


„Witaj dniu trzeciego Maja,  
który wolność nam zwiastujesz…”
Święto Konstytucji 3 Maja to jedno z ważniejszych świąt narodo-
wych – dzień, w którym wszyscy w sposób szczególny wyrażamy 
swą radość oraz dumę z przynależności do narodu polskiego. 
Na domach zawieszamy biało-czerwone flagi, w klapy wpinamy 
kotyliony bądź wstążki w barwach narodowych, uczestniczymy 
w okolicznościowych apelach oraz akademiach.

Nowoskalmierzyckie uroczystości 
związane z 225. rocznicą uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się przy 
tablicy upamiętniającej 100-lecie miasta. 
Wydarzenie z 1791 roku, uznawane za 
jedno z najbardziej chwalebnych w histo-
rii Polski, uczciły władze samorządowe 
Gminy i Miasta 
reprezentowane 
przez burmistrz 
Bożenę Budzik, 
jej zastępcę 
Zdzisława Miel-
czarka oraz 
Przewodniczą-
cego Rady Gmi-
ny i Miasta Ka-
zimierza Sipkę, 
którzy złożyli 
przy wspomnia-
nej już tablicy 
u m i e s z c z o n e j 
na pierwszym 
skalmierzyckim ratuszu wiązankę kwia-
tów. Zgromadzili się tu również pełniący 
wartę honorową harcerze z miejscowe-
go szczepu ZHP, skarbnik Gminy i Miasta 
Bolesław Borkowski, zastępca skarbnika 
Agnieszka Sipka, radni, przedstawiciele  

organizacji społecznych, komendant ko-
misariatu Policji Klaudiusz Woźniak oraz 
księża z parafii pw. Bożego Ciała. 

W kościele pod tym właśnie wezwa-
niem odbyła się następnie uroczysta msza 
święta w intencji Ojczyzny z udziałem 
Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej, Chóru 

św. Grzegorza oraz 
blisko dwudziestu 
pocztów sztanda-
rowych, które wy-
stawili: jednost-
ki OSP z terenu 
Gminy, placówki 
oświatowe oraz 
organizacje spo-
łeczne i firmy. 
K onc e le br uj ą c y 
nabożeństwo ks. 
kanonik Zbigniew 
Króczyński pod-
kreślił w homilii, 

że Polska jest kra-
jem, w którym każdy, jak w domu, powi-
nien czuć się bezpiecznie. Była to również 
okazja do wyproszenia łask i błogosła-
wieństwa dla Małej Ojczyzny oraz wspól-
noty mieszkających tu ludzi.

Magdalena Kąpielska 

Prace na dworcu
Z końcem 2015 roku dworzec 
w Nowych Skalmierzycach 
został nieodpłatnie przejęty 
przez samorząd gminy. Ten bez 
wątpienia jeden z piękniejszych 
budynków dworcowych w kraju 
wymaga jednak pilnych napraw. 
Przez lata zaniedbań lista prac 
do wykonania jest bardzo długa.

Jako priorytet uznano naprawę już dawno 
nieremontowanego, przeciekającego dachu. 
Końca dobiega konserwacja bocznych, par-
terowych części budynku o szerokości oko-
ło czterech metrów. Położona tutaj została 
nowa papa – tak jak za czasów budowy dwor-
ca. Środkowa część dachu rozciągnięta jest 
na więźbie rozporowo-zastrzałowej, pokryta 
ceramiczną dachówką w zielone i czerwo-
ne wzory, które dzisiaj trudno już odróżnić. 
Zdecydowana większość dachówek i sama 
konstrukcja ma ponad sto lat, wymaga więc 
uzupełnienia i konserwacji. Wymiany wyma-
ga również konstrukcja szklanego dziedzińca 
– świetlika. Krył on najważniejsze i zarazem 
najwyższe pomieszczenie wysokie na kilka 
kondygnacji czyli tzw. jasny hol – Lichthalle.

Powierzchnia prac sięga prawie 1800 m2. 
Dodatkowym utrudnieniem jest działający 
na dworcu zakład, bezpośrednie sąsiedz-
two fabryk oraz przebiegająca tuż obok linia 
kolejowa. 

Prace zostały oszacowane na ok. 150.000 
zł. To dopiero początek prowadzonych tu 
robót. Nie mniej kosztowne będzie urucho-
mienie planowanej w dalszej kolejności po-
czekalni dla podróżnych oraz przygotowanie 
kompleksowego projektu dokumentacji mo-
dernizacji dworca.

Aleksander Liebert

Msza święta w intencji Ojczyzny

Złożenie wiązanki przez władze samorządowe
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Nowi przyjaciele z Niemiec
Od 22 do 24 kwietnia br. w powiecie ostrowskim gościła 
zaproszona przez starostę Pawła Rajskiego delegacja 
niemieckich samorządowców z partnerskiego Powiatu 
Sonneberg. Była to już kolejna wizyta w ramach porozu-
mienia o wzajemnej współpracy zawartego w 2009 roku.

Sześcioosobowa grupa przedstawicieli 
władz samorządowych Sonnebergu, której 
tym razem przewodniczył wicestarosta 
Sonnebergu Hans-Peter Schmitz po raz 
pierwszy odwiedziła Gminę i Miasto Nowe 
Skalmierzyce, gdzie niezwykle ciepło 
ugościła ich burmistrz Bożena Budzik. Na 
miejsce spotkania, w którym uczestniczy-
li również Starosta Ostrowski Paweł Raj-
ski, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Kazimierz Sipka wraz 
z radnymi, zastępca burmistrza Zdzisław 
Mielczarek, Skarbnik Gminy i Miasta Bo-
lesław Borkowski oraz dyrektor Środo-
wiskowego Domu Samopomocy Krystyna 
Kowalczyk wybrano budynek starej pocz-
ty zlokalizowany tuż przy stanowiącym 
wizytówkę Nowych Skalmierzyc neogotyc-
kim dworcu kolejowym. 

 Witam w gościnnych progach naszej zie-
mi wierząc, że wszystko, co Was tu spotka 
pozostanie na długo w Waszych sercach 
oraz życzliwej pamięci. […] To nasze spotka-
nie traktuję bowiem jako początek przyjaź-
ni i ufam, że przyczyni się ono nie tylko do 
wzajemnego bliższego poznania, ale i być 
może zaowocuje zacieśnieniem więzi i dal-
szymi kontaktami w przyszłości- powitała 
przybyłych burmistrz. Po zaznajomieniu 
się zagraniczni goście wysłuchali krótkiej 
prezentacji nt. Nowych Skalmierzyc, a na-

stępnie wymieniano do-
świadczenia związane 
z pracą samorządowca 
po obu stronach Odry. 
Porównywano m.in. bu-
dżety, zadania oraz realia 
i problemy, z jakimi bory-
kają się zarówno Polacy, 
jak i Niemcy. 

W podziękowaniu za gościnę burmistrz 
otrzymała z rąk Hansa-Petera Schmitza 
herb powiatu Sonneberg, a z rąk Pawła 
Rajskiego bukiet kwiatów. Upominki zwią-
zane z Nowymi Skalmierzycami otrzyma-
li natomiast wszyscy goście, w tym m.in. 
Burmistrz Gminy Frankenblick Jürgen 
Köpper, Burmistrz Miasta Schalkau Ute 
Hopf, Burmistrz Gminy Neuhaus-Schier-
schnitz Andreas Meusel, Burmistrz Gminy 
Föritz Roland Rosenbauer oraz Burmistrz 
Gminy Bachfeld Christine Probst. Niespo-
dzianką przygotowaną specjalnie dla nich 
był również krótki występ Miejsko-Gmin-
nej Orkiestry Dętej, która zagrała przed 
dworcem. 

Swój pobyt w Gminie i Mieście Nowe 
Skalmierzyce samorządowcy z Niemiec za-
kończyli wizytą w restauracji „Lazur” oraz 
specjalistycznym gospodarstwie ogrodni-
czym Państwa Nowackich w Ociążu. 

Magdalena Kąpielska 

Będzie nowa 
aranżacja skweru 
na Placu Wolności
Burmistrz Bożena Budzik przy-
wiązuje dużą wagę do estetyki 
Nowych Skalmierzyc, stąd kilka 
przeprowadzonych w ostatnich 
latach inwestycji związanych 
z poprawą ich wizerunku. 

Po realizacji tzw. plantów, Skweru Czy-
telnika czy Skweru Historycznego przy-
szedł czas na najbardziej uczęszczany plac 
w mieście, stanowiący nie tylko jego serce, 
ale i punkt przelotowy na trasie Ostrów 
Wielkopolski – Kalisz. Mowa tu o Placu Wol-
ności, a dokładniej o znajdującym się tu zie-
lonym skwerku o powierzchni blisko 1900 
m2, który dołączy niebawem do grona od-
nowionych już terenów przy ulicy Kaliskiej. 

Rewitalizacja miejsca będzie polegała 
na dopełnieniu istniejącego drzewostanu 
oraz modernizacji zieleni. Wedle zamierzeń 
projektanta park ma nieco przypominać 
ogrody barokowe, cechując się względ-
ną symetrią i regularnością kompo-
zycji roślinnych oraz alejek. Prze-
widziano tu nasadzenia dębów 
oraz krzewów, w tym m.in. 
uformowanych w żywopłot 
bukszpanów i berbery-
sów a także cisów, żu-
rawki oraz kwiatów: 
róż, begonii czy pelar-
gonii. Roślinność zostanie 
nasadzona w jednogatunko-
wych ciągach, co nada skwerowi większej 
harmonii i uporządkowanego charakteru. 

Resztę przestrzeni wypełnią trawni-
ki, otoczaki oraz kostka granitowa, którą 
zostaną wyłożone zarówno cztery alejki 
spacerowe prowadzące do znajdującej się 
w centrum skweru fontanny, jak i ufor-
mowany na wzór krzyża maltańskiego te-

ren wokół niej. Plac zostanie 
wzbogacony innymi elemen-

tami małej architektury: ławka-
mi i donicami z rekonstruowanego 

piaskowca, topiarem pawia obsadzo-
nym kwiatami sezonowymi, koszami 

na śmieci oraz odnowionymi latarniami. 
Zadanie przewiduje również regenerację 
okalającego skwer murku betonowego oraz 
montaż automatycznego systemu nawod-
nienia roślinności. 

