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Tereny pokolejowe przejęte  
przez samorząd Nowych Skalmierzyc
Długie przygotowania i negocjacje władz samorządowych Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce z PKP S.A. odnośnie sprzedaży terenów 
pokolejowych zlokalizowanych w mieście w rejonie ulic Kolejowej, 
Mostowej i Polnej zakończyły się sukcesem. 

11 czerwca br. w jednej z poznańskich 
kancelarii doszło do podpisania aktu no-
tarialnego dot. przeniesienia prawa wie-
czystego użytkowania gruntów oraz prawa 
własności znajdujących się na nich obiektów 
budowlanych na rzecz Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce. Burmistrz Bożena Budzik re-
prezentowała Gminę łącznie ze skarbnikiem 
Bolesławem Borkowskim oraz kierowni-
kiem Referatu Geodezji Sławomirem Grze-
gorowskim, natomiast w imieniu PKP akt 
podpisywały Dyrektor Regionalny do spraw 

11 czerwca doszło do podpisania aktu notarialnego 
dot. przeniesienia prawa wieczystego użytkowania 
terenów pokolejowych na rzecz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce 

Po uroczystości otwarcia drogi udano się do świetlicy wiejskiej na poczęstunek

Oficjalne otwarcie  
ulicy Kępina w Trkusowie

Zakończyły się prace związane z przebudową uli-
cy Kępina we wsi Trkusów. To odcinek o długości 630 
metrów, który łączy zabudowania i pola z drogą powia-
tową Kalisz-Droszew. W ramach inwestycji położono 
nowy asfalt o szerokości 4 metrów oraz utwardzono 
pobocza. 

Mieszkańcy już korzystają z nowej drogi, której 
oficjalne otwarcie odbyło się 14 maja br. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonała Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik wraz z przewodni-
czącym Rady Kazimierzem Sipką, sołtysem wsi Trku-
sów Ewą Woźnicką oraz przedstawicielem mieszkań-
ców. W uroczystości wzięli również udział sekretarz 
Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek, skarbnik Gminy 
i Miasta Bolesław Borkowski, kierownik Referatu Tech-
niczno-Inwestycyjnego Marcin Kowalczyk oraz liczni 
mieszkańcy Trkusowa. 

Po wspólnej modlitwie oraz poświęceniu inwesty-
cji przez ks. Jarosława Materlińskiego zebrani udali 
się do tutejszej świetlicy wiejskiej, gdzie czekał na 
nich poczęstunek.

Dariusz Smułka

Ewidencji Nieruchomości w Poznaniu Gra-
żyna Nidzińska oraz Dyrektor Regionalny do 
spraw Sprzedaży Nieruchomości w Poznaniu 
Patrycja Kubicka.

Wspomniany teren, który kosztował Gmi-
nę  1,1 mln zł, to klin o powierzchni 9,1006 ha 
usytuowany pomiędzy dworcem kolejowym 
a Stadionem Miejsko-Gminnym. Biorąc pod 
uwagę niewielką ilość gruntów publicznych 
w mieście, pozyskane tereny stanowią zna-
czący udział w tej powierzchni.

Władze Nowych Skalmierzyc już od daw-
na mają pomysł na rewitalizację tego zanie-
dbanego dotychczas miejsca. Bezpośrednie 
sąsiedztwo stadionu umożliwia włączenie 
terenu i zagospodarowanie całości jako je-
den wielki kompleks sportowo-rekreacyjny. 
Planuje się więc tutaj m.in. budowę sali wi-
dowiskowo-sportowej i boiska treningowego 
o nawierzchni syntetycznej oraz infrastruk-
tury temu towarzyszącej. Powstanie również 
parking na ponad 300 miejsc postojowych, 
z których będą mogli korzystać także pracow-
nicy sąsiednich firm. Z tyłu, za bazą sporto-
wą, przewidziano miejsce na budownictwo 
komunalne. Całość uzupełnią drogi, chodniki 
oraz projektowane tereny zielone. 

Zagospodarowanie tak dużej powierzchni 
wymaga ogromnych nakładów finansowych, 
dlatego też samorząd będzie starał się pozy-
skiwać środki poprzez emisję obligacji komu-
nalnych czy dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Magdalena Kąpielska 
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Chóry i orkiestry w Skalmierzycach
 W Sanktuarium Matki Boskiej Skalmierzyckiej zabrzmiało tak do-
nośnie, jak nigdy wcześniej – wszystko to za sprawą I Pielgrzymki 
Chórów i Orkiestr Południowej Wielkopolski. 

Ta niezwykła uroczystość odbyła się 24 
kwietnia br. Rozpoczęła ją msza święta ce-
lebrowana przez ks. Sławomira Nowaka, po 
której w repertuarze maryjnym prezento-
wały się chóry i orkiestry – w sumie prawie 
400 osób. 

W pielgrzymce udział wzięli: Chór „Ra-
dość” z Gorzyc Wielkich, Chór im. K.T. Bar-
wickiego z Jarocina, Orkiestra Dęta OSP Ka-
lisz-Dobrzec, Chór „Arion” z Kotlina, Chór 
im. Cz. Czypickiego z Koźmina, Chór para-
fialny pw. św. Grzegorza z Nowych Skal-
mierzyc, Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta 
w Nowych Skalmierzycach, Towarzystwo 
Śpiewacze „Cichy Kącik” z Ostrowa Wielko-
polskiego, Chór Męski „Harmonia” z Plesze-
wa, Towarzystwo Śpiewu z Raszkowa, Chór 
kościelny pw. św. Cecylii ze Skalmierzyc oraz 
Chór „Cantare” z Żegocina. Jak podkreślił 
Prezes Południowowielkopolskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr dr Karol Marszał:  

celami koncertu oraz pielgrzymki były dzięk-
czynienie Najświętszej Marii Pannie w wi-
zerunku Skalmierzyckim za łaski i sukcesy 
osiągnięte przez amatorski ruch muzyczny, 
pobudzenie i rozwijanie zainteresowań mu-
zyką sakralną, szczególnie muzyką maryjną 

i jej uprawianie, doskonalenie poziomu wy-
konawczego amatorskich zespołów arty-
stycznych, konfrontacja osiągnięć i wymia-
na doświadczeń pomiędzy zespołami oraz 
popularyzowanie polskiej muzyki chóralnej 
i orkiestralnej różnych epok. 

Patronat honorowy nad pielgrzymką 
objęli ks. biskup Edward Janiak oraz bur-
mistrz Bożena Budzik. Obecny na uro-
czystości Sekretarz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Zdzisław Mielczarek złożył 
wszystkim uczestnikom gratulacje oraz 
wyrazy uznania za wysoki poziom prezen-
towanych utworów: Dziękuję Państwu za 
ucztę duchową, którą nam zgotowaliście, 
proponując znakomitą strawę, jaką był chó-
ralny śpiew i muzyka orkiestr dętych. Św. 
Augustyn mawiał, że kto dobrze śpiewa, dwa 
razy się modli, a jako, że Wy zaśpiewaliście 
i zagraliście bardzo dobrze, zatem my mo-
gliśmy się po wielokroć modlić tu w Sank-

tuarium  Matki Bożej Skalmierzyckiej, za co 
z serca wszystkim uczestnikom I Pielgrzym-
ki Chórów i Orkiestr dziękuję. Sekretarz 
zaprosił też w imieniu burmistrz wszyst-
kich uczestników na kolejne spotkanie 
w roku przyszłym.

Po występach zostały wręczone pamiąt-
kowe dyplomy oraz upominki dla dyrygen-
tów. Zwieńczeniem uroczystości był wspól-
ny koncert przed sanktuarium. 

Organizatorem pielgrzymki byli Po-
łudniowowielkopolski Związek Chórów 
i Orkiestr oraz proboszcz parafii pw. św. 
Katarzyny w Skalmierzycach. Uroczystość 
została wsparta finansowo przez Gminę 
i Miasto Nowe Skalmierzyce.

