 20-leci a 
uchwalenia Konstytucji Trzeciej RP. Według 
niej Polska jest dobrem wspólnym wszystkich 
obywateli, demokratycznym państwem praw-
nym, urzeczywistniającym zasady sprawie-
dliwości społecznej i dziś – w dniu, w którym 
Polacy powinni manifestować jedność narodo-
wą i działać wspólnie w imię wartości najwyż-
szych – warto przypomnieć słowa kończące jej 
preambułę: „Wszystkich, którzy […] tę Konsty-
tucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, 
dbając o zachowanie przyrodzonej godności 
człowieka, jego prawa do wolności i obowiąz-
ku solidarności z innymi, a poszanowanie tych 
zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczy-
pospolitej Polskiej”. 

O tym, że Polska jest dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli przekonywał również 
w swojej homilii koncelebrujący uroczystą 
mszę św. w intencji Ojczyzny ks. kan. Zbigniew 
Króczyński: Polska to nie jest sukno, które trze-
ba ciągnąć w swoją stronę. Polska i nasz naród 
to nie powinno być miejsce, gdzie wyciągamy 
jeden wobec drugiego pięść czy podburzamy 
wobec innych. Papież Franciszek przypomina 
dziś, że jedyny radykalizm, jaki jest dopuszczal-
ny w tym świecie to radykalizm miłości. […] Mo-
żemy się więc różnić w swoich poglądach, ale 
różnić z szacunkiem i miłością. Wspomniane 
nabożeństwo odbyło się w oprawie licznych 
pocztów sztandarowych reprezentujących 
placówki oświatowe, organizacje społeczne 
i lokalne firmy a także przy udziale Miejsko
-Gminnej Orkiestry Dętej oraz Chóru pw. św. 
Grzegorza z Nowych Skalmierzyc. 

Magdalena Kąpielska 
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Kolejna z dróg  
do przebudowy
Zakończyły się procedury przetargowe związane 
z wyborem wykonawcy przebudowy drogi 
pomiędzy Gałązkami Wielkimi a Miedzianowem.

 Droga ta stanowi dojazd do pól i zabudowań obu miejsco-
wości. Obecnie umocniona jest żużlem paleniskowym i płytami 
żelbetowymi. W ramach inwestycji zostanie wykonana nowa, bi-
tumiczna nawierzchnia na odcinku o długości 772 metrów. Sze-
rokość jezdni będzie miała 4,5 metra, a wykonane z kruszywa 
łamanego obustronne pobocza 0,5 metra.

Wykonawca rozpocznie prace w połowie maja, a zakończy 
w lipcu br. Przedsięwzięcie będzie w całości finansowane z bu-
dżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Dariusz Smułka

Kulturalna 
Majówka w Nowych 
Skalmierzycach 
Aby urozmaicić mieszkańcom 
długi majowy weekend samorząd 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
zorganizował dla nich „Kulturalną 
majówkę” – serię spektakli 
teatralnych dla najmłodszego 
pokolenia a także seanse filmowe, 
które przeznaczone zostały 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

Przez trzy dni „Stare Kino” przy ul. Mo-
stowej w Nowych Skalmierzycach tętniło 
życiem, goszcząc w swoich murach blisko 
tysiąc osób, które na wszystkie zapropono-
wane im atrakcje miały wstęp bezpłatny.

W dwa pierwsze dni maja sala widowi-
skowa zamieniła się w prawdziwy teatr. 
Wrocławska grupa Akademia Wyobraźni, 
sięgająca w swych działaniach do korzeni te-
atru lalkowego zaprezentowała interaktyw-
ne przedstawienia „Księżniczka na ziarnku 
grochu” i „O Ignacym, który nie lubił szkoły”, 
natomiast aktorzy słupskiego Teatru Władca 
Lalek wciągnęli najmłodszych w świat przy-

gód „Czerwonego Kapturka”. Dzieci zapro-
szono również do udziału w krótkiej lekcji, 
podczas której poznały nie tylko genezę te-
atru lalkowego, ale również poznały typy la-
lek, a nawet próbowały samodzielnie oswoić 
je na scenie.

Równie bogaty repertuar zaoferowa-
no mieszkańcom w trzeciomajowe święto. 
Dzieci mogły obejrzeć hity kinowe ostatnich 
miesięcy, a dorośli dramat wojenny Wojcie-
cha Smarzowskiego „Wołyń”. Najmłodsi mo-
gli ponadto skorzystać z ustawionych w po-
bliżu sali zamków dmuchanych.

Magdalena Kąpielska
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Kilka lat temu, aby obejrzeć Misterium Męki Pańskiej trzeba 
było jechać do Kalwarii Zebrzydowskiej, ale dziś Teatr Misterium 
z Biskupic Ołobocznych przyjechał do nas i wychodzi na zewnątrz 
z całym pięknem, które przygotowywał przez wiele miesięcy prób 

– tymi słowami 9 kwietnia br., w wieczór 
Niedzieli Palmowej, ks. kanonik Zbigniew 
Króczyński powitał w nowoskalmierzyc-
kim parku aktorów misterium pasyjnego, 
realizowanego przez wspomniane już Sto-
warzyszenie Kulturalne Teatr Misterium 
od jedenastu lat. W tym roku jednak arty-
ści z Biskupic po raz pierwszy wystąpili ze 
spektaklem poza swoją parafią. 

Moje słowa nie są w stanie wdrożyć 
w tajemnicę 
męki Pańskiej, 
dlatego zanim 
rozpoczniemy, 
niech wprowa-
dzi nas w to 
Koronka do Mi-
łosierdzia Bo-
żego – powie-
dział kapłan. Po 
wspólnej mo-
dlitwie z licznie 
zgromadzony-
mi mieszkańcami rozpoczęło się dwu-
godzinne plenerowe widowisko będące 
inscenizacją najważniejszych wydarzeń 
związanych z męką Jezusa Chrystusa 
(przesłuchanie i wyrok, sceny z Wieczerni-
ka oraz Ogrodu Oliwnego, spotkanie z Kaj-
faszem i Piłatem, pojmanie, droga krzyżo-
wa i śmierć Jezusa). Historię sprzed dwóch 
tysięcy lat przepleciono krótkimi filmami 
obrazującymi zdarzenia bardziej współ-
czesne - objawienia fatimskie z 1917 roku, 
pobyt i nauki Jana Pawła II w Kaliszu czy 
jego przesłania kierowane do uczestników 
Spotkań Młodych Lednica 2000. Nie bra-
kowało tu również odniesień do zagrożeń 

współczesnego świata: nihilizmu, braku 
poszanowania wartości itp. 

Głębi przekazu oraz jego wyrazowi 
artystycznemu sprzyjały stroje z epoki, 
rekwizyty i scenografia, piękne oświe-
tlenie a także naturalne ukształtowanie 
terenu parku - scenę ukrzyżowania Chry-
stusa przedstawiono na jego najwyższym 
wzniesieniu imitującym Golgotę. Warto 
również zaznaczyć znakomitą grę aktorów

-amatorów: Agaty 
Pawlickiej, Adama 
Nowaka, Mateusza 
Stodolnego, Kry-
stiana Wrzesiń-
skiego, Wojciecha 
Pawlaka, Mikołaja 
Sztukowskiego, 
Kamila Mukalskie-
go, Julii Szymczak, 
Karoliny Długie-
wicz, Michała Sto-
dolnego, Andrzeja 

Sikory, Mateusza Kazucha, Bartka Stodol-
nego, Bartosza Pietraszka oraz Mirosła-
wa Nowackiego. Wielu z nich wcieliło się 
w więcej niż jedną rolę, a dodatkowo mu-
sieli zmierzyć się z zimnem jakie tego wie-
czoru panowało na dworze. Ich poświęce-
nie zostało nagrodzone przez publiczność 
gromkimi brawami.

Wydarzenie zorganizowało Stowarzy-
szenie Kulturalne Teatr Misterium z Bi-
skupic Ołobocznych przy udziale środków 
z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce oraz pomocy innych sponsorów.

Magdalena Kąpielska

Niedziela Palmowa 
w Parafi i Bożego Ciała 
w Nowych Skalmierzycach
Rok liturgiczny to wspomnienie 
Misterium Jezusa Chrystusa 
w ciągu jednego roku kalen-
darzowego, w trakcie którego 
przekazywana jest cała historia 
zbawienia. 

Kolejno odsłaniane są: oczekiwanie, zwia-
stowanie, nadejście, działalność, śmierć 
i zmartwychwstanie.