Nowa aranżacja Placu Wolności ma za-
kończyć się w czerwcu bieżącego roku.

Magdalena Kąpielska

Delegacja z Sonnebergu wraz z polskimi gospodarzami
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6 kwietnia 1946 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sobótce przysię-
gę małżeńską złożyli sobie 28-letni mieszkaniec Skalmierzyc Nowych 
– Edmund Marczak oraz pochodząca z Grudzielca 25-letnia Jadwiga 
Marczak z domu Jędrkowiak. 

Po siedemdziesięciu latach od tego 
wydarzenia małżeństwu znów przyszło 
odwiedzić Urząd Stanu Cywilnego. Tym 
razem jednak w Nowych Skalmierzycach, 
gdzie burmistrz Gminy i Miasta Bożena Bu-
dzik wespół z kierownikiem USC przygoto-
wali dla Państwa Marczaków uroczystość 
z okazji Kamiennych Godów. Ciesząca się 
wciąż dobrą kondycją para przybyła w to-
warzystwie najbliższej rodziny, by wspól-
nie z nią świętować swój wyjątkowy 
jubileusz. 

70. rocznica Ślubu to wyjątkowe wyda-
rzenie nie tylko dla Państwa, ale i całej lokal-
nej społeczności, przeżyć bowiem tak wiele 
lat razem z ukochanym człowiekiem to dar, 

który otrzymało niewiele par małżeńskich.
Jesteście dla nas wszystkich Szanowni Jubi-
laci nie tylko wzorem wspaniałego małżeń-
stwa, ale również przykładem dobrej rodziny 
i dobrych życiowych wyborów. Dziękuję za 
Wasze poświęcenie, cierpliwość i pracowi-
tość, które tak wspaniale przełożyły się na 
trwałość Waszego związku oraz szczęście 
najbliższych. Dzisiejszy jubileusz to Wasz 
wspólny ogromny sukces, ale i radość dla ca-
łej rodziny, przyjaciół oraz mieszkańców, dla 
których stanowicie wielki autorytet moralny 
– winszowała jubilatom burmistrz, przeka-
zując na ich ręce również okolicznościowy 
list, kwiaty i drobny upominek. 

Wzruszeni małżonkowie przy okazjo-

nalnym czekoladowym torcie oraz kawie 
chętnie dzielili się z organizatorami uro-
czystości oraz rodziną wspomnieniami 
z przeżytych wspólnie siedemdziesięciu 
lat. Miłym zaskoczeniem była dla wszyst-
kich możliwość zobaczenia zeskanowane-
go oryginału aktu małżeństwa jubilatów. 

Warto również podkreślić, że Państwo 
Marczakowie to wciąż aktywni uczest-
nicy życia społecznego Nowych Skalmie-
rzyc. Oboje cieszą się dużym poważaniem 
mieszkańców. 98-letni Pan Edmund jest 
czynnym muzykiem Miejsko-Gminnej Or-
kiestry Dętej, a jako żołnierz Września 
1939 i członek Związku Kombatantów i By-
łych Więźniów Politycznych bywa częstym 
gościem w szkołach, gdzie na przykładzie 
swojego życia przekazuje dzieciom żywe 
lekcje historii i patriotyzmu.

Magdalena Kąpielska 

Tak niewiele trzeba,  
by spełniać dziecięce 
marzenia
13 kwietnia 2016 roku w Ociążu nastąpiło oficjalne 
otwarcie nowego placu zabaw dla dzieci, który 
usytuowano przy świetlicy wiejskiej. 

Na uroczystość przybyli licznie miesz-
kańcy wraz z pociechami, co pokazuje jak 
duże znaczenie dla społeczności lokalnej 
ma realizacja tego rodzaju inwestycji. Plac 
zabaw stanowi bowiem doskonałą prze-
strzeń do aktywnego spędzania czasu wol-
nego przez najmłodszych, ale i do relaksu 
dla ich rodziców. 

Po poświęceniu miejsca przez probosz-
cza - księdza kanonika Rafała Sobieraja 
nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, 

którego dokonali 
wspólnie Burmistrz 
Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce 
Bożena Budzik, soł-
tys wsi Ociąż Józef 
Marciniak oraz przedstawicielka najmłod-
szego pokolenia mieszkańców - Zosia. 

Sołtys zapewnił, iż plac spełnia wszelkie  
normy bezpieczeństwa, jest monitorowany 
przez całą dobę i mogą z niego korzystać 

wszystkie chętne dzieci. Najmłodsi więc, 
nie zastanawiając się długo, najszybciej jak 
tylko mogli zaczęli wypróbowywać wszel-
kie zamontowane na nim urządzenia.

Kamienne Gody, czyli 70 lat 
na wspólnej życiowej drodze

Uroczystość Kamiennych Godów

Dzieci na nowym placu zabaw w Ociążu
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Świetlice wiejskie w Biskupicach 
Ołobocznych i Boczkowie do remontu
Inwestycje samorządu Nowych Skalmierzyc polegają nie tylko na 
budowie nowych obiektów, ale także dbaniu o te, które zostały już 
postawione. 

Właśnie dobiegają końca prace polega-
jące na kompleksowej modernizacji wnę-
trza świetlicy w Biskupicach, natomiast 
remontów wciąż wymagają m. in. świe-
tlice wiejskie w Biskupicach Ołobocznych 
i Boczkowie. Na ich odnowienie już zosta-
ły rozstrzygnięte przetargi, a wykonawcy 
mają zakończyć prace w sierpniu 2016 r. 

W ramach modernizacji świetlicy 
w Boczkowie przewidziano szeroki zakres 
prac polegający m. in. na wymianie sto-
larki drzwiowej i okiennej, termoizolacji 
stropu na poddaszu, położeniu posadzek 
oraz nowych instalacji: elektrycznej oraz 
wod-kan, podwieszeniu sufitów a także na 
uzupełnieniu tynków wewnętrznych. Po-
nadto zaplanowano remont kuchni, w któ-
rej zostanie wymieniona m.in. glazura na 

ścianach. Całe wnętrze świetlicy będzie 
odmalowane. Obecne plany to kontynu-
acja prowadzonych w marcu br. prac, któ-
re polegały na montażu gazowej instalacji 
centralnego ogrzewania.

Remontu wymaga także świetlica w Bi-
skupicach Ołobocznych, w której przewi-
duje się położenie nowej instalacji elek-
trycznej, podłóg oraz żywicznych tynków 
wewnętrznych a także montaż drzwi. Ele-
wacja budynku będzie poddana termomo-
dernizacji i odmalowaniu. Budynek zosta-
nie osuszony dzięki technice poziomego 
wprowadzenia do muru nierdzewnej stali 
chromowej. Świetlica zyska także nową 
instalację odgromową.

Dariusz Smułka

Przebudowa ulic Środkowej w Biskupicach Ołobocznych 
oraz Spacerowej w Śliwnikach
Kolejne drogi w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce samorząd przeznaczył do remontu.  
Po ogłoszonych przetargach na modernizację dróg w Lezionie i we Węgrach rozstrzygnięto dwa kolejne: 
na przebudowę ulic Środkowej w Biskupicach Ołobocznych oraz Spacerowej w Śliwnikach.

W ramach pierwszej inwestycji zosta-
nie przebudowany 900-metrowy odci-
nek ulicy Środkowej w Biskupicach Oło-
bocznych. Na chwilę obecną posiada on 
nawierzchnię o szerokości czterech me-
trów wykonaną z kostki kamiennej, która 
w wielu miejscach z racji wieku i zużycia 
się zapada. Planuje się poszerzenie ulicy 
do pięciu metrów, wylanie masy asfalto-
wej, wymianę krawężnika a także uło-
żenie nawierzchni chodników, wjazdów 

i ścieku przykrawężnikowego z betono-
wej kostki brukowej. Wykonawca robót 
ma je zakończyć do 29 lipca br.

Natomiast modernizacja ulicy Space-
rowej w Śliwnikach będzie przebiegała 
dwuzadaniowo. Począwszy od skrzyżo-
wania z ulicą Niemojowskich po lewej 
stronie drogi zostanie położone 600 
metrów chodnika o szerokości dwóch 
metrów. Podobnie jak wjazdy do posesji 
będzie on wykonany z kostki betonowej. 

Obecnie droga na tym odcinku posiada 
pięcioletnią nawierzchnię asfaltową, dla-
tego też drugi etap, który przewiduje po-
łożenie dalszych 930 metrów z mieszanki 
mineralno-asfaltowej wraz z utwardze-
niem poboczy kruszywem łamanym, bę-
dzie realizowany dopiero od tej części 
ulicy Spacerowej. Zakończenie inwestycji 
zaplanowano na drugą połowę sierpnia.

Dariusz Smułka

Biskupice Ołoboczne - ul. Środkowa Śliwniki - ul. Spacerowa

Świetlica w Biskupicach Ołobocznych

Świetlica w Boczkowie
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OSP w Biskupicach Ołobocznych 
Od momentu odzyskania niepodległości kiełkowała myśl utworzenia 
w Biskupicach Ołobocznych, liczących wówczas 1360 mieszkańców, 
stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej dla wprowadzenia w życie 
pięknego hasła „Bogu na chwałę, bliźniemu na ratunek”. Rozumiano 
konieczność powołania organizacji mającej za cel walkę z pożarami 
i klęskami żywiołowymi oraz przygotowanie społeczeństwa do walki. 

Zebranie założycielskie odbyło się 10 maja 
1926 roku przed oberżą Pana Zbyszewskiego. 
Większością głosów osób przybyłych zgodzo-
no się na założenie straży. Na czynnych człon-
ków organizacji zgłosiły się trzydzieści dwie 
osoby. Wybrano również pierwszy zarząd 
w składzie: prezes - Ignacy Czaja, naczelnik 
- Józef Stodolny, z-ca naczelnika - Józef Szym-
czak, sekretarz - Stanisław Furmański, skarb-
nik - Franciszek Gaszczyński, gospodarz - Woj-
ciech Krysiak. 