Aleksander Liebert

Kolejne inwestycje 
w gminne drogi 
Na zewnątrz da się odczuć letnią 
aurę nie tylko za sprawą coraz to 
wyższych temperatur, ale także 
kolejnych inwestycji, które nie-
bawem rozpoczną się na terenie 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

W kwietniu zostały ogłoszone dwa prze-
targi na przebudowy dróg w północnej części 
gminy, a dokładniej w miejscowościach Mie-
dzianów, Gałązki Wielkie i Gałązki Małe.

Pierwszy przetarg przewiduje przebu-
dowę drogi łączącej zabudowę wsi Gałązki 
Małe z Miedzianowem (obręb Droszew) i z 
siecią dróg gminnych oraz powiatowych w tej 
miejscowości. Obecnie ma ona nawierzchnię 
gruntową, dlatego planuje się wykonać asfal-
tową wraz z półmetrowymi, obustronnymi 
poboczami z kruszywa. Długość przebudo-
wywanego odcinka drogi wyniesie 1,5 km, 
a koszt tych prac to prawie 440 tys. zł.

W sąsiednich Gałązkach Wielkich, w ra-
mach drugiego przetargu, będzie przebudo-
wywana droga, która łączy istniejące posesje 
i stanowi dojazd do pól we wsi. Władze sa-
morządowe planują wykonać jej przebudowę 
poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, 
której szerokość docelowo wyniesie 4 m wraz 
z poboczami z kruszywa łamanego o szero-
kości 0,5 m z każdej strony. Droga na chwilę 
obecną jest umocniona żużlem paleniskowym, 
gruzem i kruszywem łamanym o różnych 
grubościach. Ponadto na poboczach drogi wy-
stępuje zadrzewienie przydrożne w bardzo 
złym stanie technicznym – 44 drzewa, które 
zostaną poddane pielęgnacji (przycięciu). 
Długość przebudowywanego odcinka wynie-
sie ponad 700 m. Rozpocznie się na krawędzi 
drogi gminnej Gałązki Wielkie-Sobótka a za-
kończy za ostatnią posesją na tej drodze. Obie 
inwestycje wykonawcy rozpoczęli w czerwcu 
i mają je zakończyć do 10 sierpnia br.

Dariusz Smułka

W pielgrzymce wzięło udział prawie 400 osób

Po występach zostały wręczone pamiątkowe 
dyplomy oraz upominki dla dyrygentów
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25-lecie odrodzenia samorządności
Rozwój idei samorządności jest jednym z kluczowych czynników,  
które przyczyniły się do demokratyzacji systemu politycznego w Polsce. Proces ten kształtował się na 
wielu płaszczyznach, obejmując różne formy samorządu. Od początku przemian ustrojowych w Polsce, 
sięgających końca lat 80. XX wieku, zdano sobie sprawę, że najlepszym sposobem zapewnienia obywate-
lom wpływu na politykę prowadzoną przez władze jest szeroka decentralizacja administracji publicznej.

Współczesny samorząd terytorialny i jego 
udział w sprawowaniu władzy publicznej spre-
cyzowany został 9 grudnia 1989 roku w usta-
wie o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej. Zmieniono wówczas nazwę 
Państwa na Rzeczpospolitą Polską, a art. 5 
zmienionej Konstytucji stanowił, iż Rzeczpo-
spolita Polska gwarantuje udział samorządu 
terytorialnego w sprawowaniu władzy oraz 
swobodę działalności innych form samorządu. 
Z kolei w art. 6 zapisano: Rzeczpospolita Polska 
gwarantuje swobodę działalności gospodarczej 
bez względu na formę własności; ograniczenie 
tej swobody może nastąpić jedynie w ustawie.

8 marca 1990 roku ponownie zmieniono 
Konstytucję, która była już Konstytucją Rzecz-
pospolitej Polskiej. Zmiana ta ugruntowała 
podstawy działania samorządu terytorialne-
go. W zmienionym akcie zdefiniowano pojęcie 
gminy, określono jej ustrój i zadania. Zagwa-
rantowano sądową ochronę niezależności 
gminy oraz nadano gminom osobowość praw-
ną. Tego samego dnia Sejm uchwalił również 
ustawę o samorządzie terytorialnym. Określała 
ona zasady ustroju i funkcjonowania samorzą-
du. Po dzień dzisiejszy ocenia się, że była to 
jedna z najważniejszych zmian ustrojowych 
po roku 1989. Przywracając samorząd gmin-
ny, wyraźnie nawiązano do tradycji z czasów 
II Rzeczypospolitej. Do zakresu działalności 
gminy zaliczono wszystkie sprawy publiczne 
o znaczeniu lokalnym. W dniu 27 maja 1990 
roku odbyły się pierwsze, historyczne wybory 
samorządowe do rad gmin. Rada pełni funk-
cję stanowiącą oraz kontrolną. Składa się ona 
z radnych wybranych przez mieszkańców gmi-
ny na czteroletnią kadencję. Liczbę radnych 
precyzuje ustawa z dnia 8 marca 1990 roku, 
i tak zgodnie z art. 17 w skład rady samorządu 
naszej wielkości (w gminach do 20.000 miesz-
kańców) wchodzą radni w liczbie piętnastu. 

Pierwszym przewodniczącym został wy-
brany Daniel Sztandera. W skład rady 
wchodzili także: Józef Banach, Kazimierz 
Czajczyński, Irena Frąszczak, Zenon Her-
bich, Dariusz Ignor, Stanisław Jeżyk (do IV 
1993), Janusz Karpała, Jan Kłobuszyński, 
Edward Kobza, Wincenty Kruszyk, Kazimierz 
Kubiak,  Mieczysław Kułton, Stanisław Ławni-
czak, Tomasz Ławniczak, Józef Marek, Maciej 
Olejnik, Stanisław Pawlak, Antoni Pietrzak, Jan 
Rataj, Jan Sikora, Eugeniusz Smółka, Czesław 
Stasiak, Edward Świtalski i Jerzy Koncman (od  
VIII 1993).

Organem wykonawczym gminy jest wójt. 
W gminie, w której siedziba władz znajdu-
je się w mieście organem tym jest burmistrz, 
a w miastach powyżej 100 000 mieszkańców – 
prezydent miasta. Samorząd Nowych Skalmie-
rzyc jest ewenementem na skalę kraju. Chociaż 
siedziba władz znajduje się administracyjnie 
na terenie wsi, posiadamy burmistrza.  Pierw-
szym, wybieranym jeszcze przez radę gminy, 
został Stanisław Zachwyc. Wcześniej był se-
kretarzem prezydium Powiatowej Rady Naro-
dowej w Ostrowie Wielkopolskim oraz naczel-
nika gminy. Pełnił on swoją funkcję do sierpnia 
1992 roku, po czym przeszedł na emeryturę. 
Od września 1992 roku do dnia dzisiejszego 
stanowisko burmistrza pełni Bożena Budzik. 

Warto zaznaczyć, iż równolegle z burmi-
strzem do 27 października 2002 roku działał 
Zarząd Gminy. Składał się z 3 do 7 osób, któ-
re rada gminy wybierała ze swojego grona 
w tajnym głosowaniu. Przewodniczący orga-
nizował pracę zarządu, reprezentował gminę 
na zewnątrz i kierował sprawami bieżącymi. 
W pracach zarządu uczestniczyli sekretarz 
i skarbnik, nie mając jednak prawa głosu. Po 
wejściu w życie ustawy z dnia 20 czerwca 
2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, bur-
mistrza i prezydenta miasta zarząd gminy 

został zastąpiony przez wybieranych w wy-
borach bezpośrednich wójtów, burmistrzów 
lub prezydentów.