W tym roku w Parafii Bożego Ciała w No-
wych Skalmierzycach w Niedzielę Palmową, 
która jest na pamiątkę przybycia Chrystusa 
do Jerozolimy i rozpoczyna okres duchowego 
przygotowania do świąt będących wycisze-
niem, skupieniem i przeżywaniem męki Chry-
stusa, zorganizowaliśmy procesję z palmami, 
która przeszła ulicami miasta. Po raz drugi go-
ściliśmy osiołka, który był dużą atrakcją szcze-
gólnie dla najmłodszych parafian. Dzieci z całej 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przygoto-
wały kolorowe palemki, które wzięły udział 
w konkursie. Organizatorem była Szkoła Pod-
stawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skal-
mierzycach. Komisja miała nie lada problem, 
gdyż wszystkie palmy były piękne. W efekcie 

przyznano trzy pierwsze miejsca w dwóch ka-
tegoriach wiekowych, w klasach I – III i IV – VI, 
oraz 6 wyróżnień. Każdy uczestnik otrzymał 
dyplom i słodki upominek. Organizatorzy dzię-
kują wszystkim uczniom i opiekunom, którzy 
przyczynili się do przeprowadzenia konkursu 
oraz Radzie Rodziców za ufundowane nagro-
dy. Mamy nadzieję, że podjęte działania przy-
czyniły się do uatrakcyjnienia tego dnia, ale 
przede wszystkim do chwili zatrzymania się 
i zadumy w trakcie trwania najważniejszego 
tygodnia dla nas Chrześcijan.

 E. Micuła, S. Paluch 

Misterium Męki Pańskiej 
w parku miejskim
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Ćwiczenia straży pożarnej 
w skalmierzyckim przedsiębiorstwie
25 kwietnia br. na terenie przedsiębiorstwa Comforty w Skalmierzycach 
odbyły się ćwiczenia pn. „Woda 2017”, które zorganizowała Komenda 
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. 

W manewrach wzięło udział prawie 
70 strażaków z ośmiu jednostek: KP PSP 
w Ostrowie Wielkopolskim, KM PSP w Kali-

szu, OSP Boczków, OSP Biskupice Ołoboczne, 
OSP Gostyczyna, OSP Skalmierzyce, OSP Ma-
sanów oraz OSP Sieroszewice. Mieli oni za 
zadanie ugasić potencjalny pożar, który wy-
buchł w budynku szwalni. Celem ćwiczenia 
było sprawne skoordynowanie działań: roz-
stawienie tak wielu zastępów oraz jak naj-
szybsze wtłoczenie wody na palącą się halę. 

 
Dariusz Smułka

Znaną tradycją w wielkanocny 
podziałek jest śmigus-dyngus. 
Z tej okazji druhowie z OSP 
Gostyczyna wyruszyli po 
terenie swojej parafii na 
polewanie wodą domostw.
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Droga do praw miejskich 
– 55-lecie
Droga Nowych Skalmierzyc do uzyskania praw miejskich 
wcale nie była taka długa, jak może się wydawać – 
przynajmniej na tle innych ośrodków, które na taki 
przywilej czekały całymi wiekami. 

Rozwój niewielkiej komory celnej do liczą-
cego się ośrodka przygranicznego w okresie 
zaborów postępował z roku na rok, o czym 
mogły świadczyć spore inwestycje władz nie-
mieckich w infrastrukturę, budynki użytecz-
ności publicznej, a tym bardziej sztandarowy 
projekt budowy imponującego rozmiarami 
dworca kolejowego. Już wówczas Nowe Skal-
mierzyce były określane mianem „miasteczka” 
posiadającego przecież swojego burmistrza 
i ratusz. 

Rozwój wstrzymał wybuch powstania wiel-
kopolskiego, ale i to nie trwało długo. Wkrót-

ce ponownie uruchomiono 
stację kolejową, a lata 20. 
to prężna budowa warszta-
tów mechanicznych dających 
setki miejsc pracy dla mieszkańców z całego 
regionu. Oprócz faktu samego rozwoju gospo-
darczego z funkcjonowania zakładu płynęły 
jeszcze inne korzyści miastotwórcze. Zawdzię-
czamy mu m.in. kolejowy stadion sportowy ze 
strzelnicą, torem przeszkód dla przysposobie-
nia wojskowego, wieżę ćwiczeń dla straży po-
żarnej oraz zmodernizowaną dla celów kultu-
ralnych oraz spotkań mieszkańców świetlicę 

przy ul. Mostowej. To także 
okres budowy „Mleczarni 
Wielkopolskiej”, znanej dzi-
siaj jako Lazur - Spółdzielczy 
Związek Grup Producentów 
Rolnych oraz utworzenia 
pierwszej parafii katolickiej 
pw. Bożego Ciała. Kolejny 
okres rozkwitu przerwał 
wybuch II wojny światowej. 
Odbudowa trwała następna 
lata. 

Pierwsze posiedzenie 
Gminnej Rady Narodowej 
odbyło się 21 lutego 1945 
roku z udziałem przedwo-
jennych radnych i osób dele-
gowanych przez Polską Par-
tię Robotniczą. Konkretów 
dotyczących uzyskania praw 
miejskich należy szukać jed-
nak w latach 50. XX wieku. 
Formalnie od stycznia 1956 
roku Skalmierzyce Nowe 
stały się osiedlem. W miejsce 
pełnomocników gromadz-

kich pojawiły się komitety blokowe. Fakt ten 
rozbudził nadzieje i zmobilizował do rozbu-
dowy czynników decydujących o przyznaniu 
praw miejskich, czyli infrastruktury oraz go-
spodarki i handlu. Bardzo zaangażowano się 
wówczas także w rozwój oświaty, wyznacze-
nie nowych działek budowlanych czy powięk-
szenie o kolejne hektary terenu osiedla.

Konkrety przyniósł rok 1958. Rada Na-
rodowa Osiedla na sesji, która odbyła się 28 
kwietnia podjęła uchwałę upoważniającą 
Prezydium do wystąpienia do władz o przy-
znanie Skalmierzycom Nowym praw miej-
skich. Ostatecznie uchwałą Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Poznaniu podjętej na sesji 
w dniu 28 września 1961 roku: uznaje się za 
celowe zaliczenie osiedla Skalmierzyce w po-
wiecie ostrowskim w poczet miast. W konse-
kwencji tej uchwały 7 lipca 1962 roku Józef 
Cyrankiewicz w 188. rozporządzeniu Prezesa 
Rady Ministrów zarządził, iż w województwie 
poznańskim osiedle Skalmierzyce Nowe w po-
wiecie ostrowskim nazwę miasta ustala się na 
Nowe Skalmierzyce. Weszło ono w życie 18 lip-
ca. Razem z nami prawa miejskie zyskały takie 
ośrodki jak Puszczykowo, Szczawnica, Brzesz-
cze czy Leśna.

Warto przytoczyć tutaj fragmenty artykułu 
Jerzego Kwiecińskiego z 1967 roku opubliko-
wanego na łamach Południowej Wielkopolski, 
skarbnicy o regionie tamtego okresu. Pisze on 
tutaj tak: Uprawne pola i łąki podchodzą z obu 
stron niemal pod samą główną arterię, którą 

ce ponownie uruchomiono 
stację kolejową, a lata 20. 
to prężna budowa warszta-
tów mechanicznych dających 

Pochód pierwszomajowy ulicami miasta
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XVI Gminny Festiwal 
Piosenki Dziecięcej 
,,Radosne nutki”
27 kwietnia br. w sali 
widowiskowej ,,Stare Kino” 
w Nowych Skalmierzycach 
odbyła się kolejna edycja 
Gminnego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej ,,Radosne nutki”, 
którą poprowadziła Maria Byzia. 

Festiwal cieszy się dużą popularnością, 
a jego celem jest wspieranie i popularyzacja 
działań artystycznych dzieci i młodzieży oraz 
odkrywanie młodych talentów. Od szesnastu 
już lat organizatorami konkursu są Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach oraz Międzyszkol-
ny Ośrodek Animatorów Kultury. 

W etapie finałowym wzięli udział uczniowie 
wyłonieni drogą eliminacji wewnątrzszkol-
nych. Zadaniem młodych solistów było wyko-
nanie jednego utworu wokalnego z repertuaru 
piosenek dziecięcych. Uczestnicy rywalizowali 
w dwóch kategoriach wiekowych. W tego-
rocznej edycji na scenie pojawiło się blisko 
trzydziestu uzdolnionych muzycznie wokali-
stów z terenu naszej gminy. Jury w składzie: 
przewodnicząca Grażyna Ignor, członkowie: 
Joanna Jaś i Mariusz Jernalczyk oceniało dobór 
repertuaru, wykonawstwo, stopień trudności, 
ogólny wyraz artystyczny i estetyczny. 

Wyniki: 
kategoria wiekowa klas i-iii:
I miejsce – Nadia Szcześniak SP Ociąż, II miej-
sce – Wiktoria Matuszewska SP Droszew, III 
miejsce – Julia Stachowiak SP Ociąż.
kategoria wiekowa klas iV- Vi:
I miejsce – Adrian Owczarek SP Kotowiecko, 
II miejsce – Karolina Banasiak SP Droszew, 
III miejsce – Aleksandra Szczepaniak, Kacper 
Szczepaniak SP Nowe Skalmierzyce.