Stworzona wspólnym wysiłkiem przy 
ogólnym zrozumieniu społeczeństwa tak po-
żyteczna organizacja rozwijała się z roku na 
rok, a praca druhów przynosiła piękne owoce. 
W roku 1927 straż liczyła 43 członków, rok 
później już 50. Pierwsza remiza, drewniana, 
która znajdowała się na małym skrawku zie-
mi przy skrzyżowaniu ulic Środkowej i Bil-
czewskiej, służyła tylko do przechowywania 
sprzętu strażackiego. Na wyposażeniu straży 
znajdowała się między innymi sikawka konna, 
dwie kufy konne do przewożenia wody, drabi-
ny, trąbki alarmowe, skrzynka sanitarna, 20 
mundurów, 12 hełmów szeregowych i 2 hełmy 
oficerskie. 

Oprócz gaszenia pożarów i pomocy bliź-
niemu strażacy intensywnie uczestniczyli 
w życiu społecznym wsi poprzez urządzanie 
zabaw i wieczorków tanecznych wraz z To-

warzystwem Młodych Polek; organizowano 
również loterie fantowe, turnieje strzelania 
oraz przedstawienia teatralne, a gromadzone 
fundusze przeznaczane były na zakup sprzę-
tu i umundurowania strażackiego. Ochotnicza 
Straż Pożarna w Biskupicach Ołobocznych 
posiadała również dyrygowaną przez Roma-
na Furmańskiego orkiestrę dętą z własnymi 
instrumentami. Po II wojnie światowej kilka-
krotnie próbowano ją reaktywować, ale bez 
skutku. 

Od 1926 do 1931 roku strażacy spotykali 
się w oberży u Pana Zbyszewskiego. Następ-
ne były: budynek Pana Kwiasowskiego, sala 
parafialna i sala Pana Ostacha. Kolejne lata to 
czas doposażenia i rozwoju jednostki a tak-
że osiąganych przez nią sukcesów na zawo-
dach strażackich.

7 czerwca 1936 roku jednostka OSP obcho-
dziła jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji 
druhowie zakupili płaskorzeźbę z wizerun-
kiem św. Floriana, którą uroczyście poświę-
cono i wmurowano w pomnik pamięci miesz-
kańców poległych w walkach o Ojczyznę. 
Druhowie zbudowali również łuk triumfalny 
przed remizą, odprawiono uroczystą mszę 
świętą w kościele parafialnym, a główną uro-
czystość zorganizowano na boisku szkolnym. 
Wzięły w niej udział okoliczne straże pożar-
ne, miejscowe towarzystwa oraz szeroka pu-

bliczność. Zarząd stowarzyszenia OSP w roku 
1936 stanowili: prezes - Ignacy Czaja, naczel-
nik - Józef Szymczak, z-ca naczelnika - Walen-
ty Kałużny, sekretarz - Stanisław Nowacki, 
skarbnik - Franciszek Gaszczyński, gospodarz 
- Paweł Marczak.

Najprawdopodobniej na czas okupacji nie-
mieckiej straż w Biskupicach Ołobocznych nie 
została rozwiązana, była jednak ściśle nadzo-

rowana. Ostatnie zebranie zarządu odbyło się 
21 lutego 1939 roku, kolejne dopiero 23 mar-
ca 1946 roku. Wybrano na nim nowy zarząd 
w składzie: prezes - Józef Szymczak, naczelnik 
- Franciszek Stodolny, z-ca naczelnika - Stefan 
Szymankiewicz, sekretarz - Antoni Adamczak, 
skarbnik - Piotr Sztukowski, gospodarz - Ro-
man Skrobański. Na zebraniu tym próbowa-
no reaktywować orkiestrę, omówiono straty 
w majątku poczynione w czasie wojny, zaczęto 
zbierać sprzęt strażacki, trąbki oraz wznowio-
no ćwiczenia i prace strażackie. W tym samym 
roku wznowiono organizację zabaw tanecz-
nych oraz dożynek wiejskich. Z pieniędzy 
w ten sposób uzyskanych zakupiono czapki 
strażackie, hełmy, bluzy ćwiczebne oraz pole-
cono krawcowi uszyć mundury strażackie. Po 
wojnie powrócono także do organizacji przed-
stawień teatralnych dla dorosłych i dzieci.

Prezesi OSP Biskupice Ołoboczne  
od założenia jednostki:
Ignacy Czaja 10.05.1926 - 1939
Józef Szymczak 1946 - 1951
Walenty Gierz 1951 - 1956 
Jan Kaczmarek 1956 - 1961  
(1956-1960 – komendant straży)
Edmund Cicharski 1961 - 1990 
Jerzy Kazimierz Kwiasowski 1990 - 1999 
Józef Kukułka 2000  - 2006 
Jerzy Wojciech Kwiasowski 2006 - nadal

OSP Biskupice Ołoboczne,  
w środku Józef Szymczak - jeden z założycieli Poświęcenie sztandaru OSP w Biskupicach w 1947 r.
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Od roku 1947 Ochotnicza Straż Pożarna, 
która liczyła wówczas 58 członków, podnio-
sła poziom wyszkolenia poprzez wysyłanie 
strażaków na kursy. 13 lutego 1947 roku druh 
Józef Szymczak ponownie został prezesem, 
natomiast naczelnikiem został druh Jan Kacz-
marek, który proponował zakup sztandaru. 
Na zebraniu w dniu 25 maja 1947 roku wy-
brano pierwszy poczet sztandarowy. Poświę-
cenia chorągwi, zakupionej ze składek straża-
ków oraz dobrowolnych ofiar mieszkańców 
wsi, dokonano 22 czerwca 1947 roku podczas 
uroczystości z okazji 20-lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej.

W następnych latach następował rozwój 
oraz zwiększenie poziomu wyszkolenia stra-
żaków. Z inicjatywy członków OSP w Biskupi-
cach Ołobocznych oraz przy ofiarnej pomocy 
miejscowego społeczeństwa i samorządu wsi 
w 1948 roku zakupiono motopompę. Rok póź-
niej zakupiono natomiast samochód półcięża-
rowy marki Chevrolet.

8 lipca 1951 roku obchodzono jubileusz 
25-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Zarząd stowarzyszenia stanowili wówczas: 
prezes - Walenty Gierz, naczelnik - Franciszek 
Stodolny, z-ca naczelnika - Stefan Szymankie-
wicz, sekretarz - Edmund Cicharski, z-ca se-
kretarza - Julian Olejnik, skarbnik - Piotr Sztu-
kowski, gospodarz - Roman Skrobański.

1 lipca 1956 roku świętowano 30-lecie ist-
nienia jednostki. Zorganizowano wówczas 
przemarsz organizacji przez wieś oraz uro-
czystą akademię, w trakcie której wręczono 
dyplomy uznania najstarszym oraz wyróżnio-
nym członkom. Po zakończeniu okolicznościo-
wej akademii odbyły się powiatowe zawody 
straży pożarnych oraz wspólna zabawa.

Od 1958 roku na wyposażeniu jednostki 
znajdował się konny wóz ratowniczy. Zebrania 
odbywały się w sali szkolnej, ponieważ stowa-

rzyszenie posiadało tylko małą drewnianą re-
mizę do przechowywania sprzętu. 

2 grudnia 1962 roku doszło do wymiany 
pokoleń w stowarzyszeniu i został wybrany 
nowy zarząd w składzie: prezes - Edmund 
Cicharski, wiceprezes - Marian Szymczak, na-
czelnik - Bronisław Marczak, z-ca naczelnika 
- Józef Kukułka, sekretarz - Ryszard Długie-
wicz, skarbnik - Zenon Chlebowski, gospodarz 
- Stanisław Wolniaszek. Nowe władze kon-
tynuowały organizację zabaw i wieczorków 
tanecznych. W 1963 roku powstała młodzie-
żowa drużyna pożarnicza, strażacy wykonali 
wiele prac na rzecz wsi. 14 czerwca 1964 roku 
jednostka była organizatorem rejonowych za-
wodów sportowo-pożarniczych. 

5 marca 1966 roku został wybrany nowy 
zarząd w składzie: prezes - Edmund Cicharski, 
wiceprezes - Marian Szymczak, naczelnik - Bro-
nisław Marczak, z-ca naczelnika - Jerzy Kwia-
sowski, sekretarz - Ryszard Długiewicz, skarb-
nik - Jan Nowacki, gospodarz - Józef Kukułka.

W czerwcu 1966 roku obchodzono uro-
czystość 40-lecia istnienia Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Biskupicach Ołobocznych. Na 
zebraniu w dniu 12 marca 1967 roku został 
poruszony temat budowy nowej remizy. Na 
jej miejsce wybrano zbieg ulic Środkowej i Ba-
gatelskiej. Inwestycja, którą strażacy w więk-
szości wykonali sami w czynie społecznym, 
ruszyła 3 sierpnia 1969 roku.

Bardzo ważny w życiu wsi był dzień 18 
lipca 1976 roku, podczas którego obcho-
dzono jubileusz 50-lecia istnienia jednostki. 
W trakcie uroczystości dokonano otwarcia 
nowo wybudowanej remizy, która - po kilku 
modernizacjach - służy strażakom po dzień 
dzisiejszy. Aktu otwarcia dokonał Naczelnik 
Urzędu Gminy i Miasta w Nowych Skalmie-
rzycach Mieczysław Konieczniak. Podczas 
uroczystości dokonano także uroczystego 

wręczenia nowego samochodu strażackiego 
marki „Żuk”. W 1976 roku zarząd stowarzy-
szenia stanowili: prezes - Edmund Cicharski, 
wiceprezes - Kazimierz Wolniaszek, naczelnik 
- Jerzy Kwiasowski, z-ca naczelnika - Jan Czaja, 
sekretarz - Stanisław Wolniaszek, skarbnik - 
Jan Nowacki, gospodarz - Ryszard Długiewicz, 
członkowie zarządu - Marian Szymczak i Mie-
czysław Kwiasowski.