Według zamierzeń twórców reformy pod-
stawowymi celami jej wprowadzenia miała 
być decentralizacja państwa poprzez przenie-
sienie wielu zadań i kompetencji z centrum do 
samorządu, uporządkowanie ładu terytorial-
nego, zmiana systemu finansów publicznych, 
budowa demokratycznych instytucji społe-
czeństwa obywatelskiego oraz przystosowa-
nie organizacji terytorialnej państwa i struktur 
samorządu do standardów Unii Europejskiej, 
co w przyszłości miało być szczególnie pomoc-
ne w kontekście implementacji wspólnotowej 
polityki regionalnej. Poszczególne jednostki 
samorządu powstawały z mocy prawa, przy 
czym w jego modelu trójszczeblowym gmina 
stała się jednostką podstawową, powiat po-
średnią a województwo najwyższą. Podział 
taki został dokonany z uwagi na zakres zadań, 
jakie mają do wykonania wymienione jednost-
ki, nie zaś ze względu na zakres podległości. 
Podsumowując należy stwierdzić, że model 
polskiego samorządu terytorialnego od stro-
ny formalnoprawnej jest kompletny i w miarę 
spójny. Stał się on ważnym elementem jednoli-
tego systemu władz publicznych. 

Z okazji 25-lecia samorządności opraco-
wany został okolicznościowy folder. Można go 
otrzymać w Referacie Kultury, Sportu i Promo-
cji Gminy Zapraszamy do lektury!

Aleksander Liebert
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Skwer Czytelnika przy Bibliotece
Wiosną ubiegłego roku diametralnie zmieniły swój wygląd nowo-
skalmierzyckie planty, czyli rabaty wzdłuż ulicy Kaliskiej na odcinku 
od skrzyżowania z ul. 1 i 3 Maja do skrzyżowania z ul. Podkocką.

Te dotychczas porośnięte tylko trawą 
tereny wzbogaciły się o liczne sezonowe 
kwiaty, krzewy oraz kształtowane na panel 
drzewa. Podobnych nasadzeń dokonano wo-
kół transformatora przy zbiegu ul. Kaliskiej 
z ul. 1 Maja. Przestrzenie te uzupełniono 
kamieniem ozdobnym oraz elementami ma-
łej architektury.

Już wówczas zrodził się pomysł, by zmo-
dernizować i zagospodarować zielenią 
również znajdujący się naprzeciwko trans-
formatora ponad 400-metrowy skwer przy 
Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. Dotychczas miejsce to, choć 
położone przy najważniejszym szlaku ko-
munikacyjnym miasta, nie należało do uro-
kliwych.  Istniejąca zieleń to zaledwie kilka 
lip, brzoza  i rododendron, a otaczający cały 
teren żywopłot jest przerzedzony. Renowa-
cji wymaga także trawnik, zniszczone ławki 
oraz uszkodzony murek. 

Opracowana koncepcja modernizacji 

skweru, która ruszy już w czerwcu  
przewiduje założenie zieleni kompo-
nującej się z nasadzeniami przy ulicy 
Kaliskiej. Nawiązywać będą do tego 
różnej wielkości kuliste bukszpany 
a także element małej architektury – 
betonowa kula. W centralnym punk-
cie zostanie zlokalizowana fontanna 
wykonana z trzech prostopadłościa-
nów rozmaitego koloru i wysokości, 
którą będzie otaczał wybrukowany 
plac w kształcie koła z ustawionymi na 
nim ławkami. Ciekawym i z pewnością 
często wykorzystywanym elementem 
małej architektury będzie wykonany 
z prefabrykatów żelbetowych stół do 
gry w szachy wraz z dwoma ławkami, który 
stanie pod istniejącą brzozą. Wykorzystane 
zostaną również lipy, pod którymi powsta-
ną rabaty na sezonowe kwiaty cieniolubne. 
Resztę obszaru wypełni nowa darń a przy 
odnowionym murku zostanie posadzony ży-

wopłot z bukszpanu. Pielęgnację zieleni uła-
twi automatyczny system nawadniania.

Prace przy modernizacji Skweru Czytelni-
ka mają zakończyć się do 31 lipca br., a ich 
koszt wyniesie prawie 100 tysięcy złotych. 

Magdalena Kąpielska

III Ogólnopolska  
Gala Gospodarcza
22 maja br. w Ministerstwie Gospodarki RP 
w Warszawie odbyła się III Ogólnopolska Gala 
Gospodarcza Euro-Gmina, Euro-Miasto, Euro-
-Powiat, Euro-Partner, na której uhonorowano 
Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce oraz jej 
burmistrza Bożenę Budzik. 

Fundacja Gospodarcza Euro-Partner oraz 
patroni honorowi wydarzenia: Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Marszałek Województwa Wiel-
kopolskiego oraz Wojewoda Wielkopolski 
mając na uwadze ponad 23-letnie doświad-
czenie na stanowisku burmistrza przyznali 
Bożenie Budzik wyróżnienie „Samorządo-
wiec 25-lecia”, wręczając „dyplom w uzna-

niu zasług na 
rzecz rozwo-
ju Polski Sa-
morządowej 
1990-2015”. 
Wyróżnienie 
„Samorządowiec 25-lecia” otrzymują wie-
loletni włodarze – wójtowie, burmistrzowie 
i prezydenci miast, za zaangażowanie i po-
święcenie służbie publicznej oraz działania 
na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwoju 
całego regionu daleko wykraczające poza 
ramy ich obowiązków urzędowych – napi-
sał w liście przewodnim do Bożeny Budzik 
Prezes Fundacji Euro-Partner Paweł Przyby-
sławski. Z kolei na spotkaniu Wicepremier 
i Minister Gospodarki Janusz Piechociński 
podkreślił, że konkurs dostrzega patriotyzm 
dnia codziennego, pracy dla ludzi, budowania 
zaufania i szacunku (…) Stąd tutaj honoru-
jemy w sposób szczególny ludzi, którzy po-
twierdzają swoją pracą i aktywnością to, co 
jest najważniejsze – czyli, że można im ufać. 

Ludziom, którzy tworząc sukces potrafią się 
sukcesem podzielić. 

Ponadto burmistrz odebrała statuetkę 
„Euro-Gmina” i certyfikat potwierdzający, 
że „samorząd Nowych Skalmierzyc spełnia 
wymagania najlepszych gmin Unii Europej-
skiej”. Jak podkreślają organizatorzy przy-
znane nagrody świadczą o tym, że z każdym 
kolejnym rokiem polskie miasta, gminy 
i firmy dorównują coraz bardziej swoim eu-
ropejskim odpowiednikom zarówno pod 
względem infrastruktury, aktywności władz 
lokalnych a także poprawy komfortu życia 
mieszkańców. W imieniu wszystkich nagro-
dzonych osób burmistrz Bożena Budzik po-
dziękowała za wyróżnienia.

Dariusz Smułka, fot. A. Liebert

Burmistrz odebrała statuetkę „Euro-Gmina” 
i certyfikat potwierdzający, że „samorząd Nowych 
Skalmierzyc spełnia wymagania najlepszych gmin 
Unii Europejskiej”.

Burmistrz Bożena Budzik otrzymała wyróżnienie „Samorządowiec 25-lecia”
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W przypadającą 18 maja br. 95. rocznicę urodzin niezwykłego czło-
wieka w dziejach Polski i świata – papieża Jana Pawła II, w Zespole 
Szkół w Ociążu odbyły się obchody uroczystości z okazji Dnia 
Patrona połączone z jubileuszem 15-lecia istnienia Gimnazjum im. 
Jana Pawła II oraz wymiany międzynarodowej uczniów.