Jury przyznało także wyróżnienia w obu 
kategoriach wiekowych dla: Aleksandry Pło-
mińskiej – SP Gostyczyna, Anny Ulbrych – SP 
Skalmierzyce, Zofii Marciniak – SP Ociąż, 
Weroniki Nowak – SP Nowe Skalmierzyce, 
Mateusza Tabaki – SP Droszew, Julii Kału-
ży – SP Nowe Skalmierzyce, Szymona Grzę-
dy – SP Gostyczyna i Weroniki Barczak – 
SP Skalmierzyce.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe i słod-
kie upominki ufundowane przez Międzyszkol-
ny Ośrodek Animatorów Kultury. W trakcie 
obrad jury widowni zaprezentowano program 
artystyczny w wykonaniu kabaretu BZIK. 

Serdecznie dziękujemy burmistrz Bożenie 
Budzik i dyrektorowi szkoły Lucynie Lisiak
-Kyci za wsparcie imprezy, a prezesowi MOAK 
Grażynie Kucharskiej za pomoc w organizacji 
przedsięwzięcia. Obsługę techniczną festiwa-
lu zapewnił Referat Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy. Dziękujemy również nauczycielom za 
trud włożony w przygotowanie uczniów do 
uczestnictwa w konkursie.

Jolanta Jackowiak, Danuta Woźniak

stanowi przelotowa szosa, łącząca Ostrów 
z Kaliszem. Zaledwie parę tygodni temu 
można było tu obserwować ludzi i maszy-
ny przy żniwach, wkrótce rozpocznie się 
kopanie ziemniaków: zwyczajnie jak to na 
wsi - chciałoby się powiedzieć. Ale przecież 
Skalmierzyce Nowe są miastem od kilku już 
lat, a i przedtem miały status osady. Czym 
- w takim razie - różni się to skupisko dom-
ków z ogródkami od wsi, np. od Skalmierzyc, 
nazywanych potocznie „starymi” od tej wsi, 
z którą miasto stanowi jakby jedną całość? 
Podobne pytania i wątpliwości nasuwają się 
przede wszystkim postronnemu obserwa-
torowi, a zwłaszcza ludziom przejezdnym, 
którzy z okien autobusu dostrzegają tylko 
długie szeregi jednorodzinnych domów po 
obu stronach drogi, za którymi rozciągają 
się pola. Wystarczy jednak od trójkątnego 
placyku, zabudowanego z miejsca, skręcić 
w bok, w stronę kolei, by zagłębić się w sieć 
ulic o bynajmniej nie wiejskim wyglądzie. 
Ale i tu nie znajdziesz typowo miejskiego 
centrum w postaci rynku, jak to spotyka się 
prawie we wszystkich miasteczkach nasze-
go regionu i nawet w niektórych większych 
wsiach. Nowe Skalmierzyce od zawsze sta-
ły gospodarką, bowiem jak sam redaktor 
zaznacza zaledwie 10 osób z 4 276 miesz-
kańców utrzymuje się z rolnictwa, czyli 
znacznie mniej niż w wielu, bardzo wielu 
miastach powiatowych i nawet wojewódz-
kich. Możemy więc spokojnie przejść do 
porządku nad istnieniem czterech gospo-
darstw, tym bardziej gdy dowiemy się, że 
owe pola i łąki na zapleczu głównej szosy 
są w gromadzkim władaniu i nie miesz-
czą się w 144 ha powierzchni zajmowanej 
przez miasto. Czytajmy dalej: Na ogólną 
liczbę przeszło 1900 miejsc pracy składają 
się jeszcze: komunikacja - 208 (...), handel 
100, instytucje oświatowo-kulturalne 69, 
administracja państwowa 34, służba zdro-
wia 18, i inne - przeszło 200. Autor artyku-
łu zauważa także szybki wzrost ludności 
ośrodka: „(...) W 1939 r. mieszkało tu tylko 
ok. 2800 osób, w 1960 r. ok. 3800, a dziś - 
jak wiemy - o blisko 500 osób więcej. Należy 
się liczyć z nadal wysokim tempem migra-
cji ludności z okolicznych wsi i gromad. Nie 
mniej ważna jest także infrastruktura, do 
1968 roku w Nowych Skalmierzycach było 
6 100 metrów sieci wodociągowej i 8 800 
metrów sieci kanalizacyjnej, co było okre-
ślane wówczas jako wystarczające. Poło-
wa ulic posiadała nawierzchnię twardą 
przy blisko setce lamp ulicznych. Ciekawa 
jest konkluzja artykułu - Nowe Skalmierzy-
ce są więc już miastem nie tylko z nazwy, 
lecz w najistotniejszym znaczeniu, a nie są 
jeszcze pod tym względem, który określa 
się słowami - wygląd i wygoda. Najbliższe 
lata zapewnią jednak mieszkańcom wiele 
z tych udogodnień, które są już udziałem 
innych miast.

Aleksander Liebert

Nagrodzeni wokaliści na scenie „Starego Kina” 
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Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami 

/Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm./ 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że w dniach 
05.05.2017 r. – 26.05.2017 r.

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce 

z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,
wywieszono wykaz nieruchomości gruntowej 

przeznaczonej do oddania w dzierżawę
w drodze bezprzetargowej na rzecz 

dotychczasowego dzierżawcy,
położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce /cz. 

dz. nr 401/8-16, o pow. 0,0900 ha/. 

Aktorzy Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach po 
raz kolejny na scenie w „Starym Kinie”
10 kwietnia 2017 roku w sali widowiskowej „Stare Kino” aktorzy 
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
przedstawili dla społeczności szkolnej i lokalnej adaptację 
dramatu Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”.

Tematem przewodnim spektaklu były: mi-
łość, zbrodnia, władza a także odwieczne star-
cie między dobrem i złem, w którym ucieczka 
od konsekwencji nie jest możliwa. Przedsta-
wienie było wyjątkowo ciekawe i uniwersalne. 
W poszczególne role wcielili się: Balladyna 
- Agata Florczak, Alina - Wiktoria Wojcieszak, 
Kirkor - Weronika Kąkol, Goplana - Oliwia 
Pietraszek, Chochlik - Julia Ciernia, Skierka 
- Weronika Banasiak, Pustelnik - Zuzanna Mi-
kołajczyk, Fon Kostryn - Marcelina Wdowczyk, 
Gralon - Julia Mroczkowska, Wdowa - Nikola 
Michaś, Grabiec - Gabriela Kudzia, Filon - Nata-
lia Szmania, Kanclerz - Sara Miądowicz, Dziew-
czyna 1 i Wawel - Paulina Kosowska, Dziew-
czyna 2 i Głos - Julia Setecka, Posłaniec - Patryk 

Wawrzyniak, Sługa i Lekarz - Oliwia Walczak, 
Żołnierz - Zuzanna Zając. Gimnazjaliści dosko-
nale poradzili sobie z interpretacją romantycz-
nej tragedii, czego odzwierciedleniem były 
gromkie brawa widowni. Możliwość spraw-
dzenia się w tego typu przedsięwzięciu jest dla 
młodego człowieka ogromną lekcją pokory, 
skupienia i wytrwałości, bowiem role wyma-
gały opanowania bardzo dużej ilości tekstu. 
 Wysiłki nie poszły jednak na marne, gdyż efekt 
finalny zadowolił publiczność jak i aktorów

Spektakl wyreżyserowała Aneta Miko-
łajczyk, scenografię i kostiumy przygotowa-
ła Magdalena Zielezińska-Wypiorczyk, zaś 
o oprawę dźwiękową zadbał Paweł Sobański.

Aneta Mikołajczyk

Wielkanoc 
na ludowo
Po raz drugi w przedszkolu 
w Ociążu odbyło się spotkanie 
wielkanocne połączone z warszta-
tami plastyczno-technicznymi. 

Jego ideą było przede wszystkim wspar-
cie Fundacji Pomocy Humanitarnej Re-
demptoris Missio, jak również podkreślenie 
i pielęgnowanie polskich tradycji ludowych. 
Akcenty ludowe pojawiły się w inscenizacji 
przygotowanej przez Katarzynę Szymko-
wiak a także tańcu i filmie wykonanym przez 
Justynę Stasiuk.

Zaproszeni goście: Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy i Miasta 
Józef Marciniak, radna Grażyna Jaś, kierow-
nik Referatu Oświaty Daniel Mituła, dyrek-
tor Zespołu Szkół w Ociążu Katarzyna Kaź-
mierczak, sołtys Fabianowa Maria Dolińska, 
redaktor Tygodnika „Nasz Rynek” Maria 
Kasprzak-Raszewska oraz rodzice wspólnie 
z przedszkolakami wykonali poduszki z mo-
tywami ludowymi oraz wielkanocne jajka. 
Prace zostały dołączone do paczki z artyku-
łami zebranymi podczas akcji „Opatrunek na 
Ratunek” i przesłane Fundacji Humanitarnej 
Redemptoris Missio. 

Dziękujemy wyjątkowym gościom za 
przyłączenie się do akcji, rodzicom za wspar-
cie oraz pracownikom przedszkola za udział 
w jej przygotowaniu.