Lata siedemdziesiąte to czas przepro-
wadzania przez strażaków kontroli prze-
ciwpożarowych w gospodarstwach rolnych 
oraz aktywne uczestnictwo w zawodach 
sportowo-pożarniczych. 

Na początku lat osiemdziesiątych pojawiła 
się nadzieja na otrzymanie pierwszego w hi-
storii straży samochodu gaśniczego ze zbior-
nikiem na wodę. 27 kwietnia 1982 roku roz-
poczęto kopać fundamenty w celu rozbudowy 
i przedłużenia garażu dla nowego samochodu 
strażackiego. 15 czerwca 1985 roku Ochotni-
cza Straż Pożarna otrzymała samochód ga-

śniczy marki „Star 266”, który służył straża-
kom dzielnie przez ponad 20 lat. W roku 1989 
otwarto w remizie bibliotekę publiczną.

5 czerwca 2001 roku obchodzono jubileusz 
75-lecia istnienia jednostki oraz nadanie no-
wego sztandaru, który został zakupiony z do-
browolnych ofiar mieszkańców wsi. Zarząd 
stowarzyszenia stanowili: prezes - Józef Ku-
kułka, naczelnik - Jerzy Kwiasowski, sekretarz 
- Jan Sikora, skarbnik - Antoni Józefiak, gospo-
darz - Marek Wolniaszek, członkowie zarządu 
-Marcin Czempiński i Mariusz Długiewicz.

 W 2012 roku OSP Biskupice Ołoboczne 
otrzymała średni samochód ratowniczo-ga-
śniczy marki Dennis. W 2016 roku jednostka 
liczy 37 członków, w tym siedmiu honorowych, 
dwie młodzieżowe drużyny pożarnicze oraz 
posiada dwa pojazdy – marki Jelcz oraz Dennis.

Jerzy Kwiasowski 

Wóz konny z lat 60-tych XX w.Poświęcenie sztandaru OSP w Biskupicach w 1947 r.
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Ogólnopolska akcja zbiórki krwi 
przeprowadzana od ośmiu lat 
pod hasłem Motoserce z roku na 
rok zatacza szersze kręgi i zysku-
je coraz więcej zwolenników. 

Przyłączają się do niej kluby motocyklo-
we, honorowi dawcy krwi oraz inne orga-
nizacje społeczne, by zwrócić uwagę na 
problem braku krwi w polskich szpitalach.

W Nowych Skalmierzycach już po raz 
piąty w to przedsięwzięcie włączyli się 
wspólnie Klub Honorowych Dawców Krwi, 
Klub Motocyklowy „Iskra” oraz patronu-
jąca im burmistrz Gminy i Miasta Bożena 
Budzik, którzy przygotowali wielki festyn 
rodzinny łączący zbiórkę życiodajnego 
leku z wieloma atrakcjami skierowany-
mi do wszystkich przybyłych 16 kwietnia 
br. na Stadion Miejsko-Gminny w Nowych 
Skalmierzycach. W imprezie uczestniczy-
li: władze oraz członkowie obu klubów, 
zaprzyjaźnieni prezesi klubów HDK, re-
prezentująca burmistrza Bożenę Budzik 

zastępca skarbnika Agnieszka Sipka oraz 
licznie przybyli mieszkańcy.

Oprócz poboru, do którego zgłosiło się 
137 osób (ostatecznie, po weryfikacji le-
karskiej, krew oddały 103 osoby, w tym 47 
kobiet, a 12 osób po raz pierwszy w życiu), 
pracownicy Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu 
dokonywali również zapisów do bazy 
potencjalnych dawców szpiku kostnego. 
Ogromna ilość krwiodawców przełoży-
ła się na zbiórkę 46,350 ml krwi, co jest 
jednym z lepszych wyników osiągniętych 
podczas sześćdziesięciu czterech zbiórek 
zorganizowanych przez klub z Nowych 
Skalmierzyc. Każda osoba odchodząca ze 
stanowiska poboru otrzymywała zestaw 
czekolad oraz ciepły posiłek regeneracyjny.

Nie tylko krwiodawcy, ale każdy kto tego 
dnia pojawił się na stadionie mógł liczyć na 
moc przygotowanych niespodzianek. Kolej-
ny rok z rzędu strażacy z OSP Skalmierzyce 
przygotowali pokaz gaszenia i rozcinania 
auta, a Muzeum Techniki i Uzbrojenia Woj-
skowego przy Stowarzyszeniu Strzeleckim 

Bellona w Kaliszu wraz z ekipą airsoftową 
zapewnili cieszące się dużą popularnością 
przejazdy pojazdami militarnymi oraz kon-
kurs strzelecki z broni ASG. Starsi swoich 
sił próbowali na ściance wspinaczkowej, 
a najmłodsi korzystali z dmuchańców oraz 
przejazdów ciuchcią. W geście jedności ze 
wszystkimi zaangażowanymi w podobne 
akcje oraz z tymi, którzy krwi potrzebu-
ją, w niebo wypuszczono 500 białych oraz 
czerwonych balonów. 

Jak co roku przedsięwzięcie zakończyło 
się w znajdującej się na tyłach stadionu sie-
dzibie Klubu Motocyklowego „Iskra”, gdzie 
na wszystkich czekały ciepła zupa, kon-
certy rockowe oraz loteria. Rozlosowano 
kilkadziesiąt nagród, w tym m.in. vouchery 
do gabinetu kosmetycznego oraz studia ta-
tuażu, sprzęt AGD, osprzęt rowerowy, torby 
pełne artykułów spożywczych oraz rower, 
którego nowa właścicielka – Henryka Sta-
niek – długo niedowierzała swemu szczę-
ściu podczas losowania. 

Magdalena Kąpielska 

Podziękowanie
Zarządy Klubu Iskra MC Poland oraz Klubu Honorowych Krwiodawców w Nowych Skalmierzycach 
składają serdeczne podziękowania za pomoc oraz ufundowanie nagród, które zostały rozlosowane 
między osobami oddającymi krew podczas akcji Motoserce 2016.

Walne Wyborcze 
Zgromadzenie 
Delegatów Gminnej 
Spółki Wodnej

10.03.2016 r. odbyło się Walne 
Wyborcze Zgromadzenie Delegatów 
Gminnej Spółki Wodnej w Nowych 
Skalmierzycach. Spośród 35 delega-
tów wybranych przez poszczególne 
sołectwa wybrano nowy Zarząd GSW 
na kadencję 2016-2020. W jego skład 
weszli: Karol Bukowski – przewodni-
czący GSW, Andrzej Bęcki – zastępca 
przewodniczącego, Maria Dolińska – 
sekretarz oraz pozostali członkowie: 
Andrzej Bąk, Wincenty Kruszyk, Ro-
man Szóstak, Tomasz Banasiak, Bog-
dan Pabiszczak, Bronisław Mikłas, 
Jan Wawrzyńczak, Zofia Spaleniak, 
Włodzimierz Plota.

Motoserce w Nowych 
Skalmierzycach

Akcji towarzyszyły liczne atrakcje

Podziękowania dla:
• Bożeny Budzik - Burmistrza Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce,
• Marzeny Wodzińskiej - członka Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego,
• Tomasza Kojałowicza  

- za przygotowanie posiłków regeneracyjnych 
dla krwiodawców,

• Krzysztofa Marchwackiego - za dostarczenie 
paliwa do pojazdów militarnych,

Sponsorzy: Nestle Winiary, Kolor Serwis Krzysztof Łuczak & Jacek Gruszka z Kalisza, Stol-Bud 
Tomasz Kałużny, Piekarnia Toska w Skalmierzycach, firma Yuko land, Salon fryzjerski studio 
S8, firma Najlepsze Fajerwerki, Cross Box, Pionier - naprawy pokolizyjne, Andruty Kaliskie, 
Pizzeria Tutti Santi, Black Studio Tattuoo, Kart Team Gokarty Kalisz, OSK Pawlak, Pogotowie 
Rowerowe, Prostowanie Felg Aluminiowych, Auto Partner Garcarek, Spółdzielczy Bank Ludowy 
w Skalmierzycach, Piekarnia Walczak ze Skalmierzyc, Pawilon Handlowy Rolnik Małgorzata Kwuka 
& Jan Dolata Z wyrazami szacunku i uznania

Zarząd Iskra MC Poland oraz Zarząd Klubu HDK w Nowych Skalmierzycach

• Muzeum Techniki i Uzbrojenia 
Wojskowego Bellona z Kalisza - za 
udostępnienie pojazdów militarnych,

• Włodzimierza Chabierskiego 
- za przetransportowanie 
pojazdów militarnych,

• Telewizji Proart, kanału WLKP24.info, 
Radia Centrum, Radia Eska oraz gazety 
Fakty Kaliskie - za objęcie patronatu 
medialnego nad imprezą.

8



Dzień Strażaka w Boczkowie
3 maja, w przeddzień świętego Floriana – 
patrona strażaków druhowie z OSP Boczków 
i OSP Skalmierzyce wspólnie uczestniczyli 
we mszy świętej, którą w skalmierzyckim 
Sanktuarium Matki Boskiej odprawił kapelan 
straży a zarazem proboszcz tej parafii  
– ks. Sławomir Nowak. 

Podsumowano ostatnie pięciolecie 
działalności Ochotniczych Straży 
Pożarnych
17 kwietnia br. w Gostyczynie odbył się XI Zjazd Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych działających na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce, na którym podsumowano ostatnie pięciolecie ich działalności. 

Poza druhami strażakami na zaproszenie 
prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
a zarazem zastępcy burmistrza Gminy i Miasta 
Zdzisława Mielczarka na uroczystość przyby-
li: burmistrz Gminy i Miasta Bożena Budzik, 
przewodniczący Rady Gminy i Miasta Kazi-
mierz Sipka, Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim 
Przemysław Kaźmierczak, prezes honorowy 
Henryk Kwiatkowski, przedstawiciel Komen-
dy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim 
mł. bryg. Roman Matecki oraz komendant 
senior Andrzej Morta a także kapelan straża-
ków ks. Sławomir Nowak. W spotkaniu udział 
wzięły również poczty sztandarowe gmin-
nych jednostek straży oraz działająca przy OSP 
Skalmierzyce Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta.