Uroczystość zgromadziła wielu gości. Po-
jawili się m.in.: Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, radca 
ambasady RP w Berlinie Zbigniew Buńczyk, 
przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Kazimierz Sipka oraz wiceprze-
wodniczący Józef Marciniak, sekretarz Gminy 
i Miasta Zdzisław Mielczarek, kierownik Refe-
ratu Oświaty Daniel Mituła, dyrektorzy part-
nerskich szkół wymiany polsko-niemieckiej: 
Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Marii 
w Berlinie – Ricarda Bielsky, Gimnazjum im. 
Erwina Strittmattera w Sprembergu – Elmar 
Schollmeier a także nauczycielka Katolickiej 
Szkoły Podstawowej im. św. Alfonsa w Berlinie 
Ursula Schweers-Merfort, członkowie Komisji 
Oświaty z jej przewodniczącym Stanisławem 
Pawlakiem, wykładowca Politechniki Poznań-
skiej dr Grzegorz Grzegorczyk, komendant 
Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach 
kom. Klaudiusz Woźniak, dyrektorzy szkół 
i przedszkoli z terenu gminy, przewodniczący 
Rady Rodziców szkoły podstawowej Zbigniew 
Nowacki oraz gimnazjum Piotr Lis a także 
przyjaciele szkoły: Anna i Kazimierz Nowaccy, 
Elżbieta i Andrzej Mitorajowie oraz Urszula 
i Józef Perlikowie.

Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta 
w kościele parafialnym w Ociążu odprawiona 
przez proboszcza ks. kan. Rafała Sobieraja, 
który przypomniał zebranym przebieg drogi 
wyboru i ustanowienia papieża patronem na-
szej szkoły. Po nabożeństwie, w gimnazjum, 
uczniowie wraz z wychowawcami uczcili pa-
mięć o Janie Pawle II, oddając pokłon przed 
Jego tablicą.

Hasłem przewodnim drugiej części uro-
czystości były słowa: Jan Paweł II patronem 
każdego dnia. Oficjalnego otwarcia obchodów 
15-lecia istnienia gimnazjum oraz wymiany 
międzynarodowej dokonała dyrektor placów-
ki Katarzyna Kaźmierczak. W licznych przemó-
wieniach zaproszonych gości prym wiodło sło-
wo przyjaźń, która wg Arystotelesa jest „jedną 
duszą w dwóch ciałach”. Jednak nie można 
mówić o przyjaźni bez porozumienia. A jak 
ważne jest wzajemne zrozumienie, podkreśliła 
w swojej wypowiedzi Ricarda Bielsky: …tam, 
gdzie spotykają się ludzie, rośnie zrozumienie. 
Gdzie jest zrozumienie, jest przyjaźń. A gdzie jest 
przyjaźń, jest również pokój. Owocem tej przy-
jaźni jest 15 lat wzajemnego dialogu między 
polską szkołą w Ociążu a partnerskimi szkoła-
mi w Berlinie i Sprembergu. Jak liczne kwiaty 
zakwitły i dojrzały wydając owoce, mogliśmy 
zobaczyć oglądając prezentację multimedial-
ną pt. „Piętnaście lat minęło…” , która przy-
pomniała wzajemną integrację kulturowo- 
językową. Jednak tak obfite zbiory owoców 
wymian międzynarodowych nie byłyby możli-
we, gdyby nie ogromna praca, pomoc i zaanga-
żowanie wielu osób. Z tego względu, w dowód 
wdzięczności za okazaną pomoc i wsparcie, 
gościom wręczone zostały podziękowania.

Zwieńczeniem części oficjalnej był przy-
gotowany przez młodzież szkolną występ ar-
tystyczny, który podkreślał wielki autorytet 
i osobowość świętego Jana Pawła II - człowieka 
podziwianego przez cały świat, nie lękającego 
się ludzi, ściskającego setki rąk. Potwierdze-
niem powyższych słów, a przede wszystkim 
ich realizacji w życiu, był zaprezentowany 

Zdrowie psychiczne 
służb pożarniczych
Od października ub. r. 
odbywają się cykliczne zajęcia 
warsztatowe dla członków OSP 
działających na terenie naszej 
gminy w ramach zadań wynika-
jących z Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Z obserwacji i badań wynika, że kło-
poty z konstruktywnymi sposobami ra-
dzenia sobie z gniewem i złością mamy 
wszyscy. Głównie „trenujemy społecznie” 
takie sposoby, które wynikają z przyzwo-
lenia środowiskowego i są wyraźnymi za-
chowaniami tłumienia lub agresywnego 
odreagowania zgromadzonego napięcia. 
Im większa różnica między własnymi wy-
obrażeniami, przekonaniami i poglądami 
dotyczącymi osobistego funkcjonowania 
w świecie rządzonym przez innych, a tym 
co niesie codzienna rzeczywistość – tym 
większa złość i niezadowolenie. 

W oglądzie społecznym większe „przy-
zwolenie” na agresywne sposoby odre-
agowania napięć mają mężczyźni, jednak 
mimo towarzyszącej nam agresji również 
w przekazach medialnych wszelkiego 
typu – opanowanie konstruktywnych 
sposobów radzenia sobie z tymi przykry-
mi dla wszystkich emocjami jest w intere-
sie każdego. Wszystkie osoby zawodowo 
lub wolontaryjnie zajmujące się „służbą 
społeczną” są narażone na funkcjonowa-
nie w przewlekłym stresie. Stąd pomysł 
Gminy, aby pochylić się nad dyspozycyjną 
grupą naszych pożarników.

Nasza gmina jest jedyną w obrębie 
powiatu ostrowskiego, która znala-
zła w swoim budżecie środki na mi-
nimalne wypełnienie zobowiązań sa-
morządowych w obszarze ochrony 
zdrowia psychicznego.

Hanna Rozbicka-Winiecka

15-lecie szkoły w Ociążu  
oraz wymiany międzynarodowej

układ taneczny z szarfami i flagami państw 
europejskich pokazujący integrację uczniow-
ską. Część artystyczną zakończyła piosenka M. 
Jacksona „To jest nasz świat”, której wymow-
nym gestem były wyciągnięte w stronę gości 
i gospodarzy dłonie najmłodszych dzieci, a na-
stępnie wspólne ich uniesienie na znak pokoju 
i miłości. Tej miłości, o której mówił Jan Paweł 
II podczas całego pontyfikatu.  

Na zakończenie gości zaproszono do obej-
rzenia wystaw fotograficznych: „Nasza szkoła 
dawniej i dziś” oraz „Wymiana międzynaro-
dowa w obiektywie” a także wernisażu jako 
wystawy poplenerowej, której motywem prze-
wodnim była ikona. Na koniec na wszystkich 
gości czekał  jubileuszowy tort.

Katarzyna Delinger

Występ artystyczny związany z osobą świętego Jana Pawła II
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Gminne Zawody Ratownictwa 
Medycznego PCK po raz dwunasty
16 maja br. dzieci oraz młodzież z terenu gminy i miasta Nowe Skalmie-
rzyce już po raz dwunasty rywalizowali o puchar burmistrza w zawodach 
ratownictwa medycznego. 

W rozgrywkach, które odbyły się w Szko-
le Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach udział wzięły drużyny z kół 
PCK z siedmiu szkół podstawowych i dwóch 
gimnazjów, członkowie Klubu Wiewiór-
ka z miejskiego przedszkola „Jarzębinka” 
oraz podopieczny Środowiskowego Domu 
Samopomocy. 

Zawody były zwieńczeniem obchodzone-
go w dniach 8-15 maja Tygodnia PCK a także 
wpisały się w jubileusz 15-lecia utworzenia 
PCK na ziemi skalmierzyckiej. O początkach 
tej działalności przypomniała gościom prze-
wodnicząca Koła Miejsko-Gminnego Jadwiga 
Nowakowska – główna organizator zawodów, 
którym przyglądali się m.in. zastępujący bur-
mistrza Gminy i Miasta skarbnik Bolesław 
Borkowski, Wicestarosta Powiatu Ostrow-
skiego Tomasz Ławniczak, prezes Zarządu Od-
działu PCK w Ostrowie Wielkopolskim Woj-

ciech Walenciak, kierownik biura Oddziału 
Rejonowego PCK w Ostrowie Wlkp. Edmund 
Siwek, uczniowie i pedagodzy Medycznego 
Studium Zawodowego w Ostrowie Wlkp.,  
wolontariusze czerwonokrzyscy, delegacja 
z Koła Nr 2 Związku Byłych Żołnierzy Zawo-
dowych i Oficerów Wojska Polskiego z Ostro-
wa Wielkopolskiego, z-ca dyrektora szkoły 
Jolanta Szczepaniak, dyrektor Środowiskowe-

go Domu Samopomocy Krystyna Kowalczyk, 
komendant Komisariatu Policji w Nowych 
Skalmierzycach Klaudiusz Woźniak a także 
strażacy z OSP Gostyczyna, którzy na zakoń-
czenie zaprezentowali sprzęt oraz wyposa-
żenie medyczne będące na wyposażeniu ich 
wozu bojowego.