„Balladyna” w wykonaniu uczniów gimnazjum

Teatrzyk 
„Wiosenna euforia”

21 kwietnia 2017 roku na zaproszenie Bi-
blioteki Publicznej Gminy i Miasta w Nowych 
Skalmierzycach do szkół podstawowych 
w Biskupicach Ołobocznych i Gostyczynie 
a także do biblioteki zawitali aktorzy Agencji 
Artystycznej KANON z Krakowa, dzięki któ-
rym dzieci miały okazję obejrzeć inscenizację 
utworu „Wiosenna euforia”. 

Aktorzy w humorystyczny sposób zbliżyli 
dzieci do świata przyrody. Próbowali nauczyć 
dostrzegania jego piękna oraz opiekuńcze-
go stosunku do roślin i zwierząt. Widzom 
bardzo podobał się wesoły i sympatyczny 
koziołek Mietek poszukujący swoich zimo-
wych zapasów, których nigdzie nie mógł 
znaleźć. Wiadomo, że przyjaciół nie zostawia 
się w potrzebie, dlatego też pani łosiowa, 
wiewiórka Basia oraz inni mieszkańcy lasu 

próbowali Mietkowi pomóc. Na szczęście 
historia dobrze się skończyła, gdyż okazało 
się, że to pani wiosna pozmieniała wygląd 
lasu i koziołek szukał swych zapasów w złym 
miejscu. Dzieci z wielkim zaangażowaniem 
pomagały odszukać skarbów, były miłe i po-
mocne, a przy okazji wzbogaciły swoją wie-
dzę na temat wiosny i jej zwiastunów. Cała 
opowieść była także okazją do wspólnej za-
bawy bohaterów z dziećmi. Spektakl dostar-
czył wiele radości, wzruszeń, dlatego akto-
rów nagrodzono gromkimi brawami. 

Maria Jezierska
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Od przedszkola się 
wszystko zaczyna!
Jaki wpływ na kształtowanie umysłów ma  
przedszkolna edukacja matematyczna i techniczna?  
Jak przygotować dzieci do szkoły, aby odnosiły sukcesy 
edukacyjne? Co robić, aby przygotować  je do liczenia 
i myślenia technicznego?

 Na te i wiele innych pytań odpo-
wiedzi uzyskali nauczyciele pracujący 
w przedszkolach poprzez innowacyjny kurs 
e-learningowy. 

Od stycznia 2017 roku przedszkole 
w Ociążu uczestniczy w kursie „Skuteczne 
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci 
wraz z edukacją matematyczną i technicz-
ną w przedszkolu” organizowanym przez 
Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej. Kurs został utworzony 
z inicjatywy profesor Edyty Gruszczyk- Kol-
czyńskiej, ekspertki w zakresie wychowania 
przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 
Przystępując do uczestnictwa w tym e-lear-
ningowym kursie, placówka otrzymała ty-
tuł „Przedszkole uczące się” a także została 
przyjęta do elitarnego i prestiżowego Pro-
gramu Partnerstwa APS skupiającego po-

nad 240 przedszkoli. Celem 
tego ogólnopolskiego pro-
gramu jest wspieranie pla-
cówek w zakresie wymiany 
wiedzy, stosowania dobrych 
praktyk oraz wdrażania nowatorskich dzia-
łań edukacyjnych. 

Najbardziej aktywni uczestnicy kur-
su otrzymają nieodpłatne zaproszenie na 
konferencję lub całodniowe, stacjonarne 
szkolenie z zakresu edukacji technicznej, 
które zostaną zorganizowane w siedzibie 
organizatora. Nie bez znaczenia jest rów-
nież formuła kursu. E-learning pod postacią 
filmów edukacyjnych - wykładów oraz za-
jęć z dziećmi w przedszkolu to innowacyj-
ne rozwiązanie, które nie tylko ma bardziej 
przyjazną formę, ale także pozwala na więk-
szą swobodę w planowaniu nauki przez 

słuchaczy kursu niż standardowe szkolenia. 
Więcej informacji na temat programu znaj-
duje się na stronie www.przedszkola-aps.
edu.pl 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Ma-
rii Grzegorzewskiej w Warszawie to naj-
starsza uczelnia pedagogiczna w Polsce, 
która od blisko stu lat kształci nauczycieli 
wszystkich szczebli edukacji. Akademię 
współtworzyły takie osobistości jak Ma-
ria Grzegorzewska, Janusz Korczak, profe-
sor Maria Łopatkowa czy obecny Rzecznik 
Praw Dziecka - Marek Michalak.

Laureatka ogólnopolskiego 
konkursu literackiego  
na uroczystej gali w Warszawie
6 kwietnia 2017 roku uczennica 
klasy VI Szkoły Podstawowej  
im. Marii Konopnickiej 
w Droszewie Jagoda Bartoszek 
uczestniczyła w uroczystości 
z okazji wręczenia nagród 
w ogólnopolskim konkursie 
literackim, którego organizato-
rem było Muzeum Warszawy. 

Gala odbyła się w sali konferencyjnej Muzeum Warszawskiej Pragi. 
Nasza utalentowana uczennica zajęła w konkursie III miejsce w kate-
gorii klas szóstych. Jest to dla niej ogromne wyróżnienie i satysfakcja 
z podjętych w szkole działań. Jagoda z dużym zaangażowaniem i pasją 
tworzy teksty literackie, odniesiony sukces z pewnością więc stanie 
się dla niej motywacją do pisania i promowania własnych utworów. 

Temat konkursu Spacer nad Wisłę wiązał się z ogłoszeniem roku 
2017 Rokiem Wisły, a jego cele to: popularyzowanie wiedzy o Warsza-
wie i o rzece Wiśle, pogłębienie zainteresowań varsavianistycznych 
a także promowanie i rozwijanie uzdolnień literackich. Konkurs był 
adresowany do uczniów szkół podstawowych (kl. 4–6), uczniów gim-
nazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a warunkiem uczest-
nictwa było napisanie wiersza tematycznie związanego z rzeką Wisłą 
i jednocześnie z Warszawą.

Jagoda napisała wiersz pt. „Odwiedziny”. Ukazała w nim podziw 
dla urody Warszawy i Wisły, tęsknotę za stolicą oraz emocje związane 
z pobytem w Warszawie. Zwiedzanie najpiękniejszych miejsc zapla-
nowała w towarzystwie swojej mamy. 

Dzieci z przedszkola w Ociążu podczas zajęć
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Skalmierzyckie Motoserce zabiło dla chorej Joasi
O tym, że w swojej chorobie nie jest sama i że wspiera ją wielu życzliwych ludzi 16-letnia mieszkanka 
wsi Fabianów Asia Ubych przekonała się 22 kwietnia br., kiedy to z myślą o niej Klub Honorowych 
Dawców Krwi z Nowych Skalmierzyc wespół ze skalmierzyckim Klubem Motocyklowym „Iskra” MC 
Poland przeprowadzili 69. otwartą akcję poboru krwi pn. „Krew darem życia”, która – jak to zwyczajowo 
w kwietniu bywa – odbyła się w ramach ogólnopolskiej akcji Motoserce. 

W pomoc dla Joasi równie mocno zaangażo-
wali się mieszkańcy Fabianowa i okolic poprzez 
turniej piłki nożnej, który rozegrano w Zespo-
le Szkół im. Jana Pawła II w Ociążu. Zawodni-
kom z piętnastu drużyn, które zgłosiły się do 
rywalizacji zorganizowanej przez Sebastiana Ja-
sia i Eryka Leśnierowskiewgo, umożliwiono do-
wóz busem na nowoskalmierzycki stadion, gdzie 
od godziny 13.00 do blisko 19.00 trwał pobór.

Chętnych do podzielenia się życiodajnym 
lekiem nie brakowało. Oprócz „piłkarzy” krew 
licznie oddawali motocykliści, którzy tego dnia 
inaugurowali swój sezon, członkowie klubu 
HDK a także niezrzeszeni w klubie mieszkańcy 
gminy oraz osoby spoza jej terenu. Organizato-
rzy odnotowali rekordową frekwencję, zgłosiło 
się bowiem 177 osób, z czego aż 133 oddały 
krew, zasilając „bank” 59,790 l krwi! Blisko 
połowę dawców stanowiły kobiety, a 28 osób 
swą przygodę z krwiodawstwem w tym dniu 
dopiero rozpoczęło. Jak zawsze nie brakowało 
chętnych do wpisania się na listę potencjalnych 
dawców szpiku kostnego. 

Swego wzruszenia i radości z faktu ogrom-

nego zainteresowania akcją nie kryła chora 
Joasia, która na stadionie pojawiła się z rodzi-
cami. W podziękowaniu za zorganizowaną dla 
niej zbiórkę przekazali oni kwiaty zarówno 
prezesowi Klubu HDK Henrykowi Olejnikowi, 
jak i patronującej przedsięwzięciu burmistrz 
Bożenie Budzik. Za ich pośrednictwem wyra-
zy wdzięczności złożyli również przybyłym 
krwiodawcom i wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w pomoc. Wszyscy, którzy tu przyszli-
śmy, jesteśmy z Państwem – powiedziała do 
mamy Joasi Bożena Budzik. Jesteśmy i trzyma-
my za Asię kciuki, żeby jej leczenie zakończyło się 
powodzeniem. Trzeba mieć pozytywne nasta-
wienie – dodawała otuchy burmistrz.