36 delegatów ze wszystkich siedmiu jed-
nostek OSP zgodnie przyjęło porządek i re-
gulamin obrad, a funkcję przewodniczącego 
powierzono druhowi Józefowi Marciniakowi. 
Strażak to nie zawód, to sposób na życie. To pasja 
wiążąca się z gotowością nieustannego poświę-
cenia wobec drugiego człowieka bez względu 
na czas, miejsce czy okoliczności - tymi słowa-
mi rozpoczął swoje podsumowanie prezes 
Zdzisław Mielczarek. Wśród licznych dokonań 
wskazał m.in. prace związane z moderniza-
cją strażnic, zakup nowego specjalistycznego 

sprzętu ratowniczo-gaśniczego i pozyskanie 
aż dziewięciu samochodów, wyposażanie 
jednostek w nowej generacji terminale se-
lektywnego alarmowania z możliwością po-
wiadamiania strażaków o alarmie za pomocą 
sms, zakup nowoczesnych syren służących do 
alarmowania i ostrzegania ludności o zagroże-
niach za pomocą komunikatów słownych oraz 
liczne szkolenia ochotników. Do sukcesów 
można również zaliczyć udział drużyn stra-
żackich w zawodach sportowo-pożarniczych 
i zawodach ratownictwa medycznego a także 
działalność Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych. Wszystko to, co naszym Ochotniczym 
Strażom Pożarnym udało się osiągnąć, co przez 
wszystkie lata udało się wypracować, nie byłoby 
możliwe, gdyby nie przychylność i wsparcie Pani 
Burmistrz oraz Rady Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce, za co w imieniu całej braci strażackiej 
składam serdeczne podziękowania – powiedział 
prezes Zdzisław Mielczarek składając na ręce 
burmistrz Bożeny Budzik bukiet kwiatów.

Zjazd był nie tylko swoistym bilansem 
ostatnich pięciu lat, ale wiązał się także z za-
kończeniem kadencji władz Związku i koniecz-
nością wyboru nowego zarządu. W wyniku 
przeprowadzonego głosowania na stanowi-
sku prezesa pozostał Zdzisław Mielczarek, 
wiceprezesami zostali: Czesław Briese, Jacek 

Łusiak, Józef Marciniak, a komendantem gmin-
nym Jerzy Kwiasowski, sekretarzem Witold 
Briese, skarbnikiem Grzegorz Lewandowski, 
członkami prezydium: Józef Biernat, Gabriel 
Pietrzak, a członkami zarządu: Jakub Byzia, 
Sławomir Maciak, Marcin Pietrzak, Józef Stęp-
niak, Sławomir Szymczak, Paweł Świderski, 
Józef Walczak, Marian Wielanek. 

Słowa uznania dla braci strażackiej skie-
rowała burmistrz Bożena Budzik: gratuluję 
wszystkim, którzy pozostali w strukturach bądź 
powołano ich do nowego Zarządu. Życzę Pań-
stwu, by najbliższe pięć lat obfitowało w nowe 
pomysły, których realizacja będzie nie tylko po-
wodem osobistej satysfakcji, ale i przyczyni się 
do jeszcze lepszego funkcjonowania straży w ob-
liczu coraz to nowych zagrożeń.

W Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce 
działa siedem jednostek OSP, w tym dwie 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym. Zrzeszają one w swoich szeregach ogó-
łem 333 strażaków, w tym: 234 czynnych 
i 31 kobiet oraz 11 członków wspierających 
i 37 członków honorowych. W Młodzieżowych 
Drużynach Pożarniczych jest ogółem 89 mło-
dych strażaków. W minionej kadencji do akcji 
ratowniczo-gaśniczych jednostki wyjeżdżały 
aż 678 razy. 

Dariusz Smułka

Poza druhami obecni byli także przed-
stawiciele władz samorządowych – bur-
mistrz Bożena Budzik wraz z jej zastępcą 
Zdzisławem Mielczarkiem a także komen-
dant Miejsko-Gminnego ZOSP Jerzy Kwia-
sowski, poczty sztandarowe obu jednostek 
oraz Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta. 

Zbliżający się Dzień Strażaka nie był je-
dynym powodem do świętowania druhów 
z Boczkowa. W roku bieżącym za sprawą 
starań samorządu ich remiza została kom-
pleksowo wyremontowana – odnowiono 
posadzkę, wygipsowano i odmalowano 

wnętrze, zamontowano nowe regały, a w 
jej centralnym miejscu zawisł krzyż, który 
poświęcono na wspomnianej mszy świętej. 
Koszt wszystkich prac wyniósł blisko 18 
tysięcy złotych. Jednostka OSP w Boczko-
wie w 2015 roku obchodziła swoje 80-le-
cie i z okazji tak pięknego jubileuszu poza 
wyremontowaniem remizy burmistrz Bo-
żena Budzik przewidziała jeszcze jedną 
niespodziankę – sfinansowała pięć dębów, 
które posadzono na placu za remizą oraz 
upamiętniającą to wydarzenie tablicę. 
Umocowano ją na kamieniu znajdującym 

się w centralnym punkcie placu. O symbo-
liczne wkopanie drzew zostali poproszeni: 
ich fundatorka – burmistrz Bożena Budzik, 
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego ZOSP RP Zdzisław Mielczarek, Miej-
sko-Gminny Komendant Jerzy Kwiasow-
ski, kapelan straży ks. Sławomir Nowak 
a także ustępujący Prezes OSP w Boczko-
wie Zbigniew Budzik oraz obecny prezes 
Paweł Jarmuszczak. Po części oficjalnej 
gości zaproszono do świetlicy wiejskiej 
na poczęstunek.

Dariusz Smułka
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Spotkania z podróżnikiem  
Romanem Pankiewiczem
29 kwietnia Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Nowych Skal-
mierzycach zorganizowała spotkania z podróżnikiem Romanem 
Pankiewiczem, twórcą tryptyku „Trzy żywioły”: „Matuszka Rosija 
– pierwszy żywioł”, „Niemcy – drugi żywioł” oraz „Islandia – trze-
ci żywioł”. 

Tym razem autor za-
prezentował uczniom 
swoją najnowszą książ-
kę pt. „Niemcy – moja 
mała Ojczyzna. Drugi 
żywioł” oraz opowia-
dał o trzyletnim poby-
cie w Niemczech. Swoje 
opowieści o historii, za-
bytkach i codzienności 
tego kraju wzbogacił po-
kazem zdjęć, które wy-
konał podczas podróży. 
Przedstawił miasta, któ-
re miał okazję zwiedzić: 
Lipsk, Berlin i Frankfurt 
nad Menem. Pokazywał, 
jak wyglądały one kilkanaście lat temu, 
a jak prezentują się dziś. Nawiązał rów-
nież do problemu narkomanii w Niem-
czech i zaapelował do młodzieży, aby 
stroniła od narkotyków oraz uczyła się 
języków obcych, co niewątpliwie ułatwi 
podróżowanie i poznawanie nowych 
miejsc oraz ludzi. 

W spotkaniu o charakterze nietypo-

wej lekcji historii uczestniczyli ucznio-
wie klas VI szkoły podstawowej w Bi-
skupicach Ołobocznych, Droszewie oraz 
Nowych Skalmierzycach, którzy z zainte-
resowaniem słuchali niezwykłych opo-
wiadań podróżnika. Po spotkaniu każdy 
miał możliwość rozmowy z autorem oraz 
kupna jego książki z autografem.  

Spotkanie z pisarką  
Agnieszką Frączek
Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci 
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Nowych Skal-
mierzycach zorganizowała dwa spotkania z Agnieszką 
Frączek – autorką kilkudziesięciu książek dla dzieci, ger-
manistką, leksykografem i wykładowcą językoznawstwa 
na Uniwersytecie Warszawskim a także miłośniczką psów 
i kotów, które wielokrotnie są bohaterami jej utworów. 

W spotkaniach, które odbyły się w filii 
bibliotecznej w Biskupicach Ołobocznych 
oraz w Szkole Podstawowej im. Powstań-
ców Wlkp w Nowych Skalmierzycach, 
wzięło udział około 80 dzieci z klas V i VI. 

Pisarka w interesujący sposób zaprezen-
towała swoje wiersze i poprowadziła krót-
ką lekcję języka polskiego. Błyskawicznie 
nawiązała kontakt z dziećmi, z ogromnym 
poczuciem humoru i w sympatyczny, ciepły 
sposób czytała fragmenty swoich wierszy 
oraz wspólnie ze słuchaczami tropiła błę-
dy językowe, jakie najczęściej zdarza się 

nam popełniać. Każdy z uczestników chyba 
na zawsze zapamiętał, że ubieramy choin-
kę, a nie spodnie, bo spodnie wkładamy. 
Autorka zdradziła, skąd czerpie pomysły 
i kto najbardziej przeszkadza jej w pisa-
niu. Dzieci dowiedziały się, że homofony  
czy homonimy wcale nie muszą być trudne 
i nudne, a wręcz przeciwnie – można się 
nimi bawić i przy okazji uczyć. 

Agnieszka Frączek pisząc teksty dla 
najmłodszych zawsze myśli o tym, jak ich 
rozbawić, zachęcić do czytania i zarazem 
nauczyć prawidłowej wymowy oraz pi-

sowni. O tym, jak bardzo podobała się jej 
twórczość świadczą wszystkie sprzedane 
książki, do których wpisywała dedykacje 
i autografy. W podziękowaniu za ciekawe 
i pełne humoru spotkania uczestnicy wrę-
czyli autorce piękne wiosenne kwiaty. 

Spotkania autorskie z pisarzami są jed-
ną z form promocji czytelnictwa. Mamy 
nadzieję, że zarówno młodzi czytelnicy, jak 
i czytający im dorośli sięgną po bogaty do-
robek Agnieszki Frączek, gdyż jej utwory 
nie tylko bawią, ale i uczą.