Przedszkolaki z „Jarzębinki”, pomimo 
braku konkurencji, z wielkim przejęciem 
i bezbłędnie odpowiadały na pytania zwią-
zane ze znajomością numerów alarmowych, 
udzielaniem pierwszej pomocy np. przy 

omdleniach czy skaleczeniach a także de-
monstrowały swoje umiejętności w tym za-
kresie. Znakomicie wypadł również uczestnik 
Środowiskowego Domu Samopomocy, który 
w tym roku startował jako jedyny reprezen-
tant niepełnosprawnych.

Równie dużo emocji dostarczyła rywa-
lizacja pomiędzy pozostałymi drużynami – 
zawodnikami ze szkół podstawowych oraz 
gimnazjów. Młodym ratownikom przyszło się 
zmierzyć zarówno z egzaminem pisemnym, 
jak i stacjami ćwiczeń praktycznych,  obejmu-
jącymi zadania ratownicze związane z takimi 
przypadkami jak histeria, epilepsja, porażenie 
prądem, zawał serca czy złamanie kości. Ich 
wiedzę oraz umiejętności oceniała komisja 
sędziowska pod przewodnictwem Edmunda 
Siwka.  

Werdyktem jury pierwsze miej-
sce w kategorii gimnazjów przypa-
dło drużynie z Nowych Skalmierzyc 
(276 punktów), która wyprzedziła 
o osiem punktów team z Ociąża 
(268 punktów). Wśród szkół pod-
stawowych pozycję lidera utrzyma-
ła SP Skalmierzyce (246 punktów), 
II miejsce wywalczyli zawodnicy 
z SP Droszew (224 punkty), a III 
– SP Gostyczyna  (212,5 punktu).  
Poza podium znaleźli się: gospoda-

rze, czyli SP Nowe Skalmierzyce (203 
punkty), SP Kotowiecko (202 punkty), SP Bi-
skupice Ołoboczne (198 punktów) oraz SP 
Ociąż (156 punków). 

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy 
oraz upominki a zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach również puchary, które wręczali 
Skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bolesław Borkowski, Wicestarosta Powiatu 
Ostrowskiego Tomasz Ławniczak oraz Prezes 
Zarządu Oddziału PCK w Ostrowie Wielkopol-
skim Wojciech Walenciak. 

Magdalena Kąpielska 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Droszewie od kilku 
lat jest organizatorem „Gminnego konkursu plastycznego z okazji 
Dnia Ziemi”. W tym roku hasło przewodnie związane było z energią 
odnawialną. 

Zgodnie z założeniami i celami konkursu 
było to spotkanie utalentowanych plastycznie 
dzieci z terenu gminy Nowe Skalmierzyce, któ-
rym nie są obce zagadnienia dotyczące ekologii. 

Podczas „warsztatów artystycznych”, które 
odbyły się w droszewskiej placówce 29 kwiet-
nia br., stworzono barwne i oryginalne prace 
plastyczne na temat „Z energią zmieńmy źró-
dła”. Wszyscy uczestnicy – 23 uczniów ze szkół 
naszej gminy – wykazali się niezwykłą wy-
obraźnią, umiejętnościami plastycznymi i wie-
dzą dotyczącą środowiska. Jury, w skład które-
go weszli nauczyciele plastyki oraz specjalista 
od ochrony środowiska, miało bardzo trudne 

zadanie, by wyłonić laureatów. Podkreślono 
bardzo wysoki poziom artystyczny wszystkich 
wykonanych  prac. 

W kategorii klas I-III nagrodzono: I miej-
sce - Maksymilian Mądry (SP w Droszewie), 
II miejsce - Wiktoria Kopras (SP w Biskupi-
cach Ołobocznych), III miejsce - Julia Klicha-
(SP w Droszewie). W kategorii klas IV- VI na-
grodzono: I miejsce - Wiktoria Kowalska (SP 
w Droszewie), II miejsce - Gabriela Kubisiak  
(SP w Gostyczynie), III miejsce - Klaudia Szym-
czak (SP w Biskupicach Ołobocznych). Ponadto 
specjalne wyróżnienie otrzymała Zuzanna Sza-
blewska ze szkoły podstawowej w Ociążu.

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy oraz upominki a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach również puchary

W konkursie wzięło udział 23 uczniów

VI Gminny konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi

Dzięki Międzyszkolnemu Ośrodkowi Ani-
matorów Kultury, który zawsze wspomaga 
organizatorów konkursu, wszystkie dzieci wy-
jechały z Droszewa z dyplomami i nagrodami, 
a co najważniejsze – z nowymi doświadczenia-
mi. Artystom życzymy kolejnych sukcesów i za-
praszamy za rok!

Magdalena Kubacka
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Daria reprezentowała 
nas w województwie

Uczennica klasy szóstej, Daria Pra-
czyńska ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. 
Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczy-
nie, reprezentowała społeczność szkoły 
i gminy Nowe Skalmierzyce na etapie wo-
jewódzkim XIX  Konkursu Wiedzy o Wiel-
kopolsce, który odbył się 14.05.2015 roku 
w Golinie. W przygotowaniach wspoma-
gał ją opiekun – nauczyciel historii – Do-
rota Krzycka. Gratulujemy i życzymy ko-
lejnych sukcesów.

Zdolne 
gimnazjalistki
Uczennice Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach po raz kolejny 
okazały się bezkonkurencyjne 
w zmaganiach konkursowych 
i sięgnęły po najwyższe laury.

W Złotej Dziesiątce Ogólnopolskie-
go Konkursu Literacko- Fotograficzno- 
Plastycznego pod nazwą „Konfrontacje 
2015” znalazła się Julia Mroczkowska 
z klasy I c, której fotografia została doce-
niona przez wybitnych artystów – plasty-
ków:  Jerzego Koniecznego i Macieja Pio-
trowskiego oraz fotografika Sławomira 
Skrobałę. Uroczyste podsumowanie kon-
kursu odbyło się w sali reprezentacyj-
nej leszczyńskiego ratusza, a praca Julii 
zaprezentowana została na wernisażu 
wieńczącym konkurs.

Oliwia Wachna z klasy III d dołączyła 
do grona najlepszych młodych mistrzów 
pióra powiatu ostrowskiego. Nasza uta-
lentowana gimnazjalistka otrzymała wy-
różnienie w konkursie „Poetycka Wiosna”.  
Zmagania młodych twórców już po raz 
trzeci  zorganizował Zespół Szkół Usługo-
wych w Ostrowie Wielkopolskim.

Do konkursów uczennice przygoto-
wywały nauczycielki: Aneta Mikołajczyk, 
Magdalena Zielezińska-Wypiorczyk i Do-
rota Bukowska. Gimnazjalistkom serdecz-
nie gratulujemy.

K. Malchrzycka

28 maja br. odbyła się piętnasta, jubileuszowa edycja ogólnopolskiej kam-
panii Zachowaj Trzeźwy Umysł pod hasłem: „Grajmy w jednej drużynie”. 

Organizatorem kampanii była Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce, 
a tegorocznymi gospodarzami była Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców Wielkopol-
skich w Nowych Skalmierzycach. 