Każda osoba odchodząca ze stanowiska po-
boru otrzymała zestaw czekolad oraz ciepły po-
siłek regeneracyjny, natomiast wszyscy, którzy 
tego dnia pojawili się na stadionie mogli zoba-
czyć lub wziąć udział w szeregu przygotowa-
nych na tę okoliczność bezpłatnych atrakcji. Były 
więc m.in. przygotowany przez OSP ze Skalmie-
rzyc pokaz rozcinania oraz gaszenia płonącego 
auta, pokazy karate młodzików oraz Freestyle 

Motocross, pokazy i przejażdżki pojazdami mi-
litarnymi, strzelanie z replik karabinów ASG, 
zabawy z klaunem oraz koncerty w rockowym 
klimacie. Wszystko to w okolicach siedziby Klu-
bu Motocyklowego „Iskra”, w którym to miało 
miejsce podsumowanie Motoserca - losowanie 
nagród dla wszystkich krwiodawców. Wśród stu 
kilkudziesięciu fantów znalazły się m.in. dwa ro-
wery, bilet autokarowy do Niemiec, lot w tunelu 
aerodynamicznym, vouchery na tor gokartowy 
i inne, równie ciekawe. Finałowym akcentem 
dziewiątego wspólnego przedsięwzięcia organi-
zowanego przez Klub HDK i Klub Motocyklowy 
„Iskra” pn. Motoserce był pokaz sztucznych ogni, 
które rozbłysły po godzinie 21.00.

Wyniki turnieju piłki nożnej rozegranego 
w Ociążu: I miejsce - World of tools, II miejsce - 
Efekt Podzborów, III miejsce - Kodzirasy.

Po rozgrywkach zawodnikom wręczono pu-
chary, medale, dyplomy i nagrody ufundowane 
przez sponsorów. „Piłkarzy” wsparli również 
życzliwi mieszkańcy Fabianowa, którzy przy-
gotowali dla nich ciasto i posiłek. 

Magdalena Kąpielska 

Sukces uczennicy Zespołu Szkół w Ociążu
Gabrysia Król – uczennica V klasy Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu zajęła 
II miejsce w wojewódzkim konkursie pod na-
zwą „Polacy w świecie znani z działalności mi-
syjnej, technicznej, archeologicznej i przyrod-
niczej”. Konkurs zorganizowany został przez 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a jego 
koordynatorem był Departament Edukacji 
i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. 

Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła dzia-
łalności Polaków w Peru. Gabrysia zaprojek-
towała pocztówkę prezentującą Ernesta Ma-

linowskiego – budowniczego kolei w Andach. 
Uczennicę do konkursu przygotowała nauczy-
cielka historii – Elżbieta Nowak.

Wręczenie nagród laureatom odbyło się 
24.03.2017 roku podczas XXI Targów Eduka-
cyjnych w Poznaniu. Uroczystość zaszczycił 
swoją obecnością ambasador Peru – Alberto 
Salas Barahona, a po jej zakończeniu wszyst-
kich laureatów wraz z opiekunami zaproszono 
na uroczysty obiad z udziałem przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego i ambasadorem. 

Elżbieta Nowak

Zbiórka krwi cieszyła się dużym zainteresowaniem Akcję uświetniły m. in. mecz piłki nożnej i pokazy motocrossowe
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Laboratorium OK zeszytu w Skalmierzycach
4 kwietnia br. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach była prawdziwym centrum edukacyjnym. 

Stało się tak za sprawą ogólnopolskiej 
konferencji, której szkoła miała zaszczyt być 
gospodarzem. Jej tematem był „OK zeszyt 
jako sposób na podniesienie jakości ucze-
nia się uczniów i budowania partnerstwa w  
szkole”, a głównymi prelegentami pionierzy 
oceniania kształtującego w Polsce: Danuta 
Sterna i Jacek Strzemieczny z Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej, które było współorgani-
zatorem przedsięwzięcia. 

We współfinansowanym przez Polsko
-Amerykańską Fundację Wolności progra-
mie CEO - Szkoła Ucząca Się - skalmierzycka 
placówka uczestniczy od wielu lat. To dzięki 
niemu w 2007 roku rozpoczęła wdrażanie 
oceniania kształtującego, na którego fila-
rach nadal opiera i rozwija swoją działal-
ność dydaktyczną. OK zeszyt od ubiegłego 
roku szkolnego stał się kolejnym eduka-
cyjnym wyzwaniem dla grupy nauczycieli, 
którzy podjęli się uczestniczenia w I edycji 
kursu OK zeszyt. Jego innowacyjność opar-
ta na założeniach oceniania kształtującego 
i konstruktywistycznym podejściu do ucze-
nia i nauczania znalazła wielu sprzymie-
rzeńców zarówno wśród nauczycieli, jak 
i uczniów i ich rodziców. 

Konferencja zgromadziła około dwustu 
uczestników z całej Polski. Wśród nich znaleź-
li się dyrektorzy i nauczyciele różnych przed-
miotów z różnych szkół, edukatorzy, doradcy 
metodyczni oraz rodzice. Przybyli zostali 
powitani przez dyrektora placówki Małgo-
rzatę Sulewską, która podziękowała obecnej 
wśród gości burmistrz Nowych Skalmierzyc 
Bożenie Budzik za objęcie wydarzenia hono-
rowym patronatem oraz za „wiatr w żagle”, 
czyli nieustanne wsparcie okazywane dyrek-
torom i nauczycielom działającym na terenie 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Po serdecznych słowach skierowanych 
przez burmistrz do zebranych nastąpił wy-
kład wprowadzający. Wygłosił go prezes 
Centrum Edukacji Obywatelskiej dr Jacek 
Strzemieczny, który wskazał przede wszyst-
kim na wartość informacji zwrotnej i pod-
kreślił jej rolę w procesie uczenia. Uczestnicy 
wysłuchali również wykładu Danuty Sterny, 
ekspertki w programie Szkoła Ucząca Się, 
autorki wielu książek o ocenianiu kształtu-
jącym. Tematem prezentacji były „Strategie 
Oceniania Kształtującego w OK zeszycie”. Na-
uczyciele nie byli tylko biernymi słuchaczami 
wystąpienia, ale mieli również możliwość 
współpracy w parach oraz wymiany swoich 
spostrzeżeń na forum. Prelegentka zwróciła 
uwagę na to, w jaki sposób w OK zeszycie wy-
korzystywane są strategie oceniania kształ-
tującego. Podkreśliła, że głównym celem 
zeszytu jest to, aby uczeń stał się autorem 

procesu własnego uczenia się.
Następnie zgromadzeni obejrzeli film doty-

czący OK zeszytu, który stał się jednocześnie 
wprowadzeniem do drugiej części konferencji. 
Nauczyciele udali się do sal lekcyjnych, które 
w ten dzień zamieniły się w Żywą Bibliote-
kę. Funkcje książek pełnili w niej nauczyciele 
– praktycy OK zeszytu. Czytelnicy w tak za-
aranżowanej bibliotece mogli porozmawiać 
z ekspertami, dowiedzieć się, w jaki sposób 
przygotować się do pracy z OK zeszytem, wy-
mienić własne doświadczenia. Ponadto mogli 
obejrzeć OK zeszyty z różnych przedmiotów, 
klas i szkół na kolejnych etapach kształcenia. 
Żywa Biblioteka składała się z pięciu podzie-
lonych tematycznie działów: język polski; 
edukacja wczesnoszkolna; matematyka, przy-
roda, fizyka; historia, religia oraz języki obce. 
Ekspertami w poszczególnych działach były 
nauczycielki: Marzanna Wiśniewska z Zespo-
łu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim, Joanna 
Kostrzewa z Zespołu Szkół w Stawiszynie, Bo-
żena Rakowska z Zespołu Szkół w Sulechowie, 
Beata Minta ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. 
Makuszyńskiego w Koźminie Wielkopolskim, 
Ewa Szpot z Zespołu Szkół w Przygodzicach, 
Barbara Jaworowicz z Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Skulsku, Zofia Posiewała z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym 
oraz Marzena Hildebrandt, Katarzyna Jędrze-
jak, Izabela Kaczmarek, Marita Kowalczyk, 
Justyna Krawczyk, Joanna Małkowska i Anita 
Morawska-Wasielak ze Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. 
Wszystkie ekspertki to uczestniczki organizo-
wanego przez CEO w ramach Programu Szko-
ła Ucząca Się I edycji kursu OK zeszyt.