 Maria Jezierska

Sprzątanie Biskupic 
Ołobocznych
2 kwietnia z inicjatywy rady 
sołeckiej oraz Stowarzyszenia 
Kulturalnego Teatr Misterium 
kilkunastoosobowa grupa miesz-
kańców po raz kolejny przystąpiła 
do wiosennego sprzątania Biskupic 
Ołobocznych. 

Tym razem największą uwagę zwróco-
no na pobocza dróg oraz tereny zaniedbane 
przez prywatnych właścicieli. Jak co roku 
zebrano kilkadziesiąt worków ze szklanymi 
i plastikowymi opakowaniami pozostawio-
nymi w przydrożnych rowach. Ponadto umy-
to wiaty przystankowe oraz uporządkowano 
teren przy świetlicy wiejskiej. 

Szczególne podziękowania należą się gru-
pie młodzieży, która z pełnym zaangażowa-
niem brała udział w pracach porządkowych. 
Na zakończenie organizatorzy zaprosili 
wszystkich uczestników na kiełbaski i pizzę. 

Grzegorz Wojciechowski

Pisarka zaprezentowała dzieciom swoje wiersze

Spotkanie było ciekawą lekcją historii
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Konkurs  
„Jestem bezpieczny 
na drodze”
26 kwietnia 2016 roku w Szkole 
Podstawowej im. Orła Białego 
w Biskupicach Ołobocznych 
odbyła się ósma już edycja 
Gminnego Konkursu Wiedzy 
o Ruchu Drogowym „Jestem 
bezpieczny na drodze”. 

Wzięli w nim udział uczniowie klas II-
-III z pięciu szkół z gminy Nowe Skalmie-
rzyce. W tym roku zadaniem konkurso-
wym było wykonanie przez uczestników 
lapbooka – książeczki edukacyjnej zwią-
zanej z hasłem przewodnim konkursu, 
czyli bezpieczeństwem na drodze. Praca 
nad przygotowaniem lapbooka („książka 
na kolanach”) rozwija takie umiejętności 
jak czytanie, pisanie, kreatywność, logicz-
ne myślenie, a przede wszystkim pogłębia 
wiedzę na określony temat, do której za-
wsze można wrócić, żeby ją wzbogacić 
lub zrobić powtórkę materiału. Jest też 
okazją do aktywnego spędzenia czasu 
dziecka i rodzica, którego pomoc i zaan-
gażowanie jest wręcz nieodzowne. 

Otwarcia konkursu i powitania gości 
dokonała dyrektor szkoły Bożena Wal-
czak. Patronat honorowy nad całością ob-
jął komendant Komisariatu Policji w No-
wych Skalmierzycach Klaudiusz Woźniak. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
zastępca dyrektora WORD w Kaliszu Sła-
womir Chrzanowski, kierownik Referatu 
Oświaty i Wychowania Daniel Mituła oraz 
przewodnicząca Rady Rodziców Agniesz-
ka Szkudlarek. Prace konkursowe ocenia-
ła 4-osobowa komisja. Końcowa klasyfi-
kacja przedstawia się następująco:
• I miejsce –Wiktor Rataj – uczeń klasy 

III z SP w Kotowiecku 
• II miejsce – Kornelia Wrzesińska – 

uczennica klasy II z SP w Biskupicach 
Ołobocznych

• III miejsce – Mikołaj Zgliński – uczeń 
klasy III z SP w Nowych Skalmierzycach
Wyróżnione zostały również prace 

Wiktorii Staszek z SP w Kotowiecku oraz 
Olgi Mikołajczyk z SP w Nowych Skalmie-
rzycach, dla których nagrody ufundował 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
w Kaliszu. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
nagrody ufundowane przez Radę Rodzi-
ców przy SP w Biskupicach Ołobocznych.

Finał konkursu zakończyła insceniza-
cja pt. „Bądź uważny na drodze” przygo-
towana przez uczniów klasy II i III oraz 
spotkanie gości i organizatorów przy ka-
wie i ciastku. 

Organizatorzy 

Klasa szósta na Festiwalu  
Nauki i Sztuki w Kaliszu 
W związku z podpisanym porozumieniem o współpracy pomiędzy 
Szkołą Podstawową im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana 
w Gostyczynie a Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu 
Wydział w Kaliszu 20 kwietnia 2016 roku uczniowie klasy szóstej 
brali udział w Festiwalu Nauki i Sztuki.

 Po uroczystym otwarciu warsztatów 
artystycznych i wystąpieniach Dziekana 
Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego 
w Kaliszu oraz Prezydenta Miasta Kali-
sza nasi uczniowie pełni zapału i cieka-
wości udali się na warsztaty do Pracowni 
Tkaniny, Malarstwa oraz Cyfrowej Edycji 
Obrazu. Poczucie rytmu mogli sprawdzić 
podczas improwizacji w trakcie warsz-

tatów muzycznych, które bardzo im się 
spodobały. Na koniec szóstoklasiści mogli 
podziwiać prawdziwy pokaz mody przy-
gotowany przez studentów w Pracow-
ni Sztuk Projektowych. Do Gostyczyny 
uczniowie wrócili zmęczeni, ale pełni 
wrażeń i planów związanych z ich stu-
dencką przyszłością. 

D. W. 

Informacja w sprawie odbierania odpadów  
komunalnych i segregowanych

Zasady odbierania odpadów komunalnych i segregowanych od mieszkańców Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce reguluje Uchwała nr XVI.116.2015 Rady Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce z dnia 30 listopada 2015 roku.
Zgodnie z w/w uchwałą firma odbierająca odpady ma obowiązek odebrać każdą 

ilość wytworzonych odpadów komunalnych z określoną w harmonogramie wywozów 
częstotliwością oraz umieszczonych w pojemnikach, których rodzaj określa załącznik nr 1 

do w/w uchwały. W punkcie IV załącznika został określony rodzaj odpadów segregowanych 
odbieranych z nieruchomości:

•	 tworzywa sztuczne – w workach żółtych,
•	 szkło opakowaniowe – w workach zielonych,
•	 papier i tektura – w workach niebieskich.

Dotychczas odpady organiczne (w tym m. in. trawę) odbierano w workach.  
W nowej uchwale wskazane są trzy możliwości pozbycia się takich odpadów:
•	 wrzucenie bioodpadów do koszy z odpadami, które nie podlegają segregacji,
•	 gromadzenie odpadów w przydomowych kompostownikach
•	 samodzielne ich dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki na składowisko   

 w Psarach, gdzie zostaną przyjęte nieodpłatnie. 
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Dzień Ziemi w gimnazjum
Słoneczny, wiosenny dzień 22 kwietnia br. oraz atrakcyjne zajęcia 
terenowe z przedmiotów przyrodniczych będą z zadowoleniem 
wspominać pierwszoklasiści z Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach. 

Tego bezchmurnego poranka, pod 
opieką nauczycieli przedmiotów przyrod-
niczych, uczniowie wybrali się spacerem 
do pobliskich Śliwnik. Na miejscu mie-
li możliwość poznać tajniki otaczającej 
przyrody i sprostać zadaniom doświad-
czalnym z biologii, chemii, fizyki i geogra-
fii. Wszystkie atrakcje dla młodszych ko-
legów i koleżanek przygotowała klasa IID. 
Z biologii uczniowie badali świat bezkrę-
gowców, poszukując ich przedstawicieli 
w danym ekosystemie, nazywali gatunki 
zwierząt i wskazywali na ich charaktery-
styczne części ciała i środowisko, w jakim 
żyją – tu wykorzystywali odpowiednie 
ilustracje, lupy, siatki entomologiczne, sło-
iki. Z fizyki oddawali się pomiarom, aby 
zbadać energię potencjalną i kinetyczną 
przedmiotów z otoczenia w stanie spo-
czynku i po wprowadzeniu w ruch. By zre-
alizować cele, uczestnicy musieli znaleźć 
odpowiedni materiał badawczy, wyzna-
czyć jego masę oraz ruch, jaki dane ciało 
pokonało. Chemicznie uczniowie realizo-
wali się sprawdzając stan wody zbiorni-
ka, przy którym odbywały się zajęcia, 
określali PH wody i stosując odpowiedni 
sprzęt rozdzielali przygotowane dla nich 

mieszaniny. Miłośnicy geografii mierzyli 
temperaturę, prędkość wiatru, ciśnienie 
atmosferyczne gleby, lasu, otwartej prze-
strzeni i porównywali wyniki. 

Po zadaniach przyszedł czas na posiłek 
przygotowany przez przedstawicieli każ-
dej klasy pod okiem Oli Góral. Dla wszyst-
kich starczyło przepysznych kanapek, 
a niektórzy konsumowali także upieczone 
nad ogniskiem kiełbaski i ziemniaki.

Były to pierwsze zajęcia tego typu 
z wszystkich przedmiotów przyrodni-
czych, ale na pewno nie ostatnie, a wio-
senne wycieczki terenowe z okazji Dnia 
Ziemi dla klas pierwszych będą organizo-
wane cyklicznie.

H. Belkner, I. Liebert, E. Kukułka, P. Sobański, 
M. Śrama

1 kwietnia br. w murach Gim-
nazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach 
odbyła się IV edycja wiosennego 
festiwalu „Mam Talent”.

W konkursie zaprezentowało się piętna-
ścioro uczniów utalentowanych wokalnie, 
instrumentalnie, tanecznie oraz sportowo. 
Ekscytujące pokazy uczestników podziwiała 
licznie przybyła publiczność oraz nauczyciel-
skie jury w składzie: Halina Więcław, Aneta 
Mikołajczyk i Marcin Śrama. To właśnie jury 
spośród wszystkich uczestników festiwalu 
wytypowało finałową trójkę. Samych zwy-
cięzców wybrała z kolei publiczność. I miej-
sce oraz czek na 150 zł zdobył duet tanecz-
ny Pauliny Kosowskiej i Jakuba Duleby. Na 
II miejscu uplasował się Marcin Sieradzan, 
który urzekł widzów mistrzowską grą na 
keybordzie, a III miejsce zajął zespół gim-
nastyczny dziewczyn „Super Szóstka” 
w składzie: Natalia Niemiec, Dagmara Grzyb, 
Klaudia Kubisiak, Gabrysia Kubisiak, Żaneta 
Turska, Klaudia Cieślak. Podczas występów 
widownia bawiła się znakomicie, a to rów-
nież za sprawą duetu prowadzącego zabawę: 
Weroniki Niemiec i Nikodema Pawlaka. Nad 
całością imprezy czuwał Samorząd Uczniow-
ski z Agnieszką Jaźwiec na czele.