Założenia kampanijne dotyczyły w szcze-
gólności przeciwdziałania niepożądanym, 
ryzykownym zachowaniom dotyczącym 
korzystania ze środków psychoaktywnych, 
wzmacniania procesu edukacyjnego i wycho-
wawczego w szkołach, wspierania rozwoju 
osobowości uczniów, rozwijania umiejętno-
ści nawiązywania współpracy z rówieśni-
kami i motywowania dzieci do podejmowa-
nia działań na rzecz środowiska lokalnego 
i pozytywnego kierowania swoim życiem. 
Zadania realizowane w toku kampanii ad-
resowanej do uczniów szkół podstawowych 
miały na celu stworzenie atmosfery radości 
z nowych doświadczeń, wskazania warto-
ści współdziałania z innymi i nawiązywania 
przyjacielskich relacji rówieśniczych. Z kolei 
wiek gimnazjalny to czas poznawania siebie, 
dostrzegania różnic w poglądach czy stylu 
życia, uczenia głównie przez naśladowanie 
i odrzucanie zachowań nieakceptowanych. 
To czas pojawiania się nieporozumień po-
między rówieśnikami, konfliktów międzypo-
koleniowych oraz zrozumienia tego procesu, 
tj. że konflikty są nieuniknioną częścią ludz-
kiej rzeczywistości i towarzyszą człowie-
kowi we wszystkich dziedzinach jego życia. 
Poszukiwanie konstruktywnych sposobów 
ich rozwiązywania jest wyzwaniem dla towa-
rzyszących dorastającym dorosłych (rodzi-
ców, nauczycieli). Ogólna tematyka wszyst-
kich przygotowanych zadań konkursowych 
zwracała szczególną uwagę na kształtowanie 
osobowości uczniów przy zachowaniu rów-
nowagi pomiędzy rozwojem indywidualnym 
a wspólnotowym. 

Wszystkie finałowe konkursy podzielo-
ne na 3 kategorie odbywały się na terenie 

Stadionu Miejsko-Gminnego. W konkursie 
plastycznym uczniowie otrzymali komplety 
rakiet do badmintona. I miejsce zajął Mikołaj 
Wancek z SP Biskupice Ołoboczne, II miejsce 
– Nikola Kędziora z SP Nowe Skalmierzyce, 
a III – Karolina Banasiak z SP Droszew. Wy-
różnienia przyznano podopiecznym Środo-
wiskowego Domu Samopomocy: Radosła-
wowi Susiowi, Jarosławowi Stasiakowi oraz 
Małgorzacie Sołtysik. W konkursie recytator-
skim dla wszystkich uczestników przygoto-
wano upominki w postaci materacy. A brali 
w nim udział: Nikola Niezgódka, która zajęła 
I miejsce, Tymoteusz Matuszczak – II miejsce, 
Tomasz Tomaszewski – III miejsce a także Pa-
tryk Wawrzyniak, Klaudia Kasprzak, Natalia 
Wolniaszek, Wiktor Barczak oraz Jolanta Le-
sień. Natomiast w trzecim konkursie – spar-
takiadzie – I miejsce zajęła SP Nowe Skal-
mierzyce, tuż za nimi SP Ociąż. Na miejscu 
III uplasowała się SP Skalmierzyce, a na IV ex 
aequo – SP Droszew, SP Biskupice Ołoboczne 
oraz SP Kotowiecko. Na miejscu V stanęła SP 
Gostyczyna, a miejsce VI zdobyli podopiecz-
ni Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Nowych Skalmierzycach. Wszystkie szkoły 
otrzymały liczne prezenty: hamaki, namioty, 
plecaki, piłki siatkowe, nożne i koszykowe, 
a także czepki, śpiwory, torby podróżne oraz 
rakiety do tenisa.

 Równolegle w sali sesyjnej zaintereso-
wani nauczyciele uczestniczyli we wykładzie 
seminaryjnym na temat budowania relacji 
wychowawczej nauczyciela z uczniem na 
terenie środowiska szkolnego, którą prowa-
dziła Bibianna Muszyńska-Czerewkiewicz. 
Zwrócono uwagę na prawidłowości wieku 
rozwojowego uczniów od 6 do 15 roku ży-
cia, którzy poddawani są „oddziaływaniom 
wychowawczym” szkoły. Uwzględniono moż-
liwości i ograniczenia wynikające z osobi-
stych sytuacji psychorozwojowych i rodzin-
nych dziecka.

 Hanna Rozbicka-Winiecka

15. kampania  
Zachowaj Trzeźwy Umysł
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Imię i Nazwisko

Obwód  
nr 1  

Nowe 
Skalmierzyce

Obwód nr 
2 Nowe 

Skalmierzyce 
Ul. Okólna

Obwód  
nr 3 

Skalmierzyce

Obwód  
nr 4 

Skalmierzyce

Obwód 
nr 5 

Biskupice 
Ołoboczne

Obwód  
nr 6  

Ociąż

Obwód  
nr 7 

Kotowiecko

Obwód  
nr 8 

Droszew

Obwód nr 9 
Gostyczyna

Razem  
w Gminie i 

Mieście  
Nowe 

Skalmierzyce
1. Braun Grzegorz 6 9 10 2 3 3 0 8 4 45
2. Duda Andrzej 279 223 301 157 214 186 58 177 292 1887
3. Jarubas Adam 11 10 23 23 10 13 11 50 23 174
4. Komorowski 
Bronisław 398 307 278 183 71 149 57 133 141 1717

5. Korwin-Mikke Janusz 41 30 24 11 13 17 10 18 10 174
6. Kowalski Marian 1 2 8 4 0 1 1 0 1 18
7. Kukiz Paweł 222 141 190 96 46 85 35 97 117 1029
8. Ogórek Magdalena 17 25 16 16 9 9 5 16 14 127
9. Palikot Janusz 13 9 9 7 2 7 0 8 1 56
10. Tanajno Paweł 2 0 1 2 0 0 0 0 0 5
11. Wilk Jacek 1 5 8 2 1 0 3 1 2 23
Razem 991 761 868 503 369 470 180 508 605 5255
Liczba uprawnionych 2157 1757 1709 1366 952 1042 534 1164 1467 12148
Liczba głosujących 993 766 874 509 370 471 180 510 607 5280
Frekwencja 46,04 43,60 51,14 37,26 38,87 45,20 33,71 43,81 41,38 43,46

Imię i Nazwisko

Obwód  
nr 1  

Nowe 
Skalmierzyce

Obwód nr 
2 Nowe 

Skalmierzyce 
Ul. Okólna

Obwód  
nr 3  

Skalmierzyce

Obwód  
nr 4  

Skalmierzyce

Obwód nr 5  
Biskupice 
Ołoboczne

Obwód  
nr 6  

Ociąż

Obwód  
nr 7  

Kotowiecko

Obwód  
nr 8  

Droszew

Obwód  
nr 9 

Gostyczyna

Razem  
w Gminie  
i Mieście  

Nowe 
Skalmierzyce

1. Duda Andrzej 465 397 492 283 337 282 126 357 502 3241
2. Komorowski 
Bronisław 639 511 517 320 136 266 105 232 196 2922

Razem 1104 908 1009 603 473 548 231 589 698 6163
Liczba uprawnionych 2156 1761 1710 1366 955 1045 529 1160 1465 12147
Liczba głosujących 1125 924 1020 615 476 552 235 595 700 6242
Liczba ważnych głosów 1104 908 1009 603 473 548 231 589 698 6163
Frekwencja 52,18 52,47 59,65 45,02 49,84 52,82 44,42 51,29 47,78 51,39

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10 maja 2015

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 24 maja 2015

Święto Bibliotekarzy i Bibliotek
Książka pełni w naszym życiu wielką rolę – wzbogaca je 
i pozwala oderwać się od szarej rzeczywistości. Miesiącem 
książki i czytelnictwa jest maj. To właśnie wtedy swoje święto 
obchodzą bibliotekarze i biblioteki. 