Po pełnej innowacji i inspiracji wędrówce 
poprzez regały Żywej Biblioteki, uczestni-

cy wrócili na salę gimnastyczną, gdzie odbył 
się panel dyskusyjny z udziałem nauczycieli 
ze szkoły-gospodarza. Jego temat brzmiał: 
„Jak OK zeszyt może budować partnerstwo 
w nauczaniu, zarówno pomiędzy uczniem 
i nauczycielem, jak też pomiędzy nauczycie-
lami w szkole?”. Nauczyciele dzielili się swoim 
prywatnym doświadczeniem pracy z OK ze-
szytem, odpowiadając na cztery kluczowe py-
tania: „Jakie elementy OK zeszytu przynoszą 
uczniom największe korzyści?”, „Jak OK zeszyt 
wpływa na partnerstwo między nauczycielem 
a uczniem?”, „Jak OK zeszyt wpływa na współ-
pracę między nauczycielami?” oraz „Czym 
jest dla Was praca z OK zeszytem?”. Panelistki 
w swoich wypowiedziach podkreślały, że ze-
szyt nie tylko pomaga obserwować nauczycie-
lowi efekty, ale i pokazuje sam proces uczenia 
się uczniów, uwzględniając ich różnorodne 
praktyki w zdobywaniu wiedzy. Ponadto za-
znaczały, że praca z zeszytem daje uczniom 
poczucie bezpieczeństwa, buduje klimat za-
ufania, partnerstwa. Natomiast współpraca 
nauczycieli zorganizowana wokół OK zeszytu 
może być źródłem wzajemnego doskonalenia 
technik nauczania oraz być cennym elemen-
tem obserwacji uczniowskiego uczenia się. 
Moderatorem panelu była dyrektor szkoły 
w Skalmierzycach Małgorzata Sulewska, która 
również jest praktyczką OK zeszytu.

Konferencję zakończyły podziękowania 
i gratulacje. Dyrektor placówki podziękowała 
prelegentom, uczestnikom oraz swoim współ-
pracownikom za udział w konferencji i zaan-
gażowanie. Prezes CEO Jacek Strzemieczny 
złożył na ręce dyrekcji Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza gratulacje i wyrazy 
uznania za propagowanie idei i strategii oce-
niania kształtującego, a skalmierzycką szko-
łę nazwał ogólnopolskim laboratorium OK 
zeszytu. 

Paulina Wielanek
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Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci.

Wisława Szymborska

Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu śmierci

śp. Zbigniewa Grzelaka
składają

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

Bożena Budzik
wraz z pracownikami Urzędu

Gimnazjalne rekolekcje 
wielkopostne
Rekolekcje wielkopostne to ważny czas w roku liturgicznym 
Kościoła jak i życiu społeczności szkolnej. To inspiracja do 
zatrzymania się w pędzie życia i zrobienia rachunku sumienia. 

Z tej okazji skorzystali w dniach od 
03.04 do 05.04.2017 roku uczniowie 
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w No-
wych Skalmierzycach. Poprzez modlitwę, 
nauki rekolekcyjne i spowiedź pod prze-
wodnictwem rekolekcjonisty - ks. Daniela 
Zarębskiego próbowali zrozumieć sens 
walki z ludzkimi słabościami oraz docenić 
przywilej życia w zgodzie z Bogiem i wła-
snym sumieniem.

W trakcie rekolekcji wystawiono dwie 
inscenizacje wyreżyserowane przez ka-
techetów: przedstawienie pt. „Szukam 
przyjaciela” w wykonaniu uczniów klasy 
III d oraz „Potrzebuje Cię Chrystus, aby… 
kochać” z udziałem uczniów klasy II a. 
Spektakle pobudzały do zastanowienia się 
nad sobą, swoim postępowaniem, relacja-
mi z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. 
Miały również doprowadzić do wewnętrz-
nego „remanentu”, stawiały pytanie, jak 

przygotowałem się do Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego. 

Rekolekcje zakończyły  msza święta 
i droga krzyżowa ulicami miasta jako do-
pełnienie rozważań na temat tego, co jest 
w życiu ważne. 

Beata Michalska

Wiosenne sukcesy gimnazjalistów 
z Nowych Skalmierzycach
Z ogromną radością informu-
jemy, że w tegorocznej edycji 
konkursu literackiego „Poetycka 
Wiosna” organizowanego 
przez Zespół Szkół Usługowych 
w Ostrowie Wielkopolskim po 
raz kolejny dostrzeżono talenty 
gimnazjalistów z Nowych 
Skalmierzyc. 

Wśród laureatów znaleźli się: Agata 
Florczak z klasy III d – I miejsce, Amelia 
Skowrońska z klasy II a – III miejsce oraz 
zdobywcy wyróżnień: Daria Praczyńska 
z klasy II a i Jakub Nowacki z klasy III a. 

Nie zawiedli również krasomówcy, 
którzy tradycyjnie zdeklasowali konku-
rencję podczas etapu finałowego Ogólno-
polskiego Konkursu Krasomówczego „Nie 
tylko poznańskie koziołki”, który odbył 
się 26 kwietnia w Poznaniu. Do ścisłego 
finału – po styczniowych eliminacjach – 
awansowało czworo reprezentantów No-
wych Skalmierzyc i wszyscy znaleźli się 
w pierwszej piątce: I miejsce zajął Michał 
Wasielewski z klasy II a, II miejsce i Na-
grodę Publiczności otrzymała Sara Tułaza 
z klasy III a, na III miejscu uplasowała się 
Marcelina Wdowczyk z klasy II b, a piąty 

był Dawid Liberski z II d. Jesteśmy dumni 
z naszej młodzieży, gdyż udział w konkur-
sie krasomówczym wymaga ogromu pracy 
i wielu wyrzeczeń. 

Młodym poetom oraz krasomówcom 
gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów. Nagrodzeni uczniowie rozwijają 
swoje pasje pod okiem polonistek: Doro-
ty Bukowskiej, Anety Mikołajczyk i Agaty 
Pawlaczyk-Wieczorek.

29 marca br. we Wtórku odbył się etap 
powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega poża-
rom”. Wspaniale zaprezentowała się nasza 
uczennica Marta Matyśkiewicz z klasy IIa, 
która drugi raz z rzędu zdobyła I miejsce. 
Serdecznie gratulujemy. 

Agata Pawlaczyk-Wieczorek
Marcin Śrama

Dzień Ziemi
Kwiecień to miesiąc podsumowań 
działań ekologicznych prowadzo-
nych w Szkole Podstawowej im. J. 
Korczaka w Kotowiecku. 

Podczas trwającej od września do kwietnia 
realizacji projektu „Dla przyszłych pokoleń” 
uczniowie wykonywali różnego rodzaju zada-
nia: sprzątali park segregując zebrane śmie-
ci, zbierali surowce w akcji „Stań po Zielonej 
Stronie Mocy”, brali udział w konkursach (pla-
stycznym pod hasłem „Ekologiczne drzewo” 
oraz wiedzowym „Najlepszy Przyrodnik”), 
napisali opowiadania na temat „Ja też chcę ra-
tować świat”, przygotowali wystawy „Przyroda 
na znaczkach” oraz „Moje zwierzątko” a także 
tworzyli Kodeks Młodego Ekologa. 

21 kwietnia br. nagrodzono dyplomami oraz 
upominkami uczniów, którzy wykazali się naj-
większym zasobem wiedzy. Tytuł „Najlepszego 
Przyrodnika” zdobyli: w kl. I – Jakub Paluszkie-
wicz, w kl. II – Magdalena Wasielewska, w kl. III 
– Julia Michalak, w kl. IV – Szymon Mielcarek, 
w kl. V – Zofia Tomalak, w kl. VI – Kinga Szczepa-
niak. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy otrzyma-
li również uczniowie wyróżniający się ilością 
zebranych surowców, takich jak: makulatura, 
baterie, płyty cd. Spotkanie wzbogacił montaż 
muzyczno-słowny na temat ochrony przyrody, 
zaprezentowany przez uczniów klasy III. 

V. M.
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„Ten straszny smog”  
– ekologiczne rozgrywki przedszkolaków
Już po raz piąty w Publicznym Przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go im. J. Korczaka w Kotowiecku spotkały się przedszkolaki z terenu gminy 
i miasta Nowe Skalmierzyce, by wziąć udział w Turnieju Ekologicznym, tym 
razem pod hasłem: „Chcemy oddychać czystym powietrzem”. 

Do rozgrywek przystąpiły zespoły reprezen-
tujące sześć placówek. Celem spotkania było 
kształtowanie postaw proekologicznych oraz 
rozbudzenie troski o obecną i przyszłą jakość 
życia na naszej planecie. 