Wszystkim utalentowanym gimnazjali-
stom gratulujemy, a publiczności dziękujemy 
za wspaniały doping i cudowną atmosferę 
wspólnego spotkania.

K. Malchrzycka

Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach re-
prezentowało czworo uczniów, którzy prze-
szli eliminacje półfinałowe. Kolejny raz może-
my się poszczycić doskonałym wynikiem, co 
potwierdza, że Gimnazjum im. Polskich Nobli-
stów to skarbnica talentów w tej dziedzinie. 

W ścisłym finale Gabriela Jabłońska zajęła 
IV miejsce, Piotr Machlański VI, a Dawid Wal-
kowiak VII, jest to tym bardziej budujące, że 
cała trójka to pierwszoklasiści, a ich przygoda 
z krasomówstwem dopiero się rozpoczęła. 

Życzymy im kolejnych sukcesów i wytrwało-
ści, bo to bardzo wymagająca dyscyplina Nie 
zawiódł laureat trzeciego miejsca z Legnicy, 
uczeń klasy III d Szymon Kubiak, który wspiął 
się o szczebel wyżej i stał się szczęśliwym 
posiadaczem „Srebrnych Koziołków”. Jego 
elokwencja, swoboda sceniczna, a przede 
wszystkim nienaganna polszczyzna oczaro-
wały komisję. Przegrał tylko z reprezentant-
ką województwa kujawsko – pomorskiego i to 
o setne punktów. Szymon pokazał niezwykłą 
klasę i kolejny raz stał się chlubą szkoły.

Ale to nie koniec polonistycznych sukce-
sów gimnazjalistów z Nowych Skalmierzyc. 
W powiatowym konkursie literackim „Po-
etycka Wiosna” - jak stwierdzili organizato-
rzy z ZSU w Ostrowie Wielkopolskim - nasi 
poeci zdeklasowali pozostałych uczestników. 
Amelia Skowrońska zajęła II miejsce, a tuż za 
nią uplasowała się Daria Praczyńska, obie są 
uczennicami klasy I a. Wyróżnienia otrzyma-

li Jan Olejniczak z III b i Jakub Nowacki z II a. 
Wiersze nagrodzonych uczniów znajdą się 
w przyszłorocznym tomiku poezji wydawa-
nym cyklicznie jako pokłosie konkursu.

Mamy także laureatkę w III Przeglądzie 
Młodzieżowym Twórczości Poetyckiej im. 
Wojciecha Bąka, który w tym roku odbywał 
się pod hasłem „Marzenia zapisane w wier-
szu”. II miejsce zajęła w nim Roksana Łuczak 
z klasy III b, natomiast Sebastian Grzesiak z III 
a zdobył wyróżnienie w konkursie „Przysło-
wia łacińskie w obiektywie”. Oba konkursy or-
ganizowało I LO z Ostrowa Wielkopolskiego.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych pod-
opiecznych i życzymy kolejnych powodów do 
satysfakcji, tym bardziej, że wiele konkursów, 
w których biorą udział, nie zostało jeszcze 
rozstrzygniętych. Uczniów przygotowywały: 
Dorota Bukowska, Aneta Mikołajczyk i Agata 
Pawlaczyk-Wieczorek.

A. Pawlaczyk-Wieczorek

Festiwal talentów

Chodzi mi o to, aby język giętki…
1 kwietnia 2016 roku w stolicy Wielkopolski odbył się finał III 
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego „Nie tylko poznań-
skie koziołki”, w którym wzięli udział młodzi krasomówcy z całego 
kraju rywalizujący w trzech kategoriach wiekowych.
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Sędzia Anna Maria Wesołowska 
wśród gimnazjalistów
Na zaproszenie MGOPS w Nowych Skalmierzycach i Gimna-
zjum im. Polskich Noblistów 8 kwietnia br. w naszej gminie 
gościła Anna Maria Wesołowska. Znana z telewizji sędzia 
Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Łodzi spotkała się 
z młodzieżą z Nowych Skalmierzyc i Ociąża. 

 Podczas wizyty sędzia poruszyła te-
mat przestępczości nieletnich i związanej 
z tym odpowiedzialności karnej. W sposób 
bardzo obrazowy przedstawiła przyczyny 
występowania agresji wśród młodzieży, 
problem uzależnień oraz cyberprzemoc. 
Opowiadała również o swoich doświad-
czeniach z 30-letniej praktyki zawodowej. 
Dla podkreślenia ważności przedmiotowej 
tematyki udzielała dzieciom odpowiedzi na 
zadane pytania. Młodzież zainteresowana 
była także kwestiami dotyczącymi m.in. 
wad i zalet jej kariery zawodowej, wybo-
ru studiów a także sprawami związanymi 
z występowaniem w programie telewizyj-
nym. Sędzia z przyjemnością rozdawała 

autografy i fotografowała się 
z uczniami.

Tego samego dnia odbyło się 
również spotkanie z rodzica-
mi, przedstawicielami władz, pedagogami, 
dyrektorami szkół, Policją i pracownikami 
pomocy społecznej. Zarówno spotkanie 
z młodzieżą, jak i z dorosłymi rozpoczynał 
występ uczniów, którzy zaprezentowali 
scenki rodzajowe dotyczące niewłaściwych 
zachowań dzieci wobec siebie oraz wpływ 
alkoholu na rozwój rodziny. Anna Maria 
Wesołowska przekonywała, iż najważniej-
sza jest profilaktyka i zapobieganie zagro-
żeniom. Rodzina i szkoła mają współpraco-
wać w celu ochrony młodego człowieka. 

„Na pozór może się wydawać, że wszel-
kie zagrożenia czyhają na młodego człowie-
ka w świecie zewnętrznym, gdy w istocie to 
sam człowiek dokonuje takich wyborów, 
które zakłócają jego rozwój. Człowiek nie-
dojrzały sam dla siebie może być zagroże-
niem. Człowiek młody sam dla siebie i swo-
ich rówieśników może być także szansą”.

Pozostaje wierzyć, że cel konferencji 
przyniesie w przyszłości pozytywne skutki 
poprawiając bezpieczeństwo młodych lu-
dzi zarówno w szkole, jak i w domu.

„Bez wody ani rusz”  
- ekologiczne zmagania 
przedszkolaków
22 kwietnia br. już po raz czwarty Publiczne 
Przedszkole w Kotowiecku było organizatorem 
Turnieju Ekologicznego, do udziału w którym 
zostały zaproszone wszystkie przedszkola i od-
działy przedszkolne z terenu gminy i miasta Nowe 
Skalmierzyce. 

Hasło tegorocznych rozgrywek, 
w których uczestniczyły trzyosobowe ze-
społy dzieci 5, 6-letnich z każdej placówki 
brzmiało: „Bez wody ani rusz”. Głównym 
celem turnieju była popularyzacja wiedzy 
ekologicznej dotycząca znaczenia wody 
w świecie przyrody, jej wykorzystania, 
sposobów oszczędzania i ochrony przez 
zanieczyszczeniami. Gospodarzem spotka-
nia była „Elka Kropelka”, w którą to postać 
wcieliła się jedna z nauczycielek. W strojach 
uczestników dominował kolor niebieski, 
także scenografia przygotowana była w tej 
tonacji. Dzieci przy użyciu wędki łowiły 
kolejne zadania, z którymi przyszło im się 
zmagać. Rozwiązywały zagadki, dopaso-
wywały zwierzęta do środowisk, oceniały 
zachowania przedstawione na ilustracjach. 
Były również konkurencje praktyczne. 
Dzieci doskonale bawiły się podczas „czysz-

czenia stawów” za 
pomocą słomek do 
napojów, napeł-

niania wodą butelek przeznaczonych na 
wazony dla kwiatków czy segregowania 
odpadów. Ogromne wrażenie wywarły też 
fantastyczne i bardzo pomysłowe prace 
plastyczne, z którymi zespoły przybyły na 
turniej. Zaprezentowane „Ekologiczne mo-
dele akwarium” zostały również poddane 
ocenie jurorów. Zmagania przedszkolaków 
wzbudziły wiele emocji, była to aktyw-
na edukacja ekologiczna, w trakcie której 
uczestnicy wykazali się wiedzą i umiejęt-
nościami z zakresu ochrony przyrody. 

W rozgrywkach turniejowych I miejsce 
zajął zespół z oddziału przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej im. Błogosławio-
nego Jana Nepomucena Chrzana w Gosty-
czynie, druga lokata przypadła dzieciom 
z oddziału przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dro-
szewie, a trzecie miejsce zdobyła drużyna 

z Publicznego Przedszkola nr1 „Jarzębinka” 
w Nowych Skalmierzycach. Dyplomy i na-
grody laureatom i wszystkim uczestnikom 
wręczyli skarbnik Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bolesław Borkowski oraz 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kotowiecku Teresa Stachowiak. Organi-
zatorki wręczyły gościom oraz nauczyciel-
kom, które przygotowały dzieci do turnieju 
podziękowania oraz symboliczne butelki 
wody z mottem spotkania „Woda daje życie, 
siłę oraz zdrowie, dziś każdy przedszkolak 
Wam o tym opowie”. 

Gratulujemy przedszkolakom! Z rado-
ścią dostrzegamy, że wspólnie spędzony 
czas był okazją do wesołej zabawy, integro-
wania się przedszkolaków z terenu całej 
gminy a także do rozwijania wrażliwości 
i propagowania działań proekologicznych 
wśród najmłodszych obywateli. To prze-
konuje do organizowania kolejnych takich 
wydarzeń. 