Z tej okazji 7 maja br. w filii biblio-
tecznej w Szkole Podstawowej im. Orła 
Białego w Biskupicach Ołobocznych 
zorganizowano spotkanie, na które 
przybyli Zastępca Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Michał 
Ciupka, kierownik Referatu Kultury, 
Sportu i Promocji Aleksander Liebert, 
dyrektor szkoły Bożena Walczak, dy-
rektor BPGiM Nowe Skalmierzyce Ma-
ria Jezierska wraz z bibliotekarkami 
z terenu gminy a także nauczyciele 
oraz uczniowie. 

„Książka to mędrzec łagodny i pe-
łen słodyczy, który puste życie napeł-
nia światłem, a puste serca wzrusze-
niem” – tymi słowami zaproszonych 
gości powitała pracownik filii biblio-
tecznej, Aleksandra Dembek. Uroczy-
stość uświetnił przyjęty z wielkim 

entuzjazmem program artystyczny 
w wykonaniu uczniów pt.: „Spotkanie 
z książką”. Na młodych artystów cze-
kała niespodzianka – występ aktorów 
Teatru Profilaktyki i Edukacji „Maska”  
z Krakowa, którzy przedstawili spek-
takl pt.: „Skradzione mądrości”. 

Okazja skłoniła gości do składania 
bibliotekarkom życzeń, które w imie-
niu burmistrza Bożeny Budzik złożył 
jej zastępca Michał Ciupka. Na ręce 
dyrektor Marii Jezierskiej  przekazał 
on kwiaty oraz podziękowania za pra-
cę, wysiłek i wkład włożony w rozwój 
czytelnictwa na terenie gminy. List 
gratulacyjny przekazała również Wo-
jewódzka Biblioteka Publiczna i Cen-
trum Animacji Kultury w Poznaniu. 
Spotkanie było wielkim świętem ksią-
żek, czytelnictwa i bibliotek. 

Zastępca burmistrza -  Michał Ciupka  
złożył bibliotekarkom życzenia
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Matki odznaczone w Nowych 
Skalmierzycach
14 maja br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmie-
rzycach odbyła się uroczystość z okazji zbliżającego się Dnia Matki, 
w której udział wzięło wiele pań z terenu gminy. 

Na zaproszenie dyrektora ŚDS Krystyny 
Kowalczyk oraz Prezesa Stowarzyszenia Roz-
woju Dziecka i Rodziny Jarosława Walczaka 
przybyli także Sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów Andżelika Możdża-
nowska, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Michał Ciupka, przewod-
niczący Rady Kazimierz Sipka oraz radny Pa-
weł Błaszczyk.

Spotkanie było okazją do wyróżnienia 
przez Andżelikę Możdżanowską matek, któ-

re zasłużyły się dla rozwoju gminnej wspól-
noty. Statuetki „Serce Matkom Ojczyzny” 
otrzymały: Aurelia Wasilewska i Jolanta Kaź-
mierczak z Biskupic Ołobocznych, Elżbieta 
Budzik ze Skalmierzyc, Zofia Zdziebkowska 
oraz Marianna Stępniak z Miedzianowa, Ewa 
Piaskowska z Ociąża, Teresa Wojciechowska, 
Zofia Jurga, Teresa Adamska, Helena Sipka 
oraz Agnieszka Sipka-Dudkowska z Nowych 
Skalmierzyc, Paulina Rosołek z Węgier a tak-
że Joanna Ratajczyk z Droszewa.

Uroczystość swoimi występami uświetnili 
podopieczni Środowiskowego Domu Samo-
pomocy, którzy ponadto wręczyli wszystkim 
paniom ręcznie wykonane upominki. Zwień-
czeniem spotkania był wspólny poczęstunek.

Dariusz Smułka

Biegnij z uśmiechem 
na twarzy...
„Najlepszym nie jest ten, kto zwycięża, lecz ten, który walczy 
do końca” – brzmiało motto przewodnie „Biegu ulicznego pod 
patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z okazji 25-lecia Odrodzenia Samorządności”, zorganizowane-
go w dniu 20 maja br. przez Miejsko-Gminny Szkolny Związek 
Sportowy oraz Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.

Rozgrywkom przyglądali się liczni goście: 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Kazimierz Sipka, zastępca burmistrza 
Gminy i Miasta Michał Ciupka, kierownik Refera-
tu Oświaty i Wychowania Daniel Mituła, kierow-
nik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Aleksander Liebert, Sekretarz Ostrowskiego 
Szkolnego Związku Sportowego Kazimierz Mar-
chewka oraz Komendant Komisariatu Policji 
w Nowych Skalmierzycach kom. Klaudiusz Woź-
niak. Zgromadzonych powitała dyrektor szko-
ły Lucyna Lisiak-Kycia, natomiast oficjalnego 
otwarcia biegów dokonał zastępca burmistrza 
Michał Ciupka. W niebo wzniosło się wówczas 
25 kolorowych balonów symbolizujących 25-le-
cie odrodzenia samorządu terytorialnego.

W biegach wystartowało 88 uczniów 
z roczników: 2002, 2003 oraz 2004 ze szkół 
podstawowych z Ociąża, Gostyczyny, Drosze-
wa, Skalmierzyc, Nowych Skalmierzyc oraz 
Odolanowa. Trasa przebiegała ulicami Okólną 
i Podkocką. Zawodnicy z klas IV i V mieli do 
pokonania dystans 700 metrów, natomiast 
z klas VI – 1400 metrów. Nad bezpieczeń-
stwem zawodów czuwała Straż Pożarna ze 
Skalmierzyc oraz Policja pod przewodnic-
twem Komendanta Komisariatu Policji Komi-
sarza Klaudiusza Woźniaka. Opiekę medyczną 
sprawowali ratownicy z ostrowskiego szpita-
la oraz pielęgniarka szkolna Ilona Sworowska. 
Wizerunkiem medialnym zajęła się Marzena 
Grzegorczyk. Po zakończonych rozgrywkach 

Na podium znaleźli się uczniowie: 
w kategorii dziewczęta klasy IV
I miejsce - Oliwia Klar - SP Nowe Skalmierzyce
II miejsce - Katarzyna Binek - SP Droszew
III miejsce - Roksana Gebel - SP Odolanów
w kategorii chłopcy klasy IV
I miejsce - Wiktor Bogacki - SP Droszew,
II miejsce - Kamil Adamczewski - SP Nowe Skalmierzyce
III miejsce - Patryk Woźnicki - SP Nowe Skalmierzyce
w kategorii dziewczęta klasy V
I miejsce - Paulina Szczepaniak - SP Nowe Skalmierzyce
II miejsce - Weronika Kąkol - SP Nowe Skalmierzyce
III miejsce - Agnieszka Ilska - SP Skalmierzyce
w kategorii chłopcy klasy V
I miejsce - Jakub Grzyb - SP Ociąż,
II miejsce - Patryk Wysocki - SP Nowe Skalmierzyce
III miejsce - Jakub Tuczyński - SP Nowe Skalmierzyce
w kategorii dziewczęta klasy VI
I miejsce - Karolina Sipka - Dutkowska - SP Nowe 
Skalmierzyce
II miejsce - Klaudia Kasprzak - SP Ociąż
III miejsce - Marcelina Wdowczyk - SP Nowe Skalmierzyce
w kategorii chłopcy klasy VI
I miejsce - Kacper Bałamącek - SP Nowe Skalmierzyce
II miejsce - Igor Litwin - SP Nowe Skalmierzyce
III miejsce - Jakub Osiewała - SP Gostyczyna

Zawodnicy z klas IV i V mieli do pokonania dystans 700 m, a z klasy VI – 1400 m

Andżelika Możdżanowska wręczyła wyróżnienia 
matkom zasłużonym dla rozwoju gminnej 

wspólnoty

wszyscy zawodnicy otrzymali upominek oraz 
słodki poczęstunek a najlepsi – puchary, me-
dale i nagrody rzeczowe. Ich głównym funda-
torem była Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik a także Spół-
dzielnia Mleczarska „Lazur”, PHU Piotr Cygan 
oraz Piekarnia „Toska” – Andrzej Dzióbek. 

Impreza odbyła się w atmosferze fair play. 
Podjęty wysiłek okazał się dla uczestników 
nowym i miłym doświadczeniem. Zawodnicy 
wbiegali na metę zmęczeni, lecz z uśmiechem 
na twarzy. Odjeżdżali wyróżnieni, nagrodzeni 
i zadowoleni z podjętego wyzwania. Organi-
zatorzy zawodów dziękują wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację nowego przedsię-
wzięcia sportowego.

Izabela Garcarek-Duleba
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KOMUNIKAT
W związku z panującą suszą 

i zwiększonym zapotrzebowaniem na 
wodę wprowadza się 

okresowe ograniczenie 
w używaniu wody

na cele rolnicze i podlewanie 
przydomowych ogródków.

Ograniczenie obowiązuje w godzinach 
od 6.00 do 21.00 każdego dnia 

do odwołania.
WPK Sp. z o.o. Skalmierzyce

Laureaci III miejsca w Półfinale Województwa 
w 4-boju lekkoatletycznym

Igor Litwin, Kacper Bałamącek, Karol Adam-
czewski, Kamil Stasiak i Wiktor Maciejewski ze 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi w Nowych Skalmierzycach, po zaciętej 
walce, stanęli na podium i zdobyli III miejsce 
w zawodach rejonowych.  Odbyły się one 19 
maja na stadionie Stal w Ostrowie Wlkp. W roz-
grywkach wystartowało 8 drużyn z powiatów: 
krotoszyńskiego, ostrowskiego i pleszewskiego.

Chłopcy z Nowych Skalmierzyc pokona-
li 5 drużyn, a czterema punktami przegrali 
o miejsce II ze szkołą podstawową z Kroto-
szyna. Igor Litwin został najlepszym zawod-
nikiem zawodów. Gratulacje i wielkie brawa 
dla nich. Zawodnicy otrzymali awans do zawo-
dów wojewódzkich.

Lekka atletyka
15 maja w Ostrowie Wlkp. odbyły się MISTRZOSTWA POWIATU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

W LEKKIEJ ATLETYCE O PUCHAR STAROSTY.
Wielu uczniów z naszej gminy stanęło na podium w różnych konkurencjach lekkoatletycznych. 

Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został podopieczny Kingi Jasińskiej, nauczycielki wychowania 
fizycznego z Ociąża - Hubert Paluszczak, zdobywając I miejsca w biegu na 60 m (8,12 s) oraz  rzucie 
piłeczką palantową (53 m). III miejsce w biegu na 300 m zdobyła Klaudia Kasprzak. Oprócz zawod-
ników z Ociąża na podium stanęli zawodnicy ze szkoły podstawowej w Nowych Skalmierzycach: 
Karol Adamczewski okazał się najlepszym skoczkiem wzwyż, klasyfikując się na I miejscu z wy-
nikiem 1,30 m; Igor Litwin zajął II miejsce w skoku w dal (4m i 46 cm); Kamil Stasiak - III miejsce 
w biegu na 300 m ( 49, 28 s), a Wiktor Maciejewski – III miejsce w rzucie piłeczką palantową (50,5 
m). Wśród dziewcząt III miejsce w rzucie piłeczką palantową (31,5 m) zajęła  Amelia Skowrońska, 
wychowanka Marzeny Wrzosek i Łukasza Polaka, nauczycieli wychowania fizycznego z Gostyczyny.

Zawody odbyły się w miłej i przyjaznej  atmosferze  fair play. Wszyscy startujący zawodnicy 
otrzymali upomink,i a wygrani nagrody rzeczowe oraz medale.

Laureaci powiatowych biegów przełajowych 
w Raszkowie

25 maja w Raszkowie odbyły się mi-
strzostwa powiatu szkół podstawowych 
i gimnazjalnych w indywidualnych biegach 
przełajowych. Wielu uczniów naszej gminy 
awansowało do finału wojewódzkiego. 

Ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Nowych Skalmierzycach 
awans otrzymali następujący uczniowie: 
Kacper Bałamącek, Karolina Sipka-Dutkow-
ska, zdobywając IV miejsce oraz Paulina 
Szczepaniak – VI miejsce. Ze Szkoły Podsta-
wowej w Ociążu – 

Jakub Grzyb – II miejsce oraz Klaudia Ka-
sprzak – III miejsce. Z Droszewa awansowa-
ła Katarzyna Biniek. Z Gimnazjum w Nowych 
Skalmierzycach na podium stanęli: Klaudia 
Twardowska – II miejsce i Sylwia Kaczmarek 

– III miejsce. Natomiast z Gimnazjum z Ocią-
ża: Daniel Borowski – I miejsce, Szymon 
Twardowski – II miejsce, Hubert Walkowiak 
– IV m, Pamela Kałużna – I miejsce i Wiktor 
Tetrzona – IV miejsce. Finał wojewódzki od-
był się 9 czerwca w Żerkowie. 

Finał Województwa 
w 4-boju lekkoatle-
tycznym chłopców

Drużyna chłopców ze szkoły podstawowej 
z Nowych Skalmierzyc uczestniczyła w finale 
Województwa Wielkopolskiego w 4-boju lek-
koatletycznym, w ktorym wywalczyła 1v5. 
pozycję. Zawody odbyły się  26 maja 2015 
roku w Lesznie. Jest to wielki sukces dla 
szkoły, jak również dla zawodników. Chłopcy 
stanęli na najwyższym podium w mistrzo-
stwach gminy, w powiecie zajęli II miejsce, a  
w zawodach rejonowych III  miejsce, awan-
sując do zawodów wojewódzkich.

Skład drużyny: Igor Litwin, Kacper Bała-
mącek, Karol Adamczewski, Kamil Stasiak, 
Wiktor Maciejewski i Jakub Tuczyński.

Sport szkolny  Red.: Izabela Garcarek-Duleba
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26 czerwca (piątek)
12.00 Inauguracja obchodów 22. 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)

27 czerwca (sobota)
Stadion Miejsko-Gminny w Nowych Skalmierzycach

10.00 Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta
(sala sesyjna)

17.15 Występ Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

18.30 KONCERT SYLWII GRZESZCZAK
20.00 Koncert galowy Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej

21.30 KONCERT T.LOVE
23.00 Pokaz sztucznych ogni

23.00 - 1.00  Zabawa taneczna

28 czerwca (niedziela)
11.30 Uroczysta msza święta w intencji mieszkańców Miasta 

i Gminy z udziałem pocztów sztandarowych, Miejsko-
Gminnej Orkiestry Dętej i Chóru św. Grzegorza
(Kościół pw. Bożego Ciała przy ul. 3 Maja w Nowych Skalmierzycach)

Festyn Rodzinny 
Park Miejski przy ul. Kamiennej-Kolejowej 

13.30 Inauguracja wystawy 25-lecia samorządu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce pt. „Wczoraj i dzisiaj”
Rozstrzygnięcie konkursu fotogra� cznego 
organizowanego przez Bibliotekę Publiczną 
Gminy i Miasta

14.00 KULFON I ŻABA MONIKA 
– interaktywny spektakl dla dzieci

15.00 Program artystyczny w wykonaniu 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów.
ANIMACJE DLA DZIECI ORAZ 
BEZPŁATNY PLAC ZABAW Z ATRAKCJAMI!
Gry i zabawy przygotuje Szczep ZHP

PONADTO WIELE ATRAKCJI DLA DZIECI I DOROSLYCH 
ORAZ STOISKA HANDLOWE I GASTRONOMICZNE