Dzieci uczyły się współzawodnictwa i dzia-
łania na rzecz własnej drużyny. Z entuzjazmem 
przystępowały do kolejnych konkurencji tur-
niejowych: rozwiązywały zagadki, odpowiadały 
na pytania, układały puzzle, segregowały śmie-
ci a także tańczyły z balonami i rywalizowały 
w „wyścigu piórek”. Zespoły prezentowały rów-
nież prace plastyczne, które – jak na małych eko-
logów przystało – wykonane były z materiałów 
odpadowych. Komisja turniejowa skrupulatnie 

liczyła punkty i czuwała nad przestrzeganiem 
ustalonych reguł. Natomiast uczestnikom kibico-
wali rodzice i nauczycielki. Przedszkolaki bawiły 
się znakomicie. Wykazały się ogromną wiedzą. 
Udowodniły, że bliski jest im stan środowiska 
i dostrzegają przyczyny zagrożeń. Laureatami 
pierwszego miejsca zostali reprezentanci Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku, dru-
gie miejsce wywalczyły dwa zespoły: reprezen-
tanci Publicznego Przedszkola nr 1 „Jarzębinka” 
w Nowych Skalmierzycach oraz oddziału przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Droszewie. Trzecie miejsce przy-
padło przedstawicielom oddziału przedszkolne-
go przy Szkole Podstawowej im. Błogosławione-

go Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie. 
Dyplomy i nagrody wszystkim uczestnikom wrę-
czyli Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Paweł Błaszczyk oraz dyrektor 
placówki Teresa Stachowiak. Organizatorzy ob-
darowali gości ekologicznymi kwiatkami. Gratu-
lujemy wszystkim przedszkolakom! 

Wiek przedszkolny jest optymalnym cza-
sem, by rozpocząć edukację ekologiczną. Jeśli 
nauczymy dzieci szacunku i miłości do otaczają-
cej przyrody, to może w przyszłości znikną bądź 
przynajmniej zmniejszą się problemy związane 
z ochroną środowiska. Taka właśnie idea przy-
świecała organizatorom turnieju.

Bogumiła Stodolna

Lekturowa przygoda
21 kwietnia br. w Szkole 
Podstawowej im. Adam 
Mickiewicza w Skalmierzycach 
odbył się III Gminny Konkurs 
Znajomości Lektur „Między 
wersami, przygoda z lekturami”. 

Na niezwykłą przygodę poprzez świat lek-
tur zdecydowało się 23 uczniów klas I-III.

Zgromadzonych w sali gimnastycznej 
uczestników powitała dyrektor szkoły Mał-
gorzata Sulewska oraz Danuta Szymczak, na-
uczycielka klasy II szkoły – gospodarza. Pani 
dyrektor życzyła wszystkim powodzenia, gra-
tulowała pasji czytania i odwagi do dzielenia 
się nią. Następnie uczniowie poszczególnych 
klas wraz z jury konkursu rozeszli się do sal 
lekcyjnych, by tam zmierzyć się z pytaniami. Po 
pełnej emocji rywalizacji i dogrywkach ucznio-

wie mogli w oczekiwaniu na wyniki zajrzeć do 
przygotowanej kawiarenki. Następnie nastąpi-
ło wręczenie dyplomów, nagród oraz podzięko-
wań dla opiekunów. Organizatorami konkursu 
były nauczycielki Szkoły Podstawowej w Skal-
mierzycach: p. Anna Dziadkiewicz, p. Jolanta 
Łęcka oraz p. Danuta Szymczak. Poniżej przed-
stawiamy wyniki lekturowych zmagań.
kategoria klas i:
• I: Michalina Walczak ze Szkoły Podstawowej 

w Skalmierzycach
• II: Adam Wachna ze Szkoły Podstawowej 

w Nowych Skalmierzycach
• III: Julia Błaszczyk ze Szkoły Podstawowej 

w Droszewie
kategoria klas ii:
• I: Maja Stempniak ze Szkoły Podstawowej 

w Ociążu
• II: Adam Wojciechowski ze Szkoły 

Podstawowej w Skalmierzycach
• III: Wiktoria Wolniaszek ze Szkoły 

Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych

kategoria klas iii:
• I: Gabriela Bartoś ze Szkoły Podstawowej 

w Skalmierzycach
• II: Julia Klicha ze Szkoły Podstawowej 

w Droszewie
• III: Judyta Stempniak ze Szkoły Podstawowej 

w Biskupicach Ołobocznych
Opiekunom i nauczycielom dziękujemy 

za przygotowanie uczniów, zaś wszystkim 
uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszej satysfakcji z czytelniczej pasji!

Paulina Wielanek

Rekolekcje z Siostrami Nazaretankami
Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne w Szkole Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach poprowadziły siostry 
Kazimiera i Emma ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek w Kaliszu. 

Hasłem przewodnim były słowa zaczerp-
nięte z Pisma Świętego i jednocześnie nawią-
zujące do przeżywanego w Kościele roku dusz-
pasterskiego: ,,Idźcie i głoście…” oraz ,,Oto ja 
– poślij mnie…”

Każdego dnia uczniowie spotykali się z sio-
strami w szkole, by w atmosferze modlitwy 
i śpiewu rozważać religijne treści. Pierwszego 
dnia tematem była wiara, drugiego – Kościół, 
trzeciego zaś misja. Siostry nieustannie przy-
pominały hasło „Rekolekcje to takie lekcje, po 
których człowiek stara się być lepszy”. Miało 

ono zachęcić do refleksji nad sobą i zmotywo-
wać do czynienia dobra. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się dwa 
rekolekcyjne konkursy plastyczne. Pierwszy po-
legał na przedstawieniu dowolną metodą „Anio-
ła Pocieszenia”, drugi miał na celu stworzenie 
plakatu będącego zaproszeniem do odwiedze-
nia Kaplicy Wieczystej Adoracji. W konkursach 
udział wzięli niemal wszyscy uczniowie. 

W trakcie rekolekcji nie zabrakło też zadań 
domowych. Jedno z nich polegało na wypisa-
niu na zrobionym przez siebie z papieru sercu 

daty swojego chrztu. Na koniec rekolekcji każ-
dy z uczestników wylosował osobę, za którą 
będzie codziennie się modlił i dla której będzie 
Aniołem Pocieszenia. Rekolekcje zakończyły 
się mszą świętą, w której uczestniczyła cała 
społeczność szkolna. Eucharystię odprawił 
ksiądz Sławomir Nowak, proboszcz parafii pod 
wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Skalmierzycach. 

(M.K., P.W., zdjęcia: M. Sz.)
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Mistrzostwa gminy 
w drużynowych 
biegach przełajowych
Zawody odbyły się 12 kwietnia 
2017 roku na Stadionie 
Miejsko Gminnym w Nowych 
Skalmierzycach. 

Wystartowały na nich drużyny ze szkół 
podstawowych z Nowych Skalmierzyc, 
Ociąża, Gostyczyny, Droszewa i Kotowiec-
ka a także gimnazja z Nowych Skalmierzyc 
i Ociąża. Rozgrywki odbywały się w kilku 
kategoriach wiekowych z podziałem na: 
dziewczęta i chłopcy. Zawodnicy mieli do 
pokonania dystans : klasa IV- 1000 m, klasa 
V i VI- 1200m, natomiast gimnazja- 1500 m. 
Klasy�ikacja drużynowa – 
szkoły podstawowe:
• Chłopcy klasy IV: I – SP Nowe Skalmierzyce, 

II – SP Gostyczyna, III – SP Droszew 
• Dziewczęta klasy IV: I – SP Nowe 

Skalmierzyce, II – SP Gostyczyna, III – SP 
Droszew

• Chłopcy klasy V-VI: I – SP Nowe 
Skalmierzyce, II – SP Ociąż, III– SP 
Kotowiecko, IV – SP Droszew 

• Dziewczęta klasy V-VI: I – SP Nowe 
Skalmierzyce, II – SP Ociąż, III – SP 
Gostyczyna, IV – SP Droszew

Klasy�ikacja drużynowa – 
szkoły gimnazjalne:
• Dziewczęta: I – Gimnazjum Nowe 

Skalmierzyce, II – Gimnazjum Ociąż

• Chłopcy: I – Gimnazjum Ociąż, II – 
Gimnazjum Nowe Skalmierzyce

Klasy�ikacja indywidualna 
• Chłopcy klasy IV: I – Patryk Wyraz z SP N. 

Skalmierzyce, II – Alan Waliszek z SP N. 
Skalmierzyce, III – Maksymilian Mądry z SP 
Droszew 

• Dziewczęta klasy IV: I Emila Jędraszek z SP 
N. Skalmierzyce, II – Julia Tokar z SP N. 
Skalmierzyce, III – Magdalena Kaczmarek 
z SP N. Skalmierzyce 

• Chłopcy Klasy V-VI: I – Wiktor Bogacki 
z SP Droszew, II – Kamil Adamczewski z SP 
Nowe Skalmierzyce, III – Adam Skowroński 
z SP Gostyczyna 

• Dziewczęta klasy V-VI: I – Kinga Tetrzona 
z SP Ociąż, II – Katarzyna Binek z SP 
Droszew, III – Natalia Świderska z SP N. 
Skalmierzyce

 Mimo, że pogoda nie dopisała, wszyscy 
uczestnicy wyjechali ze stadionu zadowo-
leni z medalem na szyi. Dalsza walka dla 
niektórych nastąpi 27 kwietnia br. w Rasz-
kowie na zawodach powiatowych.