 Bogumiła Stodolna

Sędzia odpowiadała na pytania zadane przez młodzież

Przedszkolaki rozwiązywały zagadki i wykonywały zadania związane z ekologią
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Dzień bez zabawki w Droszewie...
był dniem, kiedy wszystkie zabawki „je-

den raz w roku chciały odpocząć”. Dzieci 
bez reszty oddały się wówczas twórczej 
aktywności. Przyniosły do przedszkola 
naturalne kamienie i postarały się je „oży-
wić”, malując i kreśląc na nich dowolne 
wzory. Zadanie to okazało się kreatywną 
zabawą pobudzającą dziecięcą wyobraź-
nię. Ciekawym zajęciem rozwijającym 
inwencję twórczą było także ozdabianie 
balonów. Jednak najwięcej pracy dzieci 

włożyły w projektowanie, a potem w two-
rzenie stand foto. W tym celu wykorzy-
stano wiele materiałów plastycznych. Na 
efekty nie trzeba było długo czekać. Po 
skończonej pracy atrakcją było zrobienie 
pamiątkowego zdjęcia. 

Dzień okazał się wspaniałym pomy-
słem na dobrą zabawę. Rozwijał spraw-
ność manualną, pomysłowość, wyobraź-
nię, uczył współdziałania i angażowania 
w tworzenie. 

Laureatka X Powiatowego 
Konkursu Wiedzy  
o Zdrowiu PCK
Zdrowie jest bezcennym darem, powinniśmy je 
pielęgnować i nieustannie zdobywać wiedzę na 
temat profilaktyki zdrowotnej. 

Dużą wiedzą na temat zdrowia może się 
poszczycić Maja Nowak, która 29 kwietnia 
2016 roku uczestniczyła w powiatowym 
konkursie zorganizowanym przez Zarząd 
Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy-
ża w Ostrowie Wielkopolskim. Uczennica 
klasy VI zajęła II miejsce, udowadniając, 
że zna zasady zdrowego stylu życia oraz 
współczesne zagrożenia dla zdrowia dzieci 
i młodzieży. 

Tematyką X Turnieju Wiedzy o Zdrowiu 
zostały objęte przede wszystkim zagad-
nienia: higiena osobista ze szczególnym 
uwzględnieniem zapobiegania chorobom 
zębów i przyzębia, profilaktyka nałogów 

i choroby AIDS, 
z a p o b i e g a -
nie chorobom 
układu krąże-
nia w aspekcie 
prawidłowego 
żywienia i ak-
tywności ru-
chowej a także profilaktyka urazów i wy-
padków oraz udzielanie pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. 

Sukces Mai jest kolejną okazją, aby pro-
mować zdrowy styl życia zgodnie z zasa-
dami: zdobywaj wiedzę o samym sobie, bądź 
aktywny fizycznie, ucz się walczyć ze stre-

sem, odżywiaj się prawidłowo, hartuj się 
i bądź życzliwy dla innych. Wszystkim ży-
czymy zdrowia i optymizmu. Mai także, 
a ponadto dalszych sukcesów i wytrwało-
ści w zdobywaniu wiedzy!

Finał XVIII Powiatowego 
Konkursu Ortograficznego 
„Mistrz Ortografii”
16 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka 
I przeprowadzono trzeci etap Powiatowego Konkursu Ortogra-
ficznego „Mistrz Ortografii” dla uczniów szkół podstawowych 
klas II – III organizowanego pod patronatem Prezydenta Ostro-
wa Wlkp. Beaty Klimek i Rady Języka Polskiego w Warszawie. 

Uczestniczki konkursu PCK wraz z opiekunami

Młodzi mistrzowie ortografii

W drugim etapie Szkołę Podstawową 
im. błogosławionego ks. Jana Nepomuce-
na Chrzana w Gostyczynie reprezento-
wali Marysia i Szymon. W ciągu 45 minut 
rozwiązywali test z ortografii oraz inter-
punkcji składający się z osiemnastu zadań. 
Do trzeciego etapu komisja konkursowa 
zakwalifikowała 22 uczniów z 16 szkół 
podstawowych z terenu Ostrowa Wlkp. 
i powiatu ostrowskiego. Wśród finalistów 
znalazła się Marysia, która uplasowała się 

na pierwszym miejscu. Bardzo dobrze po-
radził sobie też Szymon, któremu zabrakło 
punktu, aby znaleźć się w finale.

W dyktandzie finałowym pt. „Łasuchy” 
Marysia zmagała się z ortograficznymi  
trudnościami ukrytymi w przepisie na 
sałatkę jarzynową. Wśród produktów 
potrzebnych do zrobienia sałatki znalazły 
się m.in. puszka ciecierzycy odsączonej na 
durszlaku, połowa czerwonej cebuli, żółtej 
papryki i niedużego ogórka, zmiażdżony 

czosnek, pieprz, jarmuż, rzeżucha oraz sos 
musztardowo-jogurtowy. W zanadrzu na 
deser były lody polane musem jeżynowym. 
Dyktando, podobnie jak zadania konkur-
sowe z poprzednich etapów, recenzował 
prof. Andrzej Markowski, przewodniczą-
cy Rady Języka Polskiego w Warszawie. 
Uroczyste podsumowanie konkursu odbę-
dzie się 13 czerwca 2016 roku w Ostrowie 
Wielkopolskim. 

T. Kowalska
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29 kwietnia 2016 roku uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. 
bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie wraz z wychowawca-
mi udali się do Kalisza. 

Celem wyprawy były Książnica Pedago-
giczna im. Alfonsa Parczewskiego, Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza oraz Teatr im. 
Wojciecha Bogusławskiego. 

Uczestnicy wycieczki najpierw udali się 
do biblioteki, gdzie wzięli udział w lekcji 
„Szkoła naszych dziadków i pradziadków”. 

Obejrzeli stare podręczniki szkolne i ławkę 
uczniowską z początku XX wieku, dowie-
dzieli się czym zajmuje się introligator i co 
to jest exlibris. Z głową pełną nowych wia-
domości pojechali do siedziby Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza, gdzie mieli oka-
zję podziwiać pracę studentów, obejrzeć 

akademicką bibliotekę oraz zaobserwować 
w Pracowni Grafiki, jak powstają nadruki 
na koszulkach. Ostatnim punktem wypra-
wy był Teatr im. Wojciecha Bogusławskie-
go, gdzie obejrzeli spektakl „Siostra i cień”, 
poruszający trudny temat śmierci. 

Uczniowie zmęczeni, ale z uśmiechem na 
twarzy i pełni nowej wiedzy oraz wrażeń 
wrócili do szkoły. 

D. W. 

Wiosenne biegi przełajowe
21 kwietnia w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Kotowiecku odby-
ły się Mistrzostwa Gminy w Indywidualnych Biegach Przełajowych. 

Piękna pogoda oraz trasa przygotowa-
na w miejscowym parku sprzyjała wiosen-
nym biegowym zmaganiom uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Młodzież 
walczyła o prawo startu w mistrzostwach 
powiatu. 

W kategorii dziewcząt kl. IV i V pierwsze 
miejsce zajęła Oliwia Klar z SP w Nowych 
Skalmierzycach, drugie Katarzyna Binek 
z SP w Droszewie, trzecie Katarzyna Bo-
dylska z SP w Skalmierzycach. W kategorii 
chłopców kl. IV i V pierwsze miejsce zajął 

Wiktor Bogacki z SP w Droszewie, drugie 
Konrad Czerwiński z SP w Skalmierzycach, 
trzecie Kamil Adamczewski z SP w Nowych 
Skalmierzycach. W kategorii dziewcząt kl. VI 
pierwsze miejsce zajęła Paulina Szczepaniak 
z SP w Nowych Skalmierzycach, drugie Maja 
Nowak z SP w Droszewie, trzecie Agnieszka 
Ilska z SP w Skalmierzycach. W kategorii 
chłopców kl.VI pierwsze miejsce wywalczył 
Jakub Grzyb z SP w Ociążu, drugie Miko-
łaj Christ, trzecie Patryk Wysoki, obaj z SP 
w Nowych Skalmierzycach. 

W zmaganiach gimnazjalistów w kate-
gorii dziewcząt kl. I i II zwyciężyła Marce-
lina Wdowczyk, drugie miejsce zajęła Julia 
Kaźmierska, obie z gimnazjum w Nowych 
Skalmierzycach, trzecie Klaudia Kasprzak 
z gimnazjum w Ociążu. W kategorii chłop-
ców kl. I i II na pierwszym miejscu uplaso-
wał się Piotr Stempniak, na drugim Maciej 
Kowalski, na trzecim Grzegorz Stasiak, 
wszyscy zawodnicy z gimnazjum w Ociążu. 
W kategorii dziewcząt kl. III na pierwszym 
miejscu uplasowała się Pamela Kałużna 
z gimnazjum w Ociążu, drugim Weronika 
Rosołek z gimnazjum w Nowych Skalmie-
rzycach, na trzecim Angelika Orzechowska 
z gimnazjum w Ociążu. W kategorii chłop-
ców kl. III pierwsze miejsce zajął Michał 
Biernacki z gimnazjum w Nowych Skalmie-
rzycach, drugie Wiktor Tetrzona, trzecie Pa-
tryk Karkoszka, obaj reprezentujący gimna-
zjum w Ociążu. 

Zawody zakończyło uroczyste wręczenie 
medali i dyplomów przez dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku Te-
resę Stachowiak.

Etap powiatowy zawodów odbył się 26 
kwietnia w Raszkowie.

 Violeta Matuszczak

Spotkanie z kulturą  
- wyprawa do Kalisza

Uczniowie obejrzeli spektakl „Siostra i cień”
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TEATR
PANA O.

23.DNI 

NOWE SKALMIERZYCE

KABARET
SKECZÓW

MECZACYCH

KABARET
SKECZÓW

MECZACYCH

MIASTA MARKOWSKA
PATRYCJA
MARKOWSKA

PATRYCJA

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

•  Spotkanie mieszkańców przy Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich

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

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

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

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

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

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

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

 Bezpłatny plac zabaw!

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