Organizator sportu w Gminie i Mieście 
Nowe Skalmierzyce - Izabela Garcarek- Duleba

O szkółce piłkarskiej 
w Biskupicach 
Ołobocznych 
słów kilka…

Szkółka piłkarska w Biskupicach Ołobocz-
nych zaczęła działać we wrześniu 2016 roku. 
Jej założycielami byli prezes KS „Pogoń” Nowe 
Skalmierzyce Bernard Spasowski, radny a zara-
zem mieszkaniec Biskupic Ołobocznych Grze-
gorz Wojciechowski oraz trener Hubert Kotec-
ki (wcześniej prowadził grupę młodzieżową 
Piast Czekanów).

Treningi odbywają się w każdy poniedziałek 
i środę w godzinach 17.00 – 19.00 na tutejszym 
boisku. Szkolone są trzy grupy: grupa I - rocz-
nik 2009-2011, grupa II - rocznik 2003-2005 
i grupa III - rocznik 2001-2003. Każda z nich 
liczy ok. 15 zawodników, w sumie trenuje tu 
55 zawodników.

17.02 br. zagrali pierwszy historyczny mecz 
na hali w Ostrowie Wlkp z drużyną ks. Kanadyjka. 
Przegrali 14:2, ale już dwa tygodnie później pod-
czas rewanżu w Biskupicach zremisowali 3:3.

 Hubert Kotecki

V Turniej Oldboyów 
Piłki Ręcznej 
Vossloh Cup 2017
25 marca br. w Gołuchowie 
odbył się V Turniej Oldboyów 
Piłki Ręcznej Vossloh Cup 
2017. Grały w nim zarówno 
drużyny kobiece, jak i męskie. 

W rywalizacji kobiet finał wygrała druży-
na Skry Warszawa, natomiast spośród dru-
żyn męskich zwyciężyła reprezentacja KPR 
Szczypiorno-Kalisz. Poza tymi drużynami 
w turnieju brały również udział zespoły ze 
Złotoryi, Wielunia, Konina, Koronowa, Nowo-
gardu, Torunia i Jeleniej Góry. 

Drużyny otrzymały podarunki i nagrody 
ufundowane przez sponsorów turnieju – 
producenta serów Lazur Nowe Skalmierzyce. 
Puchar dla zwycięzców w kategorii męskiej 
ufundowała prezydent Karolina Pawliczak, 
natomiast dla kobiet wójt Gminy Gołuchów.

W trakcie turnieju odbył się także mecz 
pokazowy z udziałem dzieci. W rywaliza-

cji 10 i 11-latków gospodarzy z Gołuchowa 
pokonali młodzi piłkarze ręczni z Nowych 
Skalmierzyc. Dzieci otrzymały pamiątkowe 
medale oraz nagrody ufundowane przez 
sponsorów - firmę Auto Partner, Jan i Andrzej 
Garcarek oraz wójta Gminy Gołuchów a także 
ufundowane przez Burmistrza Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce Bożenę Budzik piłki 
do gry w szczypiorniaka. 

Organizatorzy turnieju dziękują sponso-
rom turnieju - firmom: Vossloh Skamo, Top 
Dachy, Studio Vip, Kar-Serwis, Alpodach, Te-
letoner, Muzealna, Interlis, Marker, Elektryk 
Albert Bałch, Gucio, Gumi Serwis.

Stanisław Kubiak
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24 kwietnia br. na terenie Szkoły Podstawowej im. błogosławionego 
ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Nowe Skalmierzyce w Czwórboju Lekkoatletycznym.

W kategorii chłopców I miejsce i złote 
medale zdobyła reprezentacja z SP w No-
wych Skalmierzycach, II miejsce i srebrne 
medale reprezentacja z SP w Gostyczynie, III 
miejsce i brązowe medale reprezentacja z SP 
w Ociążu.

W kategorii dziewcząt I miejsce wywalczy-
ła reprezentacja z SP w Nowych Skalmierzy-
cach, II miejsce reprezentacja z SP w Ociążu, 
III miejsce reprezentacja z SP w Gostyczynie. 

W klasyfikacji indywidualnej wśród 

chłopców I miejsce zdobył Kamil Adam-
czewski (243 pkt) - SP Nowe Skalmierzyce, II 
miejsce - Filip Rybarczyk (212 pkt) - SP Nowe 
Skalmierzyce, III miejsce - Bartosz Marciniak 
(196 pkt) - SP Ociąż.

Wśród dziewcząt na I miejscu uplasowała 
się Julia Kałuża (255 pkt), II miejsce zajęła 
Kinga Walczak (253 pkt), a miejsce III - Oli-
wia Klar (247 pkt) – wszystkie z SP Nowe 
Skalmierzyce. 

Marzena Wrzosek 

Piłkarze ręczni na najwyższym podium
26 kwietnia br. w Zespole Szkół nr 7 w Kaliszu odbył się 
Międzyszkolny Turniej Piłki Ręcznej HANDBALL TEAM 2017. 

Wzięły w nim udział cztery drużyny chłop-
ców, grając systemem „każdy z każdym”. Dru-
żyna ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach 
nie miała sobie równych i uklasyfikowała się 
na najwyższym podium, zdobywając I miej-

sce. Po skończonych rozgrywkach uczestnicy 
otrzymali upominki i dyplomy, a najlepsze 
zespoły medale i statuetki. 

Najlepszym zawodnikiem całego tur-
nieju został Filip Rybarczyk, a w konkursie 
rzutów karnych trzecie miejsce zajął Kamil 

Adamczewski. Jednakże wielkie 
brawa należą się całej drużynie: 
Wiktorowi Marczakowi, Fili-
powi Rybarczykowi, Kamilowi 
Adamczewskiemu, Aleksan-
drowi Bodylskiemu, Patrykowi 
Bartosiowi, Markowi Adamskie-
mu, Kacprowi Kowalczykowi, 
Kacprowi Kempie, Stanisławowi 
Ranisiowi, Damianowi Babiń-
skiemu i Kacprowi Barankowi. 
Trener: Izabela Garcarek-Duleba.

Kolejny sukces 
Legionu
8 kwietnia br. Legion św. 
Katarzyny Skalmierzyce brał 
udział w Turnieju Piłki Siatkowej 
o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Rychwał (powiat Konin), 
zorganizowanym przez Zespół 
Szkół w Rychwale przy wsparciu 
miejscowego samorządu.

 Wzięło w nim udział osiem drużyn, 
rozgrywając w dwóch grupach mecze 
systemem „każdy z każdym”. Po rozgryw-
kach grupowych drużyny, które zajęły 
pierwsze dwa miejsca rozegrały półfina-
ły, finał oraz mecz o trzecie miejsce.

Mecze należały do bardzo wyrówna-
nych, wręcz zaciętych, ponieważ kończy-
ły się w tie breakach. Nasz półfinał prze-
ciwko drużynie Belfer Rychwał to był 
istny horror. Po dwóch setach był remis, 
a tie break w pierwszej fazie przebiegał 
dla nas fatalnie i przy zmianie stron prze-
grywaliśmy 2:8, ale ostatecznie set za-
kończył się wynikiem 19:17 i cały mecz 
2:1 dla naszej drużyny. W finale spotka-
liśmy się z drużyną z Konina – Minutka 
Team Konin. Mecz był równie emocjo-
nujący i rozstrzygnął się po trzysetowej 
walce na naszą korzyść 2:1 - w tie breaku 
17:15.

Wyniki końcowe: I miejsce – Legion 
św. Katarzyny Skalmierzyce; II miejsce 
- Minutka Team Konin; III miejsce - Bel-
fer Rychwał.

Stanisław Zbyszek Gzieł

Mistrzostwa Gminy Nowe Skalmierzyce 
w Czwórboju Lekkoatletycznym
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23 czerwca 2017 (piątek)

12.00 Inauguracja obchodów 24. Dni Miasta 
 Spotkanie mieszkańców przy Pomniku 
 Powstańców Wielkopolskich 
 Złożenie wiązanki kwiatów przez władze samorządowe
17.00 Uroczysta sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

24 czerwca 2017 (sobota)

Stadion Miejsko-Gminny
8.00-13.00 Mecze piłkarskie o Puchar Burmistrza  
  (boisko treningowe)
10.00  Turniej szachowy o Puchar Burmistrza 
  (sala sesyjna)
16.30-18.00 Występy dzieci oraz młodzieży 
18.30  Koncert zespołu IrA 
20.00 Koncert galowy Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej
21.30 Koncert zespołu eneJ
23.00 Pokaz sztucznych ogni
23.00-02.00 Zabawa taneczna

25 czerwca 2017 (niedziela)

Kościół pw. Bożego Ciała przy ul. 3 Maja 
10.00 Uroczysta msza święta  
 w intencji mieszkańców z udziałem  
 pocztów sztandarowych,  
 Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej  
 i Chóru św. Grzegorza

Stare Kino przy ul. Mostowej 1 
Teatr Pana O. przedstawia:
13.00  „W pracowni Ambrożego Kleksa”  
 - pierwszy w Polsce spektakl w świetle UV 
16.00 „Taneczna podróż dookoła świata   
 z Kapitanem Hakiem” 

Bezpłatny plac zabaw na tyłach kina

organizatorzy zapewniają 
wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych  

oraz stoiska handlowe i gastronomiczne

Patronat:


