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Koniec I etapu modernizacji  
dworca w Nowych Skalmierzycach
Zakończyły się trwające od sierpnia prace związane z remontem 
dachu oraz wymianą pokrycia na zabytkowym dworcu 
w Nowych Skalmierzycach. 20 grudnia 2018 r. burmistrz Gminy 
i Miasta Jerzy Łukasz Walczak wraz z kierownikiem Referatu 
Techniczno-Inwestycyjnego Marcinem Kowalczykiem dokonali 
odbioru inwestycji.

W ramach zadania przeprowadzono re-
mont konstrukcji dachu – zaimpregnowa-
no i wymieniono uszkodzone drewniane 
elementy, położono nową dachówkę oraz 
izolację. Wyremontowano także świetlik 
dachowy i kominy, uzupełniono brakujące 
części opierzenia oraz zamontowano insta-
lację odgromową. Dodatkowo hełm wieży 
został pokryty nową blachą miedzianą. 
Odbiór pierwszej inwestycji za nami, lecz 
to dopiero początek modernizacji dworca. 
Dach na części frontowej został odnowiony 
przy udziale środków finansowych z mi-
nisterstwa. Będziemy czynić starania, aby 
przywrócić temu wyjątkowemu obiektowi 
dawną świetność. W najbliższym czasie 
zostanie uruchomiony przetarg na stwo-
rzenie w jego wnętrzu poczekalni, na którą 
samorząd również pozyskał dofinansowanie 
w kwocie niespełna czterystu tysięcy złotych 

z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 – powie-
dział Jerzy Łukasz Walczak.

Koszt inwestycji to 1.311.176,67 zł, 
z czego aż 1.000.000,00 zł pochodzi z dofi-
nansowania z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Dariusz Smułka

Projekt pn. ”Rewitalizacja Dworca Kole-
jowego w Nowych Skalmierzycach w celu 
budowy Gminnego Centrum Kultury Dwo-
rzec” dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z Funduszu Promocji Kultury.

Będzie 
fotowoltaika
Zgodnie z wcześniejszą 
informacją, dzięki marszałek 
Marzenie Wodzińskiej do końca 
września 2019 roku został 
przedłużony termin realizacji przez 
Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce 
projektu pn. „Poprawa jakości 
powietrza poprzez zwiększenie 
udziału OZE w wytwarzaniu 
energii na terenie Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce”.

 Przedmiotem przedsięwzięcia jest montaż 
instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), 
tj. budowa instalacji kolektorów słonecznych 
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz 
instalacji fotowoltaicznych. W maju ubiegłego 
roku (2018) w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Wielkopolskiego podpisana zosta-
ła umowa o dofinansowanie ww. zadania ze 
środków Unii Europejskiej w wysokości 85% 
kosztów kwalifikowalnych. Po stronie miesz-
kańców do zapłaty pozostanie 15% oraz poda-
tek VAT (stawka 8% lub 23% od całości danej 
inwestycji, w zależności od miejsca montażu). 

Wcześniejsze trudności z rozpoczęciem re-
alizacji zadania wynikały z nierozstrzygnięcia 
dwóch postępowań przetargowych na wybór 
wykonawcy instalacji OZE. W grudniu 2018 
roku został ogłoszony kolejny przetarg, które-
go planowane rozstrzygnięcie nastąpi w stycz-
niu 2019 roku.

Przed przystąpieniem do montażu instala-
cji OZE mieszkańcy biorący udział w projekcie 
zostaną zaproszeni do urzędu w celu podpisa-
nia umowy uczestnictwa, ustalającej warunki 
i zobowiązania związane z montażem i eksplo-
atacją instalacji. 

Po wyborze wykonawcy oraz podpisaniu 
przez Gminę umowy z właścicielami nieru-
chomości mieszkańcy otrzymają fakturę z na-
liczoną kwotą do zapłaty, na którą składać się 
będą: wkład własny (15% kosztu kwalifiko-
wanego) oraz całość podatku VAT. Termin za-
płaty należności zostanie określony w umowie 
i będzie wynosił 30 dni kalendarzowych od 
podpisania przez Gminę umowy z wykonaw-
cą projektu. Niezapłacenie faktury w terminie 
będzie skutkowało natychmiastowym rozwią-
zaniem umowy i rezygnacją z przystąpienia do 
projektu. 

Szczegółowy harmonogram realizacji in-
westycji zostanie określony przez Gminę 
w terminie późniejszym. Czynności zwią-
zane z podpisaniem umów z mieszkańcami 
oraz przyjmowaniem wpłat planowane są na 
pierwszy kwartał 2019 roku. W razie jakich-
kolwiek pytań i wątpliwości, pozostajemy do 
Państwa dyspozycji. 

Przemysław Pławecki

Zakończył się trwający od sierpnia remont dachu dworca
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Od 1 marca br. nowa stawka za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ulga dla rodzin wielodzietnych
Na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku radni Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podjęli uchwałę 
dotyczącą wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, 
która zacznie obowiązywać od 1 marca br. Wzrost należności za śmieci ma miejsce w całej Polsce i jest 
uzależniony od wielu czynników.

Przyczyną tej sytuacji na terenie Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce są dwie podwyż-
ki wprowadzone przez Regionalny Zakład 
Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie 
Wielkopolskim – pierwsza, wprowadzona od 
1 czerwca 2018 r., powodująca wzrost opłaty 
o 30% oraz druga, obowiązująca od 1 stycz-
nia 2019 r., podnosząca należności o kolej-
ne 18%.

Proponowane stawki uwzględniające pod-
wyżki RZZO to:
• 14 zł za odpady zbierane w sposób 

selektywny, 
• 20 zł za odpady zbierane 

w sposób nieselektywny.
Od lipca 2013 roku obowiązuje nowy sys-

tem zagospodarowania odpadów, który jest 

skonstruowany przez ustawodawcę w spo-
sób bilansujący się. Oznacza to, że gmina nie 
ma możliwości dopłaty (jak ma to miejsce 
przy opłatach za wodę czy odbiór ścieków) 
i koszty całego systemu muszą być w 100% 
sfinansowane przez mieszkańców.

Stawka za śmieci zależna jest w naszej 
gminie od ilości osób zamieszkujących daną 
nieruchomość. Liczba wystawianych pojem-
ników nie ma wpływu na wysokość opłaty. 
W związku z tym w razie zapotrzebowania 
zachęcamy mieszkańców do jednorazowego 
wydatku na kolejny pojemnik, ponieważ na-
dal borykamy się z problemem nielegalne-
go wywozu śmieci w miejsca niedozwolone 
a także z problemem ich palenia w domo-
wych piecach. Zadbajmy wspólnie o nasze 

środowisko i czyste powietrze – apeluje Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Jerzy Łukasz Walczak.

W związku z podniesieniem opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przygotowałem projekt uchwały w sprawie 
zwolnienia w ich części dla właścicieli nie-
ruchomości, na terenie których zamieszkują 
rodziny wielodzietne. Zwolnienie ma przy-
sługiwać w wysokości 100% miesięcznej 
stawki za śmieci na trzecie i kolejne dziec-
ko do ukończenia 18. roku życia. Projektem 
uchwały radni zajmą się na styczniowej sesji 
– mówi burmistrz. Ulga, podobnie jak pod-
wyżka opłat, zaczęłaby obowiązywać od  
1 marca 2019 r.

Dariusz Smułka

Sesja budżetowa
28 grudnia ub. r. odbyła się trzecia 
sesja nowej Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, podczas której 
zostały uchwalone m.in. budżet na 
rok 2019 oraz Wieloletnia Prognoza 
Finansowa na lata 2019 – 2026. 
Planowane dochody opiewają 
na kwotę 84,2 mln zł, natomiast 
wydatki stanowią 82,1 mln zł.

Budżet 2019 roku jest pierwszym od 
wielu lat, który zakłada osiągnięcie nadwyż-
ki budżetowej w wysokości 2,1 mln zł, tj. 
w kwocie niezbędnej do spłat pożyczek oraz 
wykupu obligacji przypadających na ten rok, 
bez zaciągania nowych zobowiązań. Stan za-
dłużenia, jaki nowy burmistrz zastał na star-
cie swojej działalności, wynosi 19,6 mln zł. 
Konieczność wypracowania nadwyżki wpły-
wa znacząco na ograniczenie wydatków ma-
jątkowych – w tym inwestycyjnych, które 
stanowią w roku 2019 kwotę 10,6 mln zł. 

Projekt budżetu na rok bieżący został 
przedłożony jeszcze przez poprzedniego 
włodarza. Urzędujący Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz 
Walczak dokonał autopoprawki polegają-
cej m.in. na odłożeniu w czasie ewentualnej 
rozbudowy budynku szkoły podstawowej 
w Skalmierzycach ze względu na koniecz-
ność analizy potrzeb lokalowych szkół 
w Nowych Skalmierzycach oraz Skalmierzy-

cach, ilości dzieci i prognoz w tym zakresie, 
jak również potencjalnej zmiany obwodów 
szkolnych. Pierwotnie planowane wydat-
ki całkowite na ten cel wynosiły 3,1 mln zł, 
w tym na 2019 rok przypadał 1 mln zł. 

Po dokonanej autopoprawce wydatki 
inwestycyjne obejmują m.in. następują-
ce zadania:
• przebudowy dróg gminnych – ul. 

Jabłonkowej w Śliwnikach, ul. Parkowej 
we Węgrach, ul. Szkolnej w Biskupicach 
Ołobocznych oraz ul. Wiśniowej 
w Skalmierzycach,

• instalacje fotowoltaiczne – projekt pn. 
„Poprawa jakości powietrza poprzez 
zwiększenie OZE w wytwarzaniu 

energii na terenie Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce”,

• stworzenie poczekalni w budynku dworca 
w Nowych Skalmierzycach na potrzeby 
osobowego ruchu kolejowego.
Rada Gminy i Miasta ze zrozumieniem 

przyjęła przedstawioną przez burmistrza au-
topoprawkę i jednogłośnie uchwaliła budżet 
na 2019 rok, co wróży dobrą, ponad podzia-
łami współpracę dla dobra Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce oraz jej mieszkańców. 
Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak będzie czy-
nił wszelkie starania o pozyskanie środków 
zewnętrznych – powiedziała zastępca burmi-
strza Agnieszka Sipka.

 Bolesław Borkowski
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20. jubileuszowe Noworoczne Spotkanie Samorządowców 
Powiatu Ostrowskiego w Nowych Skalmierzycach

Szanowni samorządowcy. Nieprzypadkowe 
jest to, że gromadzicie się dzisiaj w uroczystość 
Trzech Króli. Macie wiele z nimi wspólnego. 
Trzej królowie pochodzili z różnych królestw, 
ale zjednoczyło ich pragnienie odnalezienia 
Boga w człowieku. Wy też reprezentujecie róż-
ne poglądy, ugrupowania polityczne, ale jed-
noczy Was pragnienie dobra drugiego człowie-
ka. […] Wierzę, że decydując się 
na bycie samorządowcami, zro-
biliście to, bo szukacie swojego 
Betlejem, bo posiadacie dar 
dostrzegania ludzi biednych, 
niezaradnych, potrzebujących 
pomocy. […] Mam wielkie po-
ważanie dla Waszej pracy. Wy-
konujcie ją dalej z powołaniem 
oraz miłością. Nie trzeba iść do 
Betlejem, aby znaleźć miejsce 
narodzenia Chrystusa, ilekroć 
bowiem pochylamy się nad 
człowiekiem w potrzebie, po-
chylamy się nad żłóbkiem – mó-
wił w kazaniu podczas mszy 
inaugurującej Noworoczne 
Spotkanie Samorządowców 
Powiatu Ostrowskiego Dziekan Dekanatu 
Ołobockiego a zarazem proboszcz parafii pw. 
Bożego Ciała ks. kan. Zbigniew Króczyński.

Do jego słów o służbie publicznej jako 
powołaniu odwoływali się licznie zgroma-
dzeni goście, którzy po zakończonym nabo-
żeństwie spotkali się na uroczystości zor-
ganizowanej w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach. Przybyli na nią: parlamen-
tarzyści, władze Województwa Wielkopol-
skiego, powiatu kaliskiego, miasta Kalisza 
i Mikstatu, włodarze Ostrowa Wielkopol-
skiego oraz wszystkich sześciu gmin powiatu 
ostrowskiego, radni powiatowi wszystkich 
kadencji, przedstawiciele służb, inspekcji, 

straży i instytucji powiatowych, kierownicy 
jednostek organizacyjnych powiatu, kadra 
kierownicza starostwa oraz skalmierzyc-
kiego magistratu, kierownicy jednostek or-
ganizacyjnych, przedstawiciele jednostek 
pomocniczych oraz służb mundurowych 
z terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce 
oraz duchowieństwo.

Jako pierwsi głos zabrali współgospo-

darze wydarzenia, czyli Starosta Ostrowski 
Paweł Rajski oraz burmistrz Nowych Skal-
mierzyc Jerzy Łukasz Walczak. W ich wy-
stąpieniach nie zabrakło odwołań do histo-
rii i jubileuszu 20-lecia istnienia powiatu. 
Po dwunastu latach pracy na rzecz powiatu 
przyjmuje nas Pan na swoim – powiedział na 
wstępie do burmistrza starosta. Spotykamy 

się tu w wyjątkowych okolicz-
nościach, bo jest to dwudzieste 
spotkanie. […] Przesyłam słowa 
szczerego uszanowania pod ad-
resem wszystkich radnych, któ-
rzy przez dwadzieścia lat służy-
li i służą temu powiatowi. Jeśli 
zazwyczaj na takim spotkaniu 
wspominało się jeden rok, to 
teraz chciałoby się wspomnieć 
tych lat dwadzieścia, ale czas 
na to nie pozwala. Starosta 
wymienił jednak szereg zadań, 
które przez ten czas udało się 
osiągnąć. Nie pominął przy 
tym zasług swoich poprzed-
ników, czyli Andrzeja Dery 
oraz Włodzimierza Jędrzejaka. 

Wśród zrealizowanych inwestycji znalazły się 
m.in. sala gimnastyczna przy Zespole Szkół 
Ekonomicznych, remont basenu, baza LPR, 
drogi, Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
boiska sportowe czy inwestycja pięćdziesię-
ciolecia – rozbudowa i remont szpitala. Udało 
się nam to wszystko zrobić w zgodzie – z dumą 
podkreślił starosta. 

Dokonania władz powiatowych, które 

Współgospodarzami wydarzenia byli Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak
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Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu
Począwszy od 7 stycznia 2019 roku w każdy poniedziałek Urząd 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jest czynny dwie godziny  
dłużej niż dotychczas, tj. w godzinach 8.00 – 18.00. 

Jest to spełnienie moich przedwyborczych 
obietnic skupionych wokół hasła „Przyjazny 
Urząd” – mówi Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak. 
Chcę bowiem, by mieszkańcy, którzy z różnych 
względów nie mogli załatwić spraw w dotych-
czasowych godzinach urzędowania, nie mu-
sieli już brać urlopów bądź skracać swojego 
dnia pracy.

Jeszcze w styczniu, w drugiej jego połowie 
zostanie wprowadzone kolejne ułatwienie 
- możliwość zapłaty podatków, opłat oraz 
pozostałych płatności na rzecz gminy za po-
mocą karty płatniczej.

Z nowym rokiem do urzędu powrócił za-
miejscowy punkt Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Marszewie, który tak jak dawniej 
ma swoją siedzibę na II piętrze, w pokoju nr 

22. Jest on czynny od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach: 8.00-16.00 (poniedziałek), 
7.30-15.30 (wtorek-piątek). Wszelkich rad 
i wsparcia udziela mgr inż. Dariusz Bryś. 

Ponadto w Referacie Kultury, Sportu i Pro-
mocji Gminy i Miasta utworzono stanowi-
sko inspektora ds. współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi. Jego zadaniem jest 
szeroko pojęta współpraca z organizacjami 
NGO: stowarzyszeniami, fundacjami itp. Do-
tyczy ona pomocy w ich tworzeniu i rejestra-
cji, doradztwa przy pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych a także szkoleń i wsparcia or-
ganizacyjnego w działalności.

Magdalena Kąpielska
Dariusz Smułka

w okresie ostatnich dwóch dekad odmieniły 
oblicze regionu docenił również burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, który 
przypomniał, że reforma administracyjna 
z roku 1999 i utworzenie powiatów były po-
kłosiem obchodzonego w roku bieżącym ju-
bileuszu 30-lecia jednego z najważniejszych 
wydarzeń w najnowszej historii – Okrągłe-
go Stołu: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzy-
ce – zgodnie z wolą mieszkańców wyrażoną 
w ankiecie społecznej, popartą późniejszym 
stanowiskiem Rady Gminy i Miasta co do przy-
należności powiatowej – została wówczas 
wcielona w granice powiatu ostrowskiego. 
Jego władzom – zarówno tym obecnym ze 
Starostą Pawłem Rajskim i Przewodniczącym 
Piotrem Walkowskim na czele, jak również ich 
poprzednikom – chciałbym dziś podziękować 
za 20 lat współpracy opartej na podwalinach 
życzliwości, obiektywizmu i racjonalnej gospo-
darki finansami. Jako współgospodarz dzisiej-

szej uroczystości czynię to w imieniu włodarzy 
siedmiu pozostałych samorządów należących 
do naszego powiatu – wyraził swą wdzięcz-
ność Jerzy Łukasz Walczak. […] Chyląc czoła 
przed ogromem wykonanej w ostatnich 20 
latach pracy pozwolę sobie zatoczyć koło, 
powracając do wydarzeń Okrągłego Stołu. 
Choć do rozmów przystąpili ludzie z różnych 
środowisk i dzieliło ich niemal wszystko, to jak 
powiedział prof. Andrzej Paczkowski – polski 
historyk a zarazem działacz opozycji demo-
kratycznej w okresie PRL-u „najważniejszym 
jego owocem było obszerne porozumienie po-
lityczne”. Stojąc na progu 2019 roku takiego 
właśnie porozumienia i współpracy, ponad po-
działami, w imię dobra samorządów każdego 
szczebla i wspólnot zamieszkujących je ludzi, 
wszystkim nam tutaj obecnym życzę. Do siego 
roku! – zakończył burmistrz.

Życzenia zgodnego i owocnego współdzia-
łania przekazali samorządowcom również 

goście: posłowie na Sejm RP Tomasz Ławni-
czak i Jarosław Urbaniak, Senator RP Łukasz 
Mikołajczyk, Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz 
radna Sejmiku Województwa Wielkopolskie-
go a zarazem Prezes Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych Marlena Maląg. Toast za pomyślność 
w realizacji zamierzeń i planów na rok 2019 
wzniósł natomiast nowy Przewodniczący 
Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkow-
ski i towarzyszący mu Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Tadeusz 
Orzechowski. 

Oprawę muzyczną uroczystości stanowił 
koncert Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej, 
która zaprezentowała się w repertuarze 
świąteczno-karnawałowym. 

 
tekst: Magdalena Kąpielska 

foto: Kamil Różański 

Msza inaugurująca Noworoczne  
Spotkanie Samorządowców

Uroczystości towarzyszył koncert Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej
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Rok 1919 - pierwszy rok  
wolności w Skalmierzycach
Styczeń 1919 roku był dla mieszkańców przygranicznych Skalmierzyc 
czasem kontynuowania dopiero co rozpoczętej walki o niepodległość. 
Kompania skalmierzycka pod dowództwem Józefa Idziora kontynuowała 
powstańczy maraton na południowych krańcach Wielkopolski, a byłe 
pruskie Skalmierzyce Nowe próbował zaistnieć w nowej rzeczywistości. 
Na przełomie grudnia 1918 r. i stycznia 1919 r. skalmierzycki dworzec 
stał się ważnym punktem w dziejach Powstania Wielkopolskiego. 

Na DwORcu w SkalMieRzycach

Majestatyczny skalmierzycki dworzec gra-
niczny, będący w założeniach pruskich budow-
niczych „oknem na świat”, stał się w okresie 
odzyskiwania wolności niezwykle istotnym 
punktem na mapie nie tylko komunikacyj-
nej, ale był też centrum działań powstańczych 
w regionie. Tutaj, wzorem całego poznańskie-
go, zawiązała się Rada Robotniczo-Żołnierska, 
składająca się z niemieckiej obsady dworca. 
Wiec zwołany przez przewodniczącego tej 
Rady – toromistrza Rothe – został rozwiązany 
przez dowódcę powstańców skalmierzyckich 
Józefa Idziora, w wyniku czego żandarmi nie-
mieccy nadzorowani przez Polaków chodzić 
musieli w biało-czerwonych opaskach. Przełom 
roku oznaczał szybki rozrost liczebny kompanii 
skalmierzyckiej związany z wstępowaniem do 
powstania żołnierzy powracających z wojska 
niemieckiego. W styczniu 1919 roku komendę 
licznej obsady wojskowej dworca powierzono 
ppor. A. Szymyślikowi, a później ppor. J. Sche-
itzy. Oznaką polskości tego obiektu był dumnie 
powiewający biało-czerwony sztandar.

Dworzec skalmierzycki, z racji swojego stra-
tegicznego położenia na granicy poznańskiego 
z byłym zaborem rosyjskim, stał się centrum 
dyspozycyjnym na komunikacyjnej mapie po-
wstania. Sam proces przejmowania z rąk nie-
mieckich kolei, jako niezwykle ważnego czyn-
nika transportowego, rozpoczął się w Poznaniu 
już w listopadzie 1918 roku. 11 listopada po-
znańska Naczelna Rada Ludowa wydelegowała 
do utworzonej na kolejach poznańskich nie-
mieckiej Rady Robotniczo-Żołnierskiej swoich 
5 delegatów. Inżynierowie Stelmachowski i Bu-
dzyński jako powołani przez Polaków mężowie 
zaufania objęli nadzór nad działaniem Poznań-
skiej Dyrekcji Kolei, mając przez to kontrolę 
poczynań niemieckich. 21 listopada 1918 roku 
odbył się w Poznaniu wielki wiec kolejarzy Po-
laków z udziałem ponad 1000 delegatów z całej 
Wielkopolski, który wystosował do tworzących 
się w Warszawie nowych władz odrodzonej 
Polski memoriał, w którym domagano się utwo-
rzenia rządu narodowego (demokratycznego), 

a nie partyjno-socjalistycznego. Poznaniacy 
postulowali stworzenie rządu z przedstawi-
cieli wszystkich warstw społecznych, którzy 
dążyć będą do połączenia wszystkich dzielnic 
Polski – także Poznańskiego, Prus z Gdańskiem 
i Śląskiem. 

Jeszcze przed końcem roku powołano Zwią-
zek Kolejarzy Polskich, którego celem miało być 
zapobieganie wywożeniu majątku kolejowego 
w głąb Niemiec. Filie tego związku szybko po-
wstały na wielu stacjach wielkopolskich, także 
w Ostrowie. 19 listopada otworzono do ruchu 
kolejowego linię z Poznania przez Ostrów i dalej 
przez graniczne Skalmierzyce do Warszawy. Li-
nią tą mogły przejeżdżać pociągi osobowe, a pa-
sażerowie nie byli zobowiązani do posiadania 
paszportów. W związku z wielkim brakiem wę-
gla kursowały nieliczne pociągi, a od 3 grudnia 
bilety sprzedawano tylko dla osób wezwanych 
do centralnych organów państwowych, gospo-
darczych lub w razie choroby czy zgonu w naj-
bliższej rodzinie. 

W dniach wybuchu powstania Polacy przeję-
li kontrolę na wszystkich ważniejszych stacjach 
w Wielkopolsce, a 28 grudnia Komisariat Na-
czelnej Rady Ludowej utworzył sekcję komuni-
kacji, powołując na jej kierownika inż. Bogusła-
wa Dobrzyckiego. W tym samym czasie rząd Wł. 
Wróblewskiego w Warszawie utworzył mini-
sterstwo komunikacji, w którym zadanie prze-
jęcia kolei pruskich w byłym zaborze poznań-
skim powierzono inż. Juliuszowi Eberhardtowi, 
niezwykle doświadczonemu budowniczemu 
kolei w zaborze rosyjskim. Jemu też władze 
centralne w Warszawie zleciły nadzór nad 
przejazdem Ignacego Paderewskiego z Po-
znania do stolicy odrodzonej Polski. Aby spro-
stać temu zadaniu, min. Eberhardt przybył 31 
grudnia 1918 roku do Skalmierzyc pociągiem 
salonowym, by na granicy przejąć nadzór nad 
bezpiecznym przejazdem ojca naszej niepod-
ległości. Relację z pobytu wysłannika rządowe-
go w Skalmierzycach pozostawił nam Bogdan 
Szembek z ostrowskiej Powiatowej Rady Ludo-
wej: Gdy byłem w Skalmierzycach, meldowali mi 
się dowódcy kompanii i każdy miał więcej ludzi 
niż kompania na papierze liczyła. Skalmierzycka 

kompania pod mularzem Idziorem była skosza-
rowana i stanowiła niemal pododdział regular-
nego wojska. Inne kompanie też się doskonale 
pokazały. Wawrzyniak w Skalmierzycach (do-
wódca załogi dworcowej) zajął tabor kolejowy 
i pociąg z niemieckimi uciekinierami ze wscho-
du. 31 grudnia wzięliśmy z Ostrowa lokomotywę 
i z radcą Fatkenem – dyrektorem ostrowskiego 
węzła kolejowego oraz feldfeblem Riedlem z Sol-
datenratu (Rada Żołnierska) pojechaliśmy do 
Skalmierzyc, przy czym Riedlowi musiałem rę-
czyć osobiście bezpieczeństwo. Koło Śliwnik stały 
pierwsze karabiny maszynowe Szczypiorniaków 
(Batalion Pograniczny). Zdziwił się Fatken, że 
ich znałem i pozdrawiałem. W Skalmierzycach 
dworzec był spustoszony. Dowiedziałem się, że 
przyjechał z Warszawy pociągiem salonowym po 
Paderewskiego podsekretarz stanu Eberhardt. 
Zaprosił nas, żeby w salonce odbyć konferencję. 
Gdyśmy wchodzili szepnąłem Wawrzyniakowi, 
że jeżeli nie pozbędzie się Riedla, to konferencja 
pójdzie ciężko. Usiedliśmy wokół długiego stołu, 
prezydował (przewodził) Eberhardt. Gdy zaczął 
zagajać, naraz odezwał się ppor. Wawrzyniak. 
„Przepraszam Pana Ministra, ale Skalmierzyce 
są pod okupacją wojskową (wojska powstań-
cze), więc ja tylko mogę pertraktować”. (jako 
dowódca wojskowy załogi dworcowej). „A prze-
praszam” i Eberhardt odsunął się od stołu. Zaczął 
Wawrzyniak. „Czy tu jest przedstawiciel Solda-
tenratu?” „Jawohl –ich” ( tak jest-ja) odezwał 
się Riedl. „My Ententa (sprzymierzenie państw 
walczących z Niemcami) nie uznajemy Rad Żoł-
nierskich, a więc proszę wyjść”. I niedwuznaczny 
ruch ręki. Fatken na to powiedzenie „my Ententa” 
widocznie zdrętwiał. Riedl wyszedł. Fatken zapy-
tał – „na czyj rozkaz osadził Pan Skalmierzyce?” 
– „Moim ludziom ja dałem rozkaz”. „A jak długo 
potrzyma Pan okupację”? „Póki moim ludziom 
nie dam innego rozkazu”. „Ach so!” „Kolej jest 
neutralnym przedsiębiorstwem transportowym, 
ale musi mieć zapewnione bezpieczeństwo. No 
to ja zapewniłem, że Wawrzyniak będzie prze-
puszczał przychodzące pociągi z uciekinierami”. 
„W takim razie będę je wysyłał” – odparł Fatken. 

1918 – 2018  
100 lat odzyskania niepodległości

Gen. Józef Haller z adiutantem  
Mieczysławem Kwileckim
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Riedl wyrzucony z posiedzenia obszedł skrzyn-
ki listowe i zabrał ich zawartość na ostrowską 
pocztę. Wróciliśmy o zmroku do Ostrowa. Za-
staliśmy burzący się tłum, który żądał rozbroje-
nia Niemców.

Wysiadający z pociągu usłyszeli głos dzwonu 
„Walentego” z ostrowskiej fary, wzywający do 
oswobodzenia Ostrowa. Wkrótce nadciągnęli 
powstańcy ze Skalmierzyc oraz żołnierze Bata-
lionu Pogranicznego ze Szczypiorna, aby wspo-
móc Ostrowiaków w wyzwalaniu miasta. Gdy 
nad ranem nadjechał pociąg z Paderewskim 
i misją aliancką, w czasie zmiany kierunku loko-
motywy słychać było śpiew kompanii powstań-
czej, udającej się pociągiem do Krotoszyna.

SkalMieRzyczaNie w walkach  
Na pOłuDNiu wielkOpOlSki

Styczeń był okresem formowania się regu-
larnego wojska powstańczego pod dowódz-
twem gen. J. Dowbór-Muśnickiego. W wyniku 
tych zmian kompania skalmierzycka została 
połączona z kompanią sulmierzycką i weszła 
w skład III Batalionu Ostrzeszowskiego jako 
9 kompania tego batalionu. W połowie stycz-
nia 1919 roku skalmierzyczanie wzięli udział 
w walkach na froncie południowym w oko-
licach Ligoty i Kobylej Góry. W walkach pod 
Ligotą stracili dwóch powstańców – Stani-
sława Bąka ze Skalmierzyc oraz Stanisława 
Banasiaka z Leziony. Kilku powstańców było 
rannych. Dwaj polegli zostali przywiezieni ko-
leją na dworzec w Skalmierzycach, skąd ciało 
Stanisława Banasiaka w kondukcie żałobnym 
przeniesiono na skalmierzycki cmentarz, gdzie 
pochował go miejscowy proboszcz ks. Jan Pio-
trowicz. Nazajutrz – 20 stycznia – odbył się 
pogrzeb Stanisława Banasiaka w Gostyczynie. 
Ostatnie słowa pożegnania wygłosił proboszcz 
gostyczyński ks. Rupiński oraz zaangażowany 
w sprawę powstania dziedzic z Chotowa Jerzy 
Niemojowski. 

Jeszcze w końcu stycznia i początku lutego 
1919 roku skalmierzyczanie byli wzywani do 
walk w rejonie Ostrzeszowa, Krotoszyna a tak-

że, już pod dowództwem Józefa Scheitzy jako 
9 kompania III Batalionu Ostrzeszowskiego, 
walczyli w rejonie Wieruszowa. Podpisany 16 
lutego w Trewirze rozejm z Niemcami zakoń-
czył działania powstańcze. W Skalmierzycach 
nastała nowa rzeczywistość. 

SkalMieRzyce NOwe  
w pieRwSzyM ROku NiepODległOści

Pastor ewangelicki Friedrich Rutz w stycz-
niu 1919 roku napisał: Gdy obudziliśmy się 
w Nowy Rok 1919, wszędzie słychać było strza-
ły… Od kilku dni legioniści ciągle przekraczali 
granicę… Burmistrz Maletzki i nadkontroler 
celny Bakusky zostali zamknięci w areszcie ho-
norowym u restauratora Baranewskego, a pa-
stor (Rutz) musiał podpisać rewers, w którym 
ręczył swoim całym dobytkiem za bezpieczeń-
stwo i porządek w miejscowości. W Skalmierzy-
cach Nowych ogłoszono stan oblężenia oraz 
godzinę policyjną. Po godz. 1800 nie wolno było 
wychodzić na ulice, na których mogły znajdo-
wać się tylko dwie osoby. Wszyscy urzędnicy 
niemieccy otrzymali nadzór Polaków, wdra-
żających się do przejęcia zadań administra-
cyjnych. Komisarzem mianowano urzędnika 
gospodarczego z majątku śliwnickiego M. No-
wakowskiego. Powszechne stały się rewizje 
w domach w poszukiwaniu broni. Z powodu 
zamknięcia granicy niemożliwy okazał się wy-
jazd do Niemiec. W Szczypiornie uruchomiono 
obóz jeniecki, do którego kierowano osoby 
mogące zakłócić odzyskiwanie niepodległości. 
Skalmierzyccy powstańcy walczący na froncie 
ostrzeszowskim przywieźli do niego zatrzy-
manych jeńców niemieckich. Odtąd ci, którzy 
więzili różne narody, sami stali się jeńcami. 

Wraz z upływem czasu Skalmierzyce i oko-
licę ogarniał kryzys gospodarczy. Okres zimo-
wy nie sprzyjał aprowizacji społeczeństwa. 
Z powodu braków kadrowych i transporto-
wych odczuwano braki żywności i opału. Sza-
lała inflacja rosnąca do miliardowych sum. 
Obóz w Szczypiornie zapełniał się internowa-
nymi, tak żołnierzami jak i osobami cywilnymi 
z terenu całej Wielkopolski. Przybyłe siostry 
z Czerwonego Krzyża zajęły się organizacją 
pomocy żywnościowej. Taką pomoc niósł tak-
że pastor Rutz z parafii ewangelickiej, do czasu 
gdy sam został uwięziony w Szczypiornie.

Kartka pocztowa ze stemplem Komendanta Dworca 
w Skalmierzycach wysłana 06.06.1919 roku  

ze Skalmierzyc do Francji przez żołnierza Armii Hallera 

Minister Julian Eberhardt 

pRzejazD „BłękitNej aRMii”  
pRzez SkalMieRzyce 

Kwiecień 1919 roku zapisał się niezwykłymi 
zgłoskami w historii skalmierzyckiego dworca. 
Odzyskanie niepodległości było dopiero począt-
kiem kształtowania się granic Rzeczypospolitej. 
Wielkim oczkiem w głowie Naczelnika Państwa 
Józefa Piłsudskiego były wschodnie granice Oj-
czyzny zagrożone nawałą bolszewicką. Wszystkie 
siły zbrojne, jakie służyły odrodzonemu państwu, 
kierowane były na wschodnie rubieże. Także sfor-
mowana armia wojsk wielkopolskich, po zakoń-
czeniu działań powstańczych, walczyła w obronie 
wschodnich granic. 

Z pomocą nadeszły też transporty polskiej 
armii utworzonej we Francji przez gen. Józefa 
Hallera. Niezwykle trudnym logistycznie za-
daniem było przewiezienie z terenu Francji do 
Polski tysięcy polskich ochotników w błękitnych 
mundurach. Po wielu dniach ustaleń i pertrak-
tacji Niemcy zgodzili się na przejazd tych wojsk 
drogą kolejową z Paryża przez Moguncję, Frank-
furt, Halle, Cottbus, Żagań, do Leszna i stąd już 
terenem Polski przez Krotoszyn, Ostrów Wlkp., 
Skalmierzyce i Kalisz do Łodzi. Wyjątkowe zna-
czenie w organizacji tych transportów posiadała 
skalmierzycka stacja, gdyż umiejscowiona tu pol-
sko- francuska komendantura z racji granicznego 
położenia Skalmierzyc prowadziła nie tylko nad-
zór nad sprawnym przejazdem, ale też umożli-
wiała kontrolę liczebną przejeżdżających wojsk. 
Pierwsze transporty Błękitnej Armii wyjechały 
z Francji 15 kwietnia 1919 roku. Wczesnym ran-
kiem 18 kwietnia nadszedł do Ostrowa pierwszy 
pociąg z tak gorąco oczekiwaną armią. Na trasie 
przejazdu wojsk gen. Hallera przez dopiero co 
wyzwolone polskie miasta wszędzie zgotowywa-
no im owacyjne przyjęcie. Do Ostrowa Wlkp. po-
ciąg z gen. J. Hallerem nadjechał w pierwsze świę-
to Wielkanocy 20 kwietnia 1919 roku. Na dworcu 
kolejowym bohaterów witały tłumy ostrowian 
z ks. St. Adamskim z poznańskiej Naczelnej Rady 
Ludowej, który odprawił przy zbudowanym 
ołtarzu polowym mszę świętą. Stosowne prze-
mówienia wygłosili gen. Haller oraz ks. Adamski 
(późniejszy biskup katowicki).W uroczystości 
uczestniczył też Wincenty Niemojowski ze Śliw-
nik. Kuzyn jego żony Jadwigi – Mieczysław Kwi-
lecki był osobistym adiutantem generała. Błękit-
na Armia przetransportowana była z Francji do 
Polski w 380 pociągach, które po 10 każdej nocy 
przejeżdżały wyznaczoną trasą, zatrzymując się 
Skalmierzycach jako stacji granicznej w celu doko-
nania rejestracji. Prezentowana w artykule kartka 
posiada stempel „Komendanta Dworca Skalmie-
rzyce”, a wysłana stąd do Francji potwierdza ist-
nienie francuskiej poczty wojskowej, obsługującej 
transporty armii gen. Hallera przez Skalmierzyce. 

Przejazd Ignacego Paderewskiego w Nowy 
Rok 1919 roku, „Błękitnej Armii” w kwiet-
niu 1919 roku oraz październikowy przejazd 
i postój Naczelnika Państwa Polskiego Józefa 
Piłsudskiego w Skalmierzycach to znaczące 
historyczne wydarzenia w naszym regionie 
związane z odzyskiwaniem niepodległości.

Jerzy Wojtczak 
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Opłatek 
społeczników 
z Biskupic 
Ołobocznych
2 stycznia w sali wiejskiej 
w Biskupicach Ołobocznych 
odbyło się spotkanie opłatkowe 
organizacji pozarządowych, które 
działają na terenie naszej wsi. 

Jego organizatorem było Stowarzyszenie 
Kulturalne Teatr Misterium z prezesem i soł-
tysem wsi Mirosławem Nowackim. W licznym 
składzie stawili się członkowie Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz zarząd i członkowie Stowarzyszenia Kul-
turalnego Teatr Misterium. 

Wydarzenie rozpoczęło przeczytanie 
fragmentu Pisma Świętego o narodzinach 

Jezusa. Następnie głos zabrali sołtys Miro-
sław Nowacki i zaproszeni goście. Po ciężkiej 
całorocznej, bezinteresownej współpracy 
i działaniach na rzecz społeczności lokalnej 
członkowie przełamali się opłatkiem, składa-
jąc sobie wzajemnie życzenia zdrowia i wszel-
kiej pomyślności na kolejny rok zmagań. 
Spotkanie zakończono poczęstunkiem przy 
świątecznym stole i biesiadowaniem przy 

wspólnie śpiewanych kolędach. 
Jako organizator dziękuję wszystkim go-

ściom za udział w uroczystości. Na kolejny 
rok życzę dalszej współpracy i chęci działania 
na rzecz naszej Małej Ojczyzny, jaką jest wieś 
Biskupice Ołoboczne.

Mirosław Nowacki

 „Gwiazdka 
w mieście”
Tradycyjnie w okolicach świąt 
Bożego Narodzenia w Nowych 
Skalmierzycach odbywa się 
„Gwiazdka w mieście”,  
podczas której do dzieci  
trafia sto paczek świątecznych. 

Tym razem imprezę zaplanowano 14 
grudnia 2018 r. w Starym Kinie. Jej organiza-
torem była Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych pod patronatem 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Jerzego Łukasza Walczaka.

Poza wizytą Świętego Mikołaja, który wrę-
czał upominki, najmłodsi mogli podziwiać 
występ Pana Gwiazdeczki – iluzjonisty, ko-
mika i showmana, który przeniósł widzów 
w magiczny świat sztuczek, serwując przy tym 
sporą dawkę śmiechu i dobrej zabawy. Życze-
nia bożonarodzeniowe przekazała również 
obecna na uroczystości Zastępca Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Agniesz-
ka Sipka. „Gwiazdka w mieście” wywołała na 
twarzach dzieci i ich rodziców uśmiech oraz 
wprowadziła w przedświąteczny nastrój.

Dariusz Smułka

Organizatorem spotkania było  
Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Misterium

Dzieci odwiedził Święty Mikołaj oraz iluzjonista

PODZIĘKOWANIE
Społeczny Komitet Opieki nad Pomnikami i Mogiłami Powstańców Wielkopolskich składa serdeczne podziękowania  

Państwu Nowackim z Ociąża za przekazanie kwiatów oraz dyrekcji i gronu pedagogicznemu Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Ociążu za wykonanie wiązanek, które złożono na grobach i pomnikach powstańców.
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Msza święta w rocznicę 
Cudu Eucharystycznego
29 listopada 2018 roku na Skwerze 
Historycznym Granica w Nowych 
Skalmierzycach, po 238 latach  
od niezwykłych wydarzeń w tym miejscu,  
została odprawiona msza święta. 

Udział w niej wzięli wierni wraz z Posłem 
na Sejm RP Tomaszem Ławniczakiem oraz 
Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Jerzym Łukaszem Walczakiem. Jak 
podkreślił w homilii ks. Zbigniew Króczyński 
to nasze miejsce – miejsce Cudu Eucharystycz-
nego – staje się coraz bardziej znane, coraz 
więcej uroczystości diecezjalnych odbywa się 
w naszej świątyni, coraz więcej kapłanów pra-
gnie przyjechać tu ze swoimi parafianami. Do 
miejsca, które Chrystus dotknął swoją szcze-
gólną obecnością i znakiem, o którym mówi-
my, że miało znamiona Cudu Eucharystyczne-
go. Niech Bóg sprawi, aby na nowo odnaleźć 
tajemnicę Jego obecności w Najświętszym 
Sakramencie. Po mszy, mimo mroźnej aury, 
udano się w uroczystej procesji do kościoła 
pw. Bożego Ciała na dalszą adorację.

 
Dariusz Smułka

Po mszy na Skwerze Historycznym udano się 
w uroczystej procesji do kościoła pw. Bożego Ciała W listopadzie 1780 roku dokonano wła-

mania do kościoła pw. św. Katarzyny Alek-
sandryjskiej w Skalmierzycach, kradnąc 
z tabernakulum naczynia liturgiczne wraz 
z Najświętszym Sakramentem. Gdy odkryto 
ten czyn, wysłano 13-letniego chłopca do 
Kalisza, by powiadomić kustosza kolegiaty 
św. Józefa o tym, co zaszło. Kiedy wracał on 
z powrotem, zaprzęgnięte do wozu woły 
nagle zatrzymały się i nie chciały iść dalej. 
To tutaj właśnie, w miejscu dzisiejszego 
skweru granicznego w Nowych Skalmie-
rzycach leżały rozrzucone komunikanty. 
Młody posłaniec pobiegł z tą wiadomością 
do ówczesnego proboszcza, który na tę 
wieść zebrał ludzi i z pochodniami, w uro-
czystym przemarszu przeniósł Najświętszy 
Sakrament z powrotem do kościoła.
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Przedświąteczna 
akcja poboru krwi
Kolejny, ostatni w 2018 roku apel Klubu HDK w Nowych 
Skalmierzycach – organizatora otwartych akcji poboru 
krwi – spotkał się z dużym zrozumieniem mieszkańców,  
którzy 15 grudnia oddawali życiodajny lek w hali stadionu 
Miejsko-Gminnego w Nowych Skalmierzycach. 

Można było również zarejestrować się jako 
potencjalny dawca szpiku kostnego. Obsługę 
medyczną przedsięwzięcia zapewniło Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Kaliszu.

Zgłosiło się 70 chętnych, spośród których 
krew oddało 50 (w tym 4 debiutantów). Wy-
nik akcji to 22,5 litra krwi. Zadowolenia nie 
ukrywa prezes klubu Henryk Olejnik – od 
ostatniej zbiórki nie minęły nawet dwa miesią-
ce, więc ci, którzy oddali krew 27 października, 
tym razem nie mogli tego zrobić. Jestem więc 

zadowolony z każdej zebranej kropli. To wspa-
niały świąteczny dar dla chorych.

W 2018 roku Klub HDK Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce zorganizował pięć zbió-
rek. Ich efektem jest ponad 120 litrów krwi. 
Ponadto skalmierzyccy krwiodawcy oddawali 
ją również w Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa – 187 litrów. W sumie było to więc 
ponad 307 litrów krwi! Wierzę, że w przyszłym 
roku wynik ten uda się powtórzyć – wyraził na-
dzieję Henryk Olejnik.

Podziękowaniem dla członków było przed-

świąteczne spotkanie opłatkowe, w którym 
uczestniczyli również sympatycy klubu HDK – 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Jerzy Łukasz Walczak, który złożył wszystkim 
najserdeczniejsze życzenia oraz prezesi klu-
bów ościennych: Klubu HDK PCK „Strażak” 
w Sieroszewicach Lucjan Ziemiański, Klubu 
HDK PCK ZAP Wiesław Czekalski i Klubu HDK 
PCK przy FP SPOMAX S.A. Wiesław Perz. 

Magdalena Kąpielska 

Harcerska Wigilia
Pięć drużyn harcerskich wchodzących 

w skład Szczepu „Granica” im. Powstańców 
Wielkopolskich: 13 Gromada Zuchowa „Leśne 
Skrzaty”, 10 DH, 11 DH im. Marii Konopnic-
kiej, 12 DHS „Legiony” im. gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego oraz 47 DW „Popioły” im. phm. 
Franciszka Brody wzięło udział w Wigilii, 
która odbyła się 15 grudnia 2018 r. w Szkole 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w No-
wych Skalmierzycach.

Pojawili się na niej również rodzice harce-
rzy oraz sympatycy szczepu: Poseł na Sejm 
RP Tomasz Ławniczak, Zastępca Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Agnieszka 
Sipka, komendant Hufca ZHP Kalisz Marian 
Maćkowiak i dyrektor PP nr 1 „Jarzębinka” 
Anna Walczak. Goście złożyli bożonarodze-
niowe życzenia, nawiązując do wspólnoto-

wego charakteru organizacji, jaką jest ZHP. 
Agnieszka Sipka, w zastępstwie burmistrza 
odebrała statuetkę Złotej Lilijki, będącą sym-
bolem nawiązania dobrej współpracy i rów-
nież w jego imieniu zapewniła o chęci wspie-
rania inicjatyw oddolnych, realizowanych 
przez organizacje społeczne.

Podziękowania oraz drobne upominki 
otrzymali z rąk swoich drużynowych naj-
bardziej wyróżniający się w ostatnim roku 

harcerze. Z racji przypadającego w roku bie-
żącym 100-lecia wybuchu powstania wielko-
polskiego komenda oraz drużynowi szczepu 
„Granica” zostali zaś uhonorowani przez 
ZHP Chorągiew Wielkopolską im. Powstań-
ców Wielkopolskich w Poznaniu odznakami 
symbolizującymi trefla powstańczego (no-
szonego przez nich na nakryciach głowy). Od-
znaki wręczył komendant Hufca ZHP Kalisz 
Marian Maćkowiak, a docelowo otrzymają 
je wszyscy harcerze Szczepu im. Powstań-
ców Wielkopolskich.

Na mniej oficjalną część spotkania złożyły 
się: łamanie się opłatkiem, poczęstunek, wi-
zyta Mikołaja i prezenty oraz występy dru-
żyn, które zaprezentowały się w repertuarze 
świątecznym. 

Po samej Wigilii odbyło się drugie już spo-
tkanie kilkudziesięciorga osób należących do 
Koła Przyjaciół Harcerstwa.

Magdalena Kąpielska 

Spotkanie było okazją do podsumowania 
całorocznej działalności Klubu HDK

W spotkaniu wigilijnym wzięli udział nie tylko harcerze, ale również rodzice oraz sympatycy szczepu
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Już kolędy  
płyną dźwięki

Coroczną tradycją Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
stał się koncert kolęd i pastorałek. Zaprasza-
my do fotogalerii z wydarzenia, które miało 
miejsce 18.12.2018 roku. 

Spotkanie mikołajkowe i otwarcie placu zabaw w Lezionie
1 grudnia 2018 r. w świetlicy 
wiejskiej w Lezionie odbyło się 
coroczne spotkanie mikołajkowe, 
które tym razem połączono 
z otwarciem znajdującego się 
obok placu zabaw. 

Poza gromadą najmłodszych i ich rodzi-
ców przybyła na nie także Zastępca Burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Agnieszka Sipka, która wraz ze sołtysem 
Wiesławem Wawrzyniakiem oraz trzema 
mieszkankami wsi przecięła wstęgę.

Zabawę wsparła pomocnica Świętego 
Mikołaja – Śnieżynka, która w oczekiwaniu 
na jego przyjazd zaprosiła dzieci do wspól-
nych zabaw i konkursów. Natomiast wizyta 
Świętego zaowocowała rozdaniem paczek 
ze słodkościami.

Budowa placu zabaw zakończyła się 
w październiku. Zadanie zostało w całości sfi-
nansowane z budżetu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, a jego koszt to ponad 48 tys. zł. 

 
Dariusz Smułka

Na każde dziecko czekał  
podarunek od Świętego Mikołaja
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Orkiestrowy koncert kolęd
W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia 

najpiękniejsze kolędy i pieśni świąteczne roz-
brzmiały w Sanktuarium Maryjnym w Skal-
mierzycach. A to za sprawą Miejsko-Gminnej 
Orkiestry Dętej przy OSP Skalmierzyce, któ-

ra przy współorganizacji Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza 
Walczaka oraz proboszcza ks. kan. Sławomi-
ra Nowaka zaprosiła mieszkańców i sympa-
tyków na wyjątkowy koncert. Świąteczny 

nastrój na dobre zapanował w murach ko-
ścioła, bowiem widzowie nie dali muzykom 
szybko skończyć.

Dariusz Smułka

 
 
 
 

Z głębokim żalem  
przyjąłem wiadomość o śmierci 

śp. Józefa Włodzimierza 
Janczewskiego

– wieloletniego dyrygenta oraz instruktora 
 Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej  

przy OSP Skalmierzyce. 
Rodzinie zmarłego oraz wszystkim, 
których ta ogromna strata dotknęła 

składam z serca płynące kondolencje.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

Jerzy Łukasz Walczak

Nowy sprzęt ratowniczy  
dla strażaków
4 grudnia ub.r. w remizie OSP Skalmierzyce odbyło 
się spotkanie, podczas którego przekazano sprzęt 
ratowniczy sfinansowany przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości w ramach programu pn. Fundusz 
Sprawiedliwości. 

Poza prezesami i przedstawicielami siedmiu jednostek w prze-
kazaniu udział wzięli również Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak oraz Zastępca Komendanta 
PSP w Ostrowie Wielkopolskim mł. bryg. Roman Matecki. Strażacy 
otrzymali m.in. defibrylatory, torby ratownicze, nosze, szyny typu 
kramera, agregat prądotwórczy, pilarkę do drewna, latarki oraz 
sprzęt do oznakowania akcji. Koszt sprzętu to 35.760 zł, z czego aż 
35.402,40 zł pochodziło z ww. funduszu.

Dariusz Smułka 

 Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta wystąpiła 
z repertuarem kolęd i pieśni świątecznych
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Konkurs świąteczny
Pisanie i wysyłanie kartek świątecznych to piękna i warta 
kontynuacji tradycja. W trosce o zachowanie tej zapomnianej 
już dziś sztuki Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzycach ogłosił 
konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną. 

Do wspólnej, aktywnej zabawy zaprosił 
ich Śniegowy Bałwanek wraz z Panią Mi-
kołajkową, zaś Święty Mikołaj obdarował 
każde dziecko paczką. Uwiecznieniem spo-
tkania było wspólne zdjęcie. Na pięknie przy-
branych stołach oczekiwały ciepła herbata 
i słodki poczęstunek. Wielkim zainteresowa-
niem cieszył się świąteczny kiermasz. Można 
było zakupić ozdoby przygotowane przez na-
uczycieli i rodziców wraz z dziećmi na warsz-
tatach plastycznych. Każdy mógł coś znaleźć 
dla siebie. Wspólne działania przyniosły 
wspaniały efekt. Ważne jest, aby uczyć dzieci 
kultywowania tradycji od najmłodszych lat.

Bardzo dziękujemy Radzie Rodziców za 
przygotowanie i organizację imprezy. 

 
Maria Różańska

Świąteczne spotkanie z Mikołajem
8 grudnia 2018 r. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola 
„Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach wraz z rodzicami przybyli 
do hali sportowej na Stadionie Miejsko-Gminnym na spotkanie ze 
Świętym Mikołajem. 

Zadanie konkursowe polegało na za-
projektowaniu i wykonaniu wraz z rodzi-
cem oryginalnej kartki bożonarodzeniowej. 
Wpłynęło wiele prac świadczących o dużym 
potencjale twórczym najmłodszych miesz-
kańców naszej gminy. Wszystkie kartki 
były wyjątkowe i niepowtarzalne, a każdy 
z uczestników otrzymał dyplom i nagrodę. 

Uczestnikom konkursu dziękujemy za 
udział oraz gratulujemy pierwszego życiowe-
go sukcesu. 

We wspólnej zabawie uczestniczyły 
przedszkolaki z „Jarzębinki” wraz z rodzicami

27 listopada 2018 roku w Szkole Pod-
stawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim 
odbyło się uroczyste podsumowanie XI 
Powiatowego Konkursu Plastycznego 
„Świat dziecka w obrazach”. Zadaniem 
małych artystów było wykonanie fotogra-
fii oraz na jej podstawie pracy plastycz-
nej, ukazującej najciekawsze miejsca 
powiatu ostrowskiego, czyli naszej Małej 
Ojczyzny. Celem działań konkursowych 
było rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, 
postaw twórczych oraz wiedzy dzieci na 
temat technik malarskich.

W tej edycji komisja w składzie: I. 
Trzcińska – artysta plastyk, C. Janiszew-
ski – Dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki 
Współczesnej, M. Trusz – miejski pla-
styk, J. Godziszewski – artysta plastyk, I. 
Szwarczyńska – artysta plastyk oceniała 
244 prace uczniów z wielu szkół powiatu. 
Wytypowano 16 prac do równorzędnych 
nagród oraz 17 prac do równorzędnych 
wyróżnień. Ponadto 67 prac zakwalifiko-
wano do wystawy pokonkursowej, udo-
stępnionej w szkole. 

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych 
znaleźli się uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej im. M. Konopnickiej w Droszewie. 
Podczas zajęć plastycznych wykonali pra-
ce przedstawiające Skwer Historyczny 
Granica oraz pomnik Powstańców Wiel-
kopolskich w Nowych Skalmierzycach. 
Nagrodę w kategorii klas II otrzymał Piotr 
Kłobuch, natomiast Zosia Olejnik została 
laureatką wyróżnienia.Oboje otrzymali 
dyplomy i nagrody książkowe, a ich prace 
znajdą się w publikacji graficznej ze stu 
wybranymi pracami dzieci, w związku 
z setną rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Cieszymy się bardzo, że 
dzięki ich pracom wszyscy poznają pięk-
ne miejsca naszej gminy.

Gratulujemy i życzymy kolejnych arty-
stycznych sukcesów!

M.K.

Uczniowie z Droszewa 
nagrodzeni w XI 
Powiatowym Konkursie 
Plastycznym „Świat 
dziecka w obrazach”
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Biwak zuchowy w „Jarzębince”
Od piątku 14 grudnia do soboty 
15 grudnia 2018 r. 20 zuchów 
z naszego przedszkola wzięło 
udział w biwaku pn. „Tradycje 
świąt Bożego Narodzenia”. 

Słoneczka wspólnie z zuchami z groma-
dy „Leśne skrzaty” oraz innymi gromadami 
Hufca Kalisz uczestniczyły w zajęciach tema-
tycznych. W trakcie rozwiązywania zadań 
oraz wspólnych zabaw zuchy starały się za-
służyć na prezent od Świętego Mikołaja.

Pierwszego dnia, po przygotowanej przez 
zuchy kolacji i wieczornej toalecie, słoneczka 
przeszły test dzielnego zucha oraz dowie-
działy się, co to jest „świecowisko”, na któ-
rym były wspólne pląsy i śpiewy. W radosnej 
atmosferze mogliśmy świętować Mikołajki.

Sobota rozpoczęła się wczesną pobudką, 
zorganizowaną przez same zuchy:), poranną 
toaletą, pakowaniem śpiworów, plecaków 
i przygotowaniem śniadania. Następnie gro-
mady brały udział we wspólnych zabawach 
i „mikołajkowych” konkurencjach. Zuchy 
wspaniale wykonały wszystkie zadania. 
Wszystko, co dobre kiedyś się kończy, tak 
i nasz biwak dobiegł końca. Był on udany, 
pełen słońca i radości, a zuchy były bar-
dzo dzielne:)

Składam serdeczne podziękowania za 
pomoc w przygotowaniu biwaku: dyrek-
tor Annie Walczak, druhnie Magdzie, dru-
hnie Ani, druhnie Wiktorii i Pani Helence 
– naszej kucharce, za pomoc przy opiece 
nad zuchami.

Druhna Kasia Świrta

Jasełkowy spektakl 
w przedszkolu 
„Pod Kasztanami”
Każdego roku dzieci z Przedszkola 
Publicznego Nr 2 „Pod Kasztana-
mi” w Nowych Skalmierzycach 
uroczyście upamiętniają rocznicę 
narodzin Jezusa, wystawiając 
jasełkowy spektakl. 

Również ostatnie spotkanie, które odbyło 
się 12 grudnia 2018 r., zgromadziło w mu-
rach przedszkola liczną rzeszę przyjaciół. Za-
proszenie przyjęli: ksiądz kanonik Zbigniew 
Króczyński, emerytowani pracownicy placów-
ki oraz rodzice.

Wśród niezwykle urokliwej scenerii dzieci 
z wielkim zaangażowaniem i oddaniem zapre-
zentowały własne umiejętności wokalne, recy-
tatorskie i taneczne. Kiedy rozbrzmiały pierw-
sze dźwięki radosnej kolędy, na scenie pojawili 
się Maryja z Józefem. W odwiedziny do Maleń-
kiej Dzieciny przybywali kolejno aniołowie, 
pasterze, Trzej Królowie oraz dzieci. 

Przedszkolaki i ich opiekunowie włoży-
li wiele trudu w przygotowanie występu. Po 
przedstawieniu gratulacje małym aktorom 
i życzenia świąteczne wszystkim zgromadzo-
nym składali proboszcz oraz dyrektor Olga 
Gruszczyńska. Na zakończenie dzieci wręczyły 
przybyłym gościom wykonane przy pomocy 
wychowawcy drobne upominki. 

Mikołajkowe 
atrakcje
6 grudnia 2018 r. Święty Mikołaj 
odwiedził Publiczne Przedszkole 
nr 2 „Pod Kasztanami”, z czego 
najbardziej ucieszyły się dzieci. 

Pod choinką w każdej grupie zostawił 
worek pełen prezentów. Pełno w nim było 
zabawek, gier, klocków, puzzli i książek, czy-
li wszystkiego tego, co naszym milusińskim 
sprawia najwięcej radości. Ale to nie ko-
niec niespodzianek.

Rada Rodziców zadbała, aby Mikołajki 
długo pozostały w pamięci przedszkolaków. 
8 grudnia zaprosiła dzieci wraz z rodzicami 
do sali OSP Skalmierzyce, gdzie na wszyst-

kich czekało wiele atrakcji. Był Święty Mi-
kołaj, Elfy i Śnieżynki, były wspólne tańce 
i zabawy, nie zabrakło też wspólnego śpiewu 
piosenek i mnóstwa prezentów. Paczki oczy-
wiście wręczył sam Święty Mikołaj. Po takim 
dniu wszystkie przedszkolaczki z uśmiecha-

mi na twarzach maszerowały do domu.
Dyrekcja i grono pedagogiczne przedszko-

la serdecznie dziękują Radzie Rodziców oraz 
wszystkim osobom, które zaangażowały się 
w organizację imprezy mikołajkowej. Dzięku-
jemy również za wspólną, jakże miłą zabawę.
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„Taka mała.  
Taka ważna”, czyli 
pszczelarze świętują
Coroczną tradycją Koła 
Pszczelarzy w Skalmierzycach 
stała się uroczystość z okazji 
dnia św. Ambrożego. 

8 grudnia 2018 r. pszczelarze oraz sym-
patycy koła zebrali się, aby podsumować 
rok, wymienić się doświadczeniami oraz 
wspólnie spędzić ze sobą przedświąteczny 
czas. Spotkanie poprzedziła msza sprawo-
wana w kościele pw. Bożego Ciała w No-
wych Skalmierzycach.

Prezes koła Jerzy Kowalski dokonał pod-
sumowania minionego roku: nasze koło 
zrzesza obecnie czterdziestu dwóch pszczela-

rzy, w tym trzy panie. Razem posiadamy 785 
rodzin pszczelich. Średnia wieku wszystkich 
członków wynosi 55 lat. Pragnę jednocześnie 
dodać, że najstarszy, honorowy członek koła, 
Marian Kierzkowski, skończył 90 lat. 

W imieniu burmistrza Jerzego Łukasza 

Walczaka życzenia pszczelarzom złożył 
skarbnik gminy Bolesław Borkowski, który 
nawiązał do ważnej roli tego pracowitego 
owada w przyrodzie, a także opowiedział 
o tradycjach pszczelarskich w swojej rodzinie. 

Aleksander Liebert

Powiatowy Konkurs Plastyczny  
„Nasze Godło – Orzeł Biały”

28 listopada 2018 roku w Szkole Podsta-
wowej im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana 
w Gostyczynie odbyło się podsumowanie 
Powiatowego Konkursu Plastycznego „Nasze 
Godło – Orzeł Biały” zorganizowanego pod 
honorowym patronatem Senatora RP Łuka-
sza Mikołajczyka, Posła na Sejm RP Tomasza 
Ławniczaka i Wicewojewody Wielkopolskie-
go Marleny Maląg. Zaproszenie na uroczy-
stość przyjęli: Poseł na Sejm RP Tomasz Ław-
niczak oraz Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Tadeusz Orzechowski.

Konkurs ogłoszony został 
w związku z setną rocznicą odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Ponadto wychowanie do wartości 
i kształtowanie postaw patriotycz-
nych to jeden z głównych kierun-
ków realizacji polityki oświatowej 
państwa na rok szkolny 2018/2019. 

Konkurs skierowany był do 
uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych. Wpłynęło 189 prac. Zgłosiło 
je 6 szkół podstawowych z terenu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce: 
SP im. Orła Białego z Biskupic Ołobocznych, 
SP im. J. Korczaka z Kotowiecka, SP im. Pol-
skich Noblistów z Nowych Skalmierzyc, SP 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstań-
ców Wielkopolskich z Nowych Skalmierzyc, 
SP im. Adama Mickiewicza ze Skalmierzyc, 
gospodarz konkursu – SP z Gostyczyny 
a także 11 szkół z powiatu ostrowskiego: SP 
z Daniszyna, SP z Masanowa, SP im. Józefa 
Lipskiego z Lewkowa, SP nr 9 im. Jana Paw-
ła II z Ostrowa Wlkp., SP nr 5 im. Mieszka I z 
Ostrowa Wlkp., SP Sióstr Salezjanek z Ostro-

wa Wlkp., SP z Parczewa, SP z Rososzycy, SP 
z Sobótki, SP ze Szczur i SP z Wielowsi. 

Warunkiem uczestnictwa było wykonanie 
jednej pracy dowolną techniką w dowolnym 
formacie. Najważniejsze cele konkursu to: 
znajomość polskich symboli narodowych, 
kształtowanie szacunku wobec Ojczyzny, bu-
dzenie poczucia dumy narodowej, rozwijanie 
pasji i uzdolnień plastycznych oraz wyrażanie 
odczuć w formie plastycznej. Różnorodność 

prac, które zostały zgłoszone do konkursu ro-
biła ogromne wrażenie, a jury miało nie lada 
orzech do zgryzienia, aby wybrać najlepsze. 
Ostatecznie konkurs został rozstrzygnięty. 
Oto najlepsi i wyróżnieni w konkursie…

w kategorii klas i: I miejsce: Andrzej 
Włosik - uczeń SP z Daniszyna, II miejsce: 
Justyna Lament - uczennica SP z Daniszyna, 
III miejsce: Paweł Kaźmierczak - uczeń SP 
z Sobótki.

wyróżnienia: Eryk Szkudlarek- uczeń 
SP im. Orła Białego z Biskupic Ołobocznych, 

Zuzanna Otwiaska - uczennica SP im. Adama 
Mickiewicza ze Skalmierzyc, Jakub Cielibała 
- uczeń SP im. Józefa Lipskiego z Lewkowa, 
Oliwia Mikołajczyk - uczennica SP nr 9 im. 
Jana Pawła II z Ostrowa Wlkp., Daniel Miśko - 
uczeń SP z Rososzycy.

w kategorii klas ii: I miejsce: Kacper Pio-
trowski - uczeń SP im. Orła Białego z Biskupic 
Ołobocznych, II miejsce: Nikodem Łuczak - 
uczeń SP z Wielowsi, III miejsce: Amelia Osie-
wała - uczennica SP z Gostyczyny.

wyróżnienia: Jakub Józefiak - uczeń SP 
im. Orła Białego z Biskupic Ołobocznych, Szy-
mon Pietrasik - uczeń SP nr 5 im. Mieszka I z 
Ostrowa Wlkp., Zuzanna Ziemniak - uczenni-

ca SP im. Polskich Noblistów z No-
wych Skalmierzyc.

w kategorii klas iii: I miej-
sce: Igor Jędroszka - uczeń SP ze 
Szczur, II miejsce: Nikodem Dudek 
- uczeń SP z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Powstańców Wiel-
kopolskich z Nowych Skalmie-
rzyc, III miejsce: Julia Paprzycka 
- uczennica SP nr 9 im. Jana Pawła 
II z Ostrowa Wlkp..

wyróżnienia: Remigiusz Ry-
bak - uczeń SP nr 9 im. Jana Paw-
ła II z Ostrowa Wlkp., Marcjanna 
Urbaniak - uczennica SP im. Janu-
sza Korczaka z Kotowiecka.

„Im dajesz więcej, tym większym się sta-
jesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. 
Bowiem dawać to nie znaczy tracić”. (Antoine 
de Saint Exupery). Te słowa jako podziękowa-
nie za objęcie naszego konkursu honorowym 
patronatem i ufundowanie nagród kierujemy 
do Senatora RP Łukasza Mikołajczyka, Posła 
na Sejm RP Tomasza Ławniczaka i Wicewo-
jewody Wielkopolskiego Marleny Maląg. Na-
grody książkowe ufundowała szkoła.

Organizatorki: T.K. i M.Ł.
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Skalmierzyckie drogi do niepodległości
Takiej uroczystości w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce jeszcze nie 
było. 28 grudnia ub. r. miały miejsce huczne uroczystości związane 
ze 100-leciem wybuchu Powstania Wielkopolskiego, będące także 
zakończeniem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. 

W ramach święta zorganizowano rekon-
strukcję historyczną z udziałem licznych staty-
stów zrzeszonych wokół Klubu Motocyklowego 
ISKRA MC Poland oraz Koła Edukacji Histo-
rycznej „Pamięć wciąż żywa” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 14 z Ostrowa Wielkopolskiego. Za 
widowiskowość przedsięwzięcia odpowiadał 
Bartosz Lisiak z Ostrowskiej Grupy Rekonstruk-
cji Historycznej, a tłem dla wydarzeń był teren 
Sanktuarium Maryjnego w Skalmierzycach. 

Wszystko to poprzedziła część edukacyjna 
w Domu Katolickim – miejscu, skąd powstań-

cy w nocy z 29/30 grudnia 1918 roku wyru-
szyli oswobadzać Skalmierzyce. W tym histo-
rycznym budynku zorganizowano m.in. pokaz 
multimedialny pt. ,,Skalmierzyce na przełomie 
stuleci” Dariusza Pietraszka, pomysłodawcy ca-
łego przedsięwzięcia oraz koordynatora części 
historycznej. Pokazano także mundury i stroje 
z epoki oraz kolekcję broni z przełomu XIX/XX 
wieku. Ważnym wydarzeniem było również 
odsłonięcie przez ks. kan. Sławomira Nowaka 
oraz burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka ta-
blicy pamiątkowej.

Tłumnie zgromadzeni mieszkańcy chętnie 
wzięli także udział w przemarszu ulicami mia-
sta. Oprócz grup rekonstrukcyjnych oprawę za-
pewnili harcerze oraz kibice piłkarscy. Pierw-
szym przystankiem był pomnik Powstańców 
Wielkopolskich, gdzie złożono wiązanki kwia-
tów. Dalej marsz kierował się w stronę Placu 
Wolności, miejsca realizacji projektu pt. Ławka 
Niepodległości. Odsłonięcia tego pomnika do-
konali burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, prze-
wodniczący Rady Tadeusz Orzechowski, ks. 
kan. Sławomir Nowak oraz Maria Boroch. Jak 
mówił Piłsudski „niepodległość jest dobrem nie 
tylko cennym, ale bardzo kosztownym” – przy-
pomniał burmistrz. Ten wysoki, czasem nawet 
najwyższy koszt, jakim było życie, zdrowie czy 
stosowane w okresie późniejszym represje, po-
wstańcy ponieśli jednak dobrowolnie i z pełną 
świadomością. Naszą powinnością jest zatem 

Rekonstrukcja wymarszu powstańców Odsłonięcie Ławki Niepodległości

Pokaz pt. ,,Skalmierzyce na przełomie stuleci” 

Przemarsz ulicami Nowych Skalmierzyc Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości Warta przy pomniku Powstańców Wielkopolskich

Ostrowska Grupa Rekonstrukcji Historycznej
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29 listopada 2018 roku 
uczniowie i przedszkolaki 
Szkoły Podstawowej im. Ma-
rii Konopnickiej w Droszewie 
przedstawili wzruszającą słow-
no-muzyczną opowieść o tym, 
jak Polska cierpiała i odważnie 
walczyła, by odzyskać upragnio-
ną wolność. Zaproszenie na uro-
czystość przyjęli: Aleksander Liebert kierow-
nik Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
i Miasta, ks. kanonik dr Jarosław Materliński, 
sołtysi okolicznych wsi oraz mieszkańcy. 

Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem 
„Mazurka Dąbrowskiego”, następnie głos za-
brała dyrektor szkoły Lidia Biela. W swoim 
przemówieniu szczególną uwagę zwróciła 
na odwagę i poświęcenie polskiej społecz-
ności w walce o odzyskanie wolności, które 
nastąpiło w 1918 roku. Dyrektor przybliżyła 
także zebranym rolę „Roty” jako pieśni, która 
wraz z „Mazurkiem Dąbrowskiego” odegrała 
i nadal odgrywa istotną rolę w kształtowa-
niu postawy patriotycznej, dbaniu o pamięć 
i tożsamość narodową. To słowa tychże pie-
śni pojawiały się na ustach Polaków, którzy 

w trudnych okresach naszej narodowej hi-
storii próbowali walczyć o polskość. 

Montaż slowno-muzyczny rozpoczął się 
tańcem w wykonaniu przedszkolaków. Na-
stępnie uczniowie przedstawili losy Ojczy-
zny od rozbiorów aż do odzyskania przez nią 
niepodległości. Inscenizacja miała podniosły 
charakter, była przeplatana pieśniami patrio-
tycznymi. Udział w uroczystości przyniósł 
widowni wiele wzruszeń. Zaproszeni goście 
szczerze dziękowali dzieciom za pamięć 
o ważnych dla Polski wydarzeniach. Jedno-
cześnie byli dumni z pięknej postawy przed-
stawicieli młodego pokolenia. Widzowie 
zauważyli i docenili fakt, że dzieci rozumieją 
oraz pielęgnują wspólne wartości, w szcze-
gólności patriotyzm. 

wciąż żywa o nich pamięć – wyraz dumy, podzi-
wu i szacunku, wyraz umacniania więzi małych 
społeczności lokalnych Wielkopolski, ale jedno-
cześnie podnoszenia świadomości narodowej 
wszystkich Polaków. Na inwestycję samorząd 
otrzymał od Ministerstwa Obrony Narodowej 
30.000 zł dofinansowania. Ławka Niepodległo-
ści odtwarza nagrania dotyczące tradycji oręża 
polskiego i wydarzeń związanych z odzyska-
niem niepodległości. Treść regionalna obej-
muje tematykę Powstania Wielkopolskiego. 
Nagrana została także część lokalna z wykorzy-
staniem opisu Władysława Borocha. Jest to tak-
że pierwszy publiczny Hotspot (otwarty punkt 
dostępu do Internetu) dostępny w Nowych 
Skalmierzycach. 

Aleksander Liebert

Odsłonięcie Ławki Niepodległości

Warta przy pomniku Powstańców Wielkopolskich

Odsłonięcie Ławki Niepodległości

Wieczornica w Droszewie z okazji 100. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę 
Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych 
świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej 
walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polaków – nasz kraj 
odzyskał suwerenność.

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA:
Dariusza Pietraszka, ks. kan. Sławomira Nowaka, ks. Marcina Nowickiego,  

Romana Dolaty i uczniów z Koła Edukacji Historycznej ,,Pamięć wciąż żywa” z SP14 
im. Powstańców Wielkopolskich z Ostrowa Wielkopolskiego, Bartosza Lisiaka – 
grupy rekonstrukcyjnej, Tomasza Kałużnego i członków Klubu Motocyklowego  
Iskra MC Poland, Leszka Moskwy, Andrzeja Nowickiego i chóru parafialnego  

pw. św. Cecylii, OSP Skalmierzyce i OSP Boczków, komendanta komisariatu Policji 
w Nowych Skalmierzycach Andrzeja Sobczaka, harcerzy ze Szczepu ZHP GRANICA 
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, kibiców piłkarskich, 
Zbigniewa Półtoraka, Adama Półtoraka, Tomasza Bruckiego, Mariusza Staszaka, 

uczniów z SP w Skalmierzycach: Martyny Czajki, Bartosza Włodarczyka, Igi Briese, 
Dobrochny Ławniczak, Marcina Czerwińskiego, Natalii Maraszek

za zaangażowanie w organizację widowiska patriotyczno-historycznego pt. 
„SKALMIERZYCKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”, które odbyło się 28 grudnia ub.r. 

Wydarzeniem tym we wspaniały sposób uczciliśmy jubileusz 100-lecia odzyskania 
niepodległości a także pamięć o powstańcach, którzy do tego się przyczynili. 

Kultywowanie zaś tradycji historycznych pomaga nam zachować pamięć, 
i tożsamość narodową, umacnia wspólnotowe więzi oraz uczy patriotyzmu. 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

Jerzy Łukasz Walczak
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Święto Szkoły
13 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach odbyły się obchody Dnia Patrona.

 W uroczystości udział wzięli: Agniesz-
ka Sipka – zastępca burmistrza Gminy 
i Miasta, Kazimierz Staszczuk – skarb-
nik Rady Rodziców oraz inni zaproszeni 
goście. 

Uczniowie uczestniczyli w lekcji mul-
timedialnej przygotowanej przez Doro-
tę Bukowską oraz w opracowanej przez 
Ewę Kukułkę grze terenowej poświęconej 
noblistom. Kolejnym 
ważnym punktem ob-
chodów była msza 
święta poprzedzona 
uroczystym przemar-
szem uczniów na czele 
z pocztem sztandaro-
wym. Wielu wrażeń 
dostarczył również 
apel, podczas które-
go wręczono nagrody 
przyznawane przez 
Kapitułę Plebiscytu 
należącego już do tra-
dycji szkoły. W tym 
roku tytuł ,,Społecznika 
Roku’’ otrzymała Zofia 
Jaźwiec z klasy IIIc, na-
tomiast tytuł ,,Osobowość Roku’’ zdobyła 
Zuzanna Lijewska z klasy IIId. Przewodni-
czący jury Tomasz Głowacki wręczył także 
nagrody laureatom Szkolnej Sesji Nauko-
wej inspirowanej twórczością polskich no-
blistów, w której I miejsce zdobyły: Maja 
Miądowicz i Magdalena Nowacka oraz ex 
aequo Martyna Balcerzak i Ewa Grzego-
rek. Miejsce drugie zajęły: Natalia Rostal-
ska i Michalina Budzik.

Ciekawy program artystyczny przygo-

towała Agata Pawlaczyk-Wieczorek. Wy-
stępujący w nim artyści wcielili się w role 
patronów szkoły i udzielali odpowiedzi 
na pytanie: Czego nauczyli nas polscy no-
bliści? Oprawę muzyczną przedstawienia 
przygotowała Justyna Kierzek-Gawrońska, 
scenografię Magdalena Zielezińska-Wy-
piorczyk, natomiast nad stroną dźwięko-
wą czuwał Paweł Sobański. 

Nie zabrakło także życzeń świątecz-
nych. Podsumowaniem uroczystości był 
wernisaż prac malarskich Zuzanny Lijew-
skiej. Wystawa zaprezentowana w „Galerii 
na Strychu” powstała z inicjatywy Magda-
leny Zielezińskiej-Wypiorczyk. Wszystkie 
prace koordynowała przewodnicząca ze-
społu do spraw patrona Anna Bogdajewicz.

 
Dorota Bukowska

Młodzi wolontariusze 
,,Sprawiaj innym radość. 
Zobaczysz wtedy, że radość 
cieszy.” - pisał Friedrich  
Theodor Vischer. 

Taką możliwość mieli uczniowie klasy 
VIIa, IVa, IVb i IIIb Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzy-
cach. W ramach mikołajek i zbliżających się 
świąt Bożego Narodzenia przynieśli nowe 
książki, gry edukacyjne i przybory szkolne, któ-
rymi obdarzyli małych pacjentów Szpitala im. 
Tytusa Chałubińskiego w Ostrowie Wielkopol-
skim. Organizatorką akcji była Dorota Bukow-
ska we współpracy z Urszulą Marcinkowską, 
Haliną Więcław oraz Ewą Kukułką. W ten spo-
sób uczniowie po raz kolejny uświadomili so-
bie, że warto pomagać innym – zarówno tym 
najbliższym, jak i całkiem obcym – oraz poka-
zali swoją wrażliwość i otwartość na potrzeby 
drugiego człowieka. Dzieci, dając radość innym, 
czuły się potrzebne i skutecznie motywowały 
swoich rodziców do udziału w organizowanej 
akcji charytatywnej. 

W imieniu dyrektora Zespołu Szkół Spe-
cjalnych im. Janusza Korczaka Beaty Serba-
kowskiej wraz z nauczycielami i uczniami 
z Oddziału Chirurgii i Traumatologii Dzie-
cięcej serdecznie dziękujemy rodzicom za 
pomoc w realizacji „Spotkania przy choince”.

Dorota Bukowska Wernisaż prac Zuzanny Lijewskiej

Uczniowie wcielili się w role patronów szkoły
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Sukces ucznia z Kotowiecka
21 listopada 2018 r. odbyło 

się uroczyste podsumowanie VI 
Międzyszkolnego Konkursu In-
formatyczno-Polonistycznego 
pod hasłem „Adam Asnyk – po-
eta, który urodził się w Kaliszu”, 
zorganizowanego przez Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy nr 1 w Kaliszu przy współ-
pracy Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli. 

Zadaniem uczestników było 
wykonanie prezentacji doty-
czącej życia i twórczości Adama 
Asnyka. Biorący udział w kon-

kursie Łukasz Urbaniak z kl. VIII 
zdobył wyróżnienie, otrzymał 
okolicznościowy dyplom oraz 
nagrody rzeczowe. 

Podczas uroczystości uczest-
nicy mieli możliwość obejrze-
nia nagrodzonych prezentacji, 
wysłuchania prelekcji na temat 
Adama Asnyka oraz piosenek 
prezentowanych przez dziew-
częta z Młodzieżowego Domu 
Kultury. Łukaszowi życzymy dal-
szych sukcesów!

 
 Violeta Matuszczak

Wojewódzki laur zwycięzców
20 grudnia ub. r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach stanęli na najwyższym podium 
w Wojewódzkim Konkursie Literacko-Historycznym „Ocalić od 
zapomnienia - patriotyzm we wspomnieniach rodzinnych”.

I miejsce w Wielkopolsce zajęła Julia Wit-
czak z klasy VIIIb, natomiast Nagrodę Organi-
zatorów zdobyła Michalina Przybyła z klasy 
IIIb. W gronie laureatów znalazły się rów-
nież: Zofia Jaźwiec oraz Michalina Budzik, 
które otrzymały wyróżnienia. 

Uroczysta gala miała miejsce w IX Liceum 
Ogólnokształcącym im. Karola Libelta w Po-
znaniu. Jury konkursu reprezentowali: dr Ka-
tarzyna Kabacińska-Łuczak – nauczyciel aka-
demicki Zakładu Historii Wychowania 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz 
dr Jacek Kubiak – dziennikarz, dokumentali-
sta, filmowiec. Podczas podsumowania prze-
wodnicząca jury zwróciła uwagę na bardzo 
ciekawą tematykę, precyzję językową oraz 
niezwykle cenną dokumentację pamiątkową 
dołączoną do prac literackich. 

Uczniów do konkursu przygotowywały: 
Agata Pawlaczyk-Wieczorek oraz Dorota 
Bukowska. Serdecznie gratulujemy.

 Dorota Bukowska

Listy w obronie 
praw człowieka
29 listopada 2018 w Szkole 
Podstawowej im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzycach  
odbył się Maraton Pisania Listów 
pod patronatem Amnesty  
International. 

Jest to największa akcja w obronie praw 
człowieka o zasięgu globalnym. 

Po raz pierwszy gospodarzami maratonu 
zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzy-
cach – Samorząd Uczniowski oraz Szkolne 
Koło Wolontariatu. Akcja polegała na napi-
saniu listu do władz w obronie wskazanych 
osób z całego świata, których prawa zostały 
złamane. Tym razem bohaterkami listów 
były kobiety, również Polki. 

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni 
zostali rodzice, samorządy z zaprzyjaźnio-

nych szkół z terenu gminy, pracownicy urzę-
du i placówek budżetowych, nauczyciele 
i uczniowie. Wszystkie napisane listy zostały 
wysłane do poszczególnych ambasad. 

Kampania przynosi realne efekty, w roku 
2018 odzyskali wolność dwaj bohaterowie 
listów z roku poprzedniego. Dziękujemy 

uczestnikom maratonu, którzy pokazali, że 
los prześladowanych kobiet nie jest im obo-
jętny. Wierzymy, że każdy głos w obronie 
praw człowieka ma wielką siłę. 

K. Malchrzycka, A. Jaźwiec

Laureatki konkursu literacko-historycznego

Uczniowie nagrodzeni w konkursie  
pt. „Adam Asnyk – poeta, który urodził się w Kaliszu”

Uczniowie pisali listy w obronie  
prześladowanych kobiet na całym świecie
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Po raz kolejny pod hasłem „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” 
w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach zorganizowano akcję charytatywną. 

Uczniowie z klas I -III wraz z rodzicami 
uczestniczyli w zbiórce odzieży, zabawek, 
gier planszowych, przyborów szkolnych, 
słodyczy i środków czystości. Odbiorcami 
akcji był Ośrodek Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie w Kaliszu. Z zebranych 
darów przygotowano paczki świąteczne dla 

podopiecznych ośrodka, które przekazano 
w dniu 18.12.2018 roku.

 Składamy serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy otworzyli serca i przyłą-
czyli się do akcji.

M. Szwałek,  
I. Galusik

Projekt matematyczny „IT MATMA Vlog”
W Szkole Podstawowej im. Adama Mic-

kiewicza w Skalmierzycach od początku 
września realizowany jest „IT MATMA Vlog” 
– projekt matematyczno-informatyczny, któ-
ry znalazł się w gronie 72 projektów V edycji 
programu grantowego mPotęga, w kategorii 
projekty adresowane do uczniów klas 7-8 
szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. 
Wyłoniono je spośród 598 zgłoszeń. Szkoła 
w Skalmierzycach otrzymała dotację w wy-
sokości 8 000 zł na realizację zaplanowanych 
działań. 

 „IT MATMA Vlog” rozwija uczniów po-
przez zainteresowanie ich korelacją po-
między matematyką, informatyką i innymi 
dziedzinami nauki, co sprzyja dostrzeganiu 
„królowej nauk” w codziennym życiu. Pod-
stawowe idee projektu to większa samodziel-

ność uczniów w przyswajaniu wiedzy i umie-
jętności oraz większa odpowiedzialność za 
efekty samokształcenia. Podkreślane jest 
również znaczenie matematyki i informatyki 
oraz ich potencjał wzrostu na współczesnym 
rynku pracy.

Uczniowie podzieleni na zespoły, w któ-
rych pracują nad przydzielonymi zadania-
mi, tworzą filmiki edukacyjne i video blogi 
o tematyce „Matematyka w pracy i w szkole”. 
Członkowie zespołów świetnie się przy tym 
bawią, poszerzają swoje matematyczne ho-
ryzonty, wymieniają się dobrymi praktykami 
pomiędzy zespołami oraz uczą się odpowie-
dzialności za powierzone zadania.

Uczniowie mają również możliwość 
udziału w zajęciach dodatkowych, podczas 
których rozwijają swoje umiejętności mate-

matyczne za pomocą narzędzi IT i pomocy 
dydaktycznych zakupionych w ramach pro-
gramu. Uczestnicy mają okazję wykorzystać 
swą kreatywność m.in. w konkursie na naj-
ciekawszy film o tematyce matematycznej, 
rozwijają swoje umiejętności poprzez udział 
w warsztatach z wykorzystania nowocze-
snych narzędzi w nauce, odwiedzają i pozna-
ją miejsca pracy, w których wykorzystywana 
jest matematyka.

Organizatorzy liczą, że poprzez wszystkie 
działania projekt przyczyni się do zmiany po-
strzegania matematyki przez uczniów i będą 
potrafili odkryć ją w codziennym życiu. 

„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”

„I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

Projekt łączący dziedziny nauki  
sprzyja dostrzeganiu przez uczniów  

matematyki w codziennym życiu
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Dzień Patrona i 100. rocznica 
odzyskania przez Polskę 
niepodległości
9 listopada 2018 roku społeczność Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach obchodziła Święto Patrona Szkoły 
oraz 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Z tej to okazji gościliśmy: burmistrza Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce, przewodni-
czącego Rady Gminy i Miasta oraz przedsta-
wiciela Rady Rodziców. 

Zaproszeni goście przekazali na ręce dy-
rektor życzenia i kwiaty. Po części oficjalnej 
uczniowie klasy Vc i VIb przy współpracy 
z chórem szkolnym przedstawili program 
artystyczny poświęcony drodze do niepod-
ległości oraz powstańcom wielkopolskim. 
Uczniowie przytoczyli historię Polski od 
rozbiorów po zakończenie Powstania Wiel-
kopolskiego. O godzinie 11:11 wspólnie z za-

proszonymi gośćmi zaśpiewali cztery zwrot-
ki „Mazurka Dąbrowskiego”. 

Te niecodzienne uroczystości były inau-
guracją obchodów Święta Patrona, którym 
przyświeca projekt „Polskie drogi ku niepod-
ległej”, podczas którego uczniowie realizują 
zadania związane z ww. rocznicami. Jednym 
z nich był konkurs plastyczny „Portret mar-
szałka Józefa Piłsudskiego”. Prace uczniów 
zostały ocenione w dwóch kategoriach wie-
kowych. W kategorii klas I-III: Sylwia Jakób-
czak zajęła I miejsce, II miejsce Klaudia Ku-
bica, natomiast na III miejscu uplasował się 

Nikodem Dudek. W kategorii klas IV- VIII: 
I miejsce zajęła Magdalena Królak, II miejsce 
przypadło Alicji Stasiak, a na pozycji III upla-
sowała się Nikola Dwużnik. Laureaci oraz 
wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe 
i słodycze, które ufundowała Rada Rodziców.

Po uroczystym apelu delegacja uczniów 
udała się pod pomnik Powstańców Wielko-
polskich, gdzie w imieniu społeczności szkol-
nej, dyrekcji oraz grona pedagogicznego zło-
żono wiązankę kwiatów.

 
Organizatorzy

Spotkanie opłatkowe w gronie członków  
oraz sympatyków skalmierzyckiego  
koła Polskiego Związku Emerytów,  
Rencistów i Inwalidów
14 grudnia 2018 roku grono blisko stu członków i sympatyków 
skalmierzyckiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów uczestniczyło w tradycyjnym spotkaniu przedświątecznym. 

Seniorom towarzyszyli m.in. władze samo-
rządowe reprezentowane przez burmistrza 
Jerzego Łukasza Walczaka i przewodniczą-
cego Rady Gminy i Miasta Tadeusza Orze-
chowskiego oraz władze rejonowe związku: 
Zygmunt Morka – Przewodniczący Zarządu 

Okręgowego w Kaliszu oraz Jerzy Walidu-
da – Przewodniczący Zarządu Rejonowego 
w Ostrowie Wielkopolskim. Przybyła również 
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Nowych Skalmierzycach Krystyna Ko-
walczyk, której podopieczni zaprezentowali 

krótki występ artystyczny złożony z kolęd 
oraz piosenek o tematyce bożonarodzenio-
wej. Pamiątką spotkania były również wrę-
czane gościom przez jednego z uczestników 
własnoręcznie wykonane kartki świąteczne.

Uroczystość rozpoczęto symboliczną mi-
nutą ciszy, będącą uczczeniem członków 
związku, którzy odeszli w mijającym roku. 
Nie zabrakło też tradycyjnych życzeń – tych 
oficjalnych, przekazywanych przez gości, ale 
i bardziej prywatnych, wypowiadanych pod-
czas dzielenia się opłatkiem. A potem przy 
kawie oraz pierniku dyskutowano na tematy 
bardziej lub mniej świąteczne.

Magdalena Kąpielska 

Podopieczni ŚDS zaprezentowali  
występ artystyczny o tematyce świątecznej
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Kolejna tura wypłat  
„Kasy dla Bobasa”
13 grudnia 2018 r. w Starym Kinie 
w Nowych Skalmierzycach odbyła 
się druga tura wypłat gminnego 
becikowego pn. „Kasa dla Bobasa”. 
88 rodzin otrzymało finansowane 
ze środków budżetu Gminy i Miasta 
świadczenie w wysokości 500 zł  
(w czerwcu taki bonus przyznano  
55 maluszkom). 

Spotykam się dziś z Państwem, po raz 
pierwszy w roli burmistrza, by z radością wrę-
czyć to świadczenie. Niech życie w powięk-
szonym gronie przysparza Waszym rodzinom 
dużo szczęścia i poczucia spełnienia – powie-
dział obecny na uroczystości Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz 
Walczak, który przekazał rodzicom okolicz-

nościowe dyplomy oraz upominki.
„Kasa dla Bobasa”, bez względu na osią-

gane przez rodziców dochody, przysługuje 
mieszkańcom Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce. Wnioski składa się w terminie dwu-
nastu miesięcy od daty urodzenia dziecka. 
Warunkiem otrzymania świadczenia jest 
zamieszkiwanie co najmniej rok przed zło-

żeniem wniosku na terenie gminy. Rodzice 
bądź opiekunowie prawni sprawujący opie-
kę nad dzieckiem mogą składać wnioski 
w tutejszym urzędzie w dwóch terminach: 
do 5 czerwca i 5 grudnia danego roku.

 
Dariusz Smułka
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Spotkanie opłatkowe  
strażaków z Boczkowa

Przedświąteczny czas to okazja do spotkań 
wielu środowisk. Także i druhowie z OSP Bocz-
ków zebrali się 15 grudnia  2018 r. w świetlicy 
wiejskiej, by przełamać się opłatkiem, złożyć 
życzenia i podsumować mijający rok. 

Wraz ze strażakami przy stole zasiedli 
goście, w tym m.in. Zastępca Burmistrza 

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Agniesz-
ka Sipka, komendant PSP w Ostrowie Wiel-
kopolskim bryg. Jacek Wiśniewski oraz 
kapelan straży ks. kan. Sławomir Nowak, 
którzy przekazali wszystkim druhom życze-
nia bożonarodzeniowe.

Dariusz Smułka

Karta Dużej Rodziny 
także dla rodziców 
dorosłych dzieci
Od stycznia 2019 roku 
obowiązują nowe zasady 
przyznawania Karty Dużej 
Rodziny. Z ogólnopolskiego 
systemu zniżek będą mogli 
skorzystać nie tylko rodzice co 
najmniej trójki niepełnoletnich 
dzieci, ale także wszyscy Ci, 
którzy kiedykolwiek mieli na 
utrzymaniu minimum troje 
dzieci. 

Kartę otrzymają nawet rodzice, których 
dzieci od wielu lat mają własne rodziny 
i dochody.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej „istnieje możli-
wość przyznania Karty Dużej Rodziny ro-
dzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzy-
maniu troje dzieci, niezależnie od tego, ile 
te dzieci mają dzisiaj lat, bo rodzicem dużej 
rodziny pozostaje się na całe życie”.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek 
i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ za-
równo w instytucjach publicznych, jak i w 
firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają 
możliwość tańszego korzystania z oferty 
podmiotów m.in. z branży spożywczej, pali-
wowej, bankowej czy rekreacyjnej. To zniżki 
na przejazdy kolejowe, niższe opłaty pasz-
portowe, możliwość tańszego korzystania 
z oferty instytucji kultury, ośrodków rekre-
acyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na 
zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek, 
paliwa itp.

Posiadanie Karty umożliwia tańszy do-
stęp do rekreacji i obniża koszty codzienne-
go życia.

Po odebraniu karty można skorzystać 
z licznych rabatów w punktach oznaczo-
nych informacją „Tutaj honorujemy Kartę 
Dużej Rodziny”.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny można pobrać i złożyć w Urzę-
dzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
parter pok. nr 3 i 4.

Lidia Wiatr

OGŁOSZENIE
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Skalmierzyce 

posiada do sprzedaży:

•	 Przewoźny agregat prądotwórczy typu AP63P, rok produkcji 1989 – uszkodzony
•	 Ciśnieniowe urządzenie zbiorcze stalowe (zbiornik) o pojemności 1 m3 – szt. 2
•	 Zbiornik hydroforowy o pojemności 6 m3, rok produkcji 1993, typ WDH6M, stan dobry
•	 Zbiornik filtracyjny stalowy (odżelaziacz) o pojemności 1,5 m3, rok produkcji 1994, stan dobry
•	 Samochód specjalistyczny Śmieciarka JELCZ P422D – rok produkcji 1998
•	 Prasa do zgniatania i pakowania odpadów PR8M – rok produkcji 2003
•	 Spycharka gąsienicowa STALINIEC T-130, uszkodzony układ jezdny, rok produkcji 1989

Kontakt: Ryszard Leczykiewicz, tel. 62 7622350 
Oferty należy złożyć do dnia 15.02.2019 roku. Otwarcie nastąpi w dniu 18.02.2019 o godz. 10:00.

Policyjny Turniej Wiedzy 
o Bezpieczeństwie

29 listopada br. w sali sesyjnej Stadionu 
Miejsko-Gminnego w Nowych Skalmierzy-
cach odbył się gminny finał Policyjnego Tur-
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „Najlepszy 
z Najlepszych” corocznie organizowanego 
przez Komendę Powiatową Policji w Ostro-
wie Wielkopolskim oraz Urząd Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce. 

W tegorocznej edycji udział 
wzięło sześcioro najlepszych 
uczniów ze szkół podstawowych. 
Zadawane uczestnikom pytania 
dotyczyły wiedzy z zakresu m.in. 
przepisów ruchu drogowego, 
stopni policyjnych, numerów 
alarmowych, pierwszej pomocy 
przedmedycznej, struktury or-
ganizacyjnej Policji itp. Zawody 
wygrała Patrycja Hys ze Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 

Wlkp. w Nowych Skalmierzycach. Gratula-
cje oraz upominki przekazała m.in. zastępca 
burmistrza Gminy i Miasta Agnieszka Sipka.

Finał odbył się 14 grudnia 2018 r. w Ostro-
wie Wielkopolskim.

Dariusz Smułka

23Styczeń, nr 1(302)/2019



Wieczór poetycko-muzyczny „Spieszmy 
się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
W jesienne dni listopadowe częściej odwiedzamy 
cmentarze, ale myśl o śmierci odsuwamy od siebie,  
tak jakby ona nie istniała. Tymczasem śmierć towarzyszy 
życiu. Każdego dnia ktoś umiera, ktoś odchodzi. 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Bi-
skupicach Ołobocznych wraz z Centrum Kul-
tury oraz Biblioteką Publiczną w dniu 26 li-
stopada przygotowały dla rodziców, uczniów 
i miłośników poezji wieczór poetycko-mu-
zyczny „Spieszmy się kochać ludzi, tak szyb-
ko odchodzą”. Spotkanie poświęcone zostało 
poetom oraz artystom, których już wśród nas 
nie ma. Przy blasku świec uczennice star-

szych klas pięknie przedstawiły wiersze ks. 
Jana Twardowskiego, Czesława Miłosza czy 
Zbigniewa Herberta. Nie sposób było nie 
wspomnieć i zacytować naszego wielkiego 
rodaka, pisarza, poetę – świętego Jana Pawła 
II. Recytacja wierszy była przeplatana pio-
senkami połączonymi z prezentacją multi-
medialną dot. nieżyjących już wokalistów tj. 
Anny Jantar, Czesława Niemena, Zbigniewa 

Wodeckiego czy Marka Grechuty. 
Wieczór poświęciliśmy tym, którzy zbyt 

wcześnie odeszli. W głębi serca wierzymy, 
że Ci wspaniali artyści mimo wszystko żyją 
w naszej pamięci, ponieważ często wracamy 
do ich utworów, aby ocalić je od zapomnienia. 

Wieczór zakończyliśmy słodkim poczę-
stunkiem, słuchając utworów wspaniałych, 
nieżyjących już światowej sławy piosenkarzy

Złote i Diamentowe Gody  
świętowano dwa dni
Wśród obchodzących w roku 2018 pięćdziesięciolecie pożycia 
małżeńskiego dwudziestu czterech par z terenu gminy i miasta Nowe 
Skalmierzyce dwadzieścia dwie przyjęły zaproszenie burmistrza Jerzego 
Łukasza Walczaka na uroczystość Złotych Godów, która odbyła się 
w dwóch turach – 6 (dwanaście par) i 7 grudnia (dziesięć par). 

Drugiego dnia w wydarzeniu brały również 
udział trzy pary świętujące Gody Diamentowe, 
czyli posiadające staż wspólnego bycia razem 
o dziesięć lat dłuższy.

Jest mi bardzo miło, że przyjęliście Państwo 
zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, podczas 
której możecie wrócić wspomnieniami do naj-
piękniejszych i najbardziej wzruszających chwil 
Waszego życia, kiedy to wiedzeni uczuciem oraz 
wzajemną ufnością połączyliście swój los wkła-
dając na dłonie obrączki oraz ślubując w obli-
czu Boga miłość, wierność i uczciwość małżeń-
ską – tymi słowami zebranych przywitał nowo 
powołany kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Nowych Skalmierzycach Michał Ciupka. 

W towarzystwie najbliższych jubilaci zło-

żyli sobie wzajemne podziękowania za to, że 
ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwa-
łe, a następnie burmistrz Jerzy Łukasz Wal-
czak wraz z przewodniczącym Rady Gminy 
i Miasta Tadeuszem Orzechowskim dokonali 
aktu dekoracji przyznanymi przez Prezydenta 
RP „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”. Odznaczeniem tym uhonorowano pary 
świętujące Złote Gody, natomiast gościom 
honorowym, czyli parom obchodzącym Dia-
mentowe Gody wręczono listy gratulacyjne. 
Tym natomiast, którzy z różnych przyczyn nie 
mogli uczestniczyć w uroczystości, okoliczno-
ściowe dyplomy zostały wręczone w termi-
nie późniejszym.

Wyjątkowe rocznice stały się okazją do ży-

czeń i serdeczności. Popłynęły one nie tylko od 
licznie przybyłych członków rodziny, ale rów-
nież od burmistrza: Z całego serca gratuluję 
Wam olbrzymiego sukcesu, jakim jest doczeka-
nie Złotych i Diamentowych Godów. Przez 18 lat 
miałem wielką przyjemność prowadzić tę uro-
czystość jako kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go. Dziś uczestniczę w niej po raz pierwszy jako 
burmistrz Nowych Skalmierzyc. Możliwość oso-
bistego przypięcia nadanych przez Prezydenta 
RP Medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
parom świętującym Złote Gody czy też wręczenia 
dyplomów małżeństwom świętującym Gody Dia-
mentowe traktuję więc jako wyjątkowy zaszczyt. 
Jesteście dla mnie, jak i dla całego społeczeństwa 
wzorem małżeństw zgodnych, niezniszczal-
nych, osadzonych na solidnych fundamentach.

Uroczystości oficjalne zakończyły się toa-
stem wzniesionym przez przewodniczącego 
Rady oraz Marszem Mendelssohna. O wiele 
mniej formalny charakter miało za to spotka-
nie przy kawie, podczas którego nie zabrakło 
wspomnień ze wspólnie przeżytych lat.

Pamiątką wydarzenia jest wspólna fotogra-
fia wszystkich jubilatów z władzami Gminy 
i Miasta. 

Magdalena Kąpielska
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Wigilijne spotkania sportowców
Przedświąteczny czas obfitował w uroczyste 
spotkania licznych organizacji społecznych 
działających na terenie gminy. 

16 grudnia 2018 r. dwa kluby piłkarskie, 
KS Pogoń Nowe Skalmierzyce oraz UKS Aka-
demia Piłkarska, zorganizowały wigilie dla 
swoich piłkarzy, trenerów, sponsorów oraz 
sympatyków. 

Jak podkreślił prezes Pogoni Bernard Spa-
sowski: zebraliśmy się w tak szerokim gronie, 
aby uczcić niezwykły czas, który nadchodzi – 
Boże Narodzenie. Spotykamy się dzisiaj, aby 
podzielić się opłatkiem oraz porozmawiać. 
Obecny na spotkaniu burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak, oprócz tradycyjnych pozdrowień 

świątecznych, na-
wiązał także do 
wymagającej pracy 
sportowca, gratu-
lował zdobytych 
bramek oraz życzył 
dalszych sukcesów.

Równie uroczysty, choć bardziej kame-
ralny klimat panował na wigilii UKS-u. Sa-
morząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce reprezentowała tu zastępca burmistrza 
Agnieszka Sipka. Życząc zebranym wszyst-

kiego najlepszego z okazji świąt, nawiązała 
także do wielu możliwości wsparcia klubów 
sportowych, jakie oferuje samorząd. 

 
Aleksander Liebert

Pary obchodzące Złote Gody otrzymały „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
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Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły 
pod Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Turniej odbył się 6 grudnia ub. r. w nowej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowych Skalmierzycach.

 Jego organizatorami byli: wspomniana już 
placówka, Miejsko-Gminny Szkolny Związek 
Sportowy oraz KPR Szczypiorno Kalisz, a sę-
dziowali: Kamil Adamski i Michał Kasprzak.

W rozgrywkach wzięło udział sześć dru-
żyn: SP Opatówek, SP 18 Kalisz, SP Gołuchów, 
UKS „Doliwa” Rozdrażew, SP Skalmierzyce 
oraz gospodarze - SP Nowe Skalmierzyce. 

Po kilkunastu pojedynkach wyłoniono naj-
lepsze zespoły. I miejsce zajęła SP nr 18 z Ka-
lisza, II miejsce – SP z Oddziałami Integracyj-

nymi w Nowych Skalmierzycach, III miejsce 
– UKS „Doliwa” Rozdrażew. Trofea ufundo-
wane przez Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzego Łukasza Walczaka wrę-
czyli dyrektor szkoły Lucyna Lisiak-Kycia, se-
kretarz Rady Rodziców Katarzyna Jankowska, 
Skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bolesław Borkowski oraz członek Zarządu 
KPR Szczypiorno Kalisz Jarosław Łuczak.

Wyłoniono również najlepszego zawodni-
ka, bramkarza, króla strzelców oraz najlep-

szych zawodników z każdej drużyny. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali upominki ufundowane 
przez KPR Szczypiorno Kalisz.

Impreza przebiegała w miłej i przyjaznej 
atmosferze, pomiędzy meczami odbywały się 
występy taneczne dziewcząt z tejże szkoły.

Skład drużyny gospodarzy: Andrzej Wach-
na, Wiktor Skaburski, Aleksander Nowak, 
Alan Waliszek, Daniel Walczak, Patryk Wyraz, 
Oskar Stasik, Szymon Karpiński, Adam No-
wak, Michał Nowak, Jakub Budzik. 

Organizator sportu dzieci i młodzieży  
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce 

Izabela Garcarek-Duleba

Kolejne zwycięstwo Alana
9.12.2018 roku odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski, w których Alan 

Świtała zdobył i dołożył do swojej kolekcji kolejne złote medale w walkach 
semi-hogo i w technikach specjalnych, wygrywając swoje konkurencje. 
To były jego ostatnie zmagania w przedziale wiekowym kadet. Z dniem 
1 stycznia przeszedł bowiem na wyższy poziom juniora młodszego. 

W styczniu kolejne zawody, czekamy więc na kolejne spektakularne 
zwycięstwa i życzymy mu tak wspaniałych wyników i osiągnięć, jak do tej 
pory. Trzymamy kciuki!

Pomiędzy meczami odbywały się występy taneczne uczennic szkoły
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Finał  
Rejonu Kalisz  
w badmintonie 
drużynowym
Po raz trzeci w naszej gminie 
odbyły się finały rejonu Igrzysk 
Dzieci i Młodzieży Szkolnej 
w Badmintonie Drużynowym 
Dziewcząt i Chłopców.

Rozgrywki miały miejsce w dniach od 26 
do 29 listopada ub. r. w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Nowych Skalmierzycach.

 W zawodach rywalizowało po 12 drużyn 
w każdej kategorii wiekowej, reprezentują-
cych powiaty: kaliski, ostrowski, pleszew-
ski, ostrzeszowski, kępiński i krotoszyński. 
Uczestnicy grali system brazylijskim, walcząc 
o awans do mistrzostw województwa.

W finale rejonu – Igrzyska Dzieci najle-
piej zaprezentowali się zawodnicy ze Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
w Nowych Skalmierzycach, zdobywając IV 
miejsce. Skład drużyny: Wiktor Skraburski, 
Andrzej Wachna, Jan Ławicki, Antonina Jurga 
i Julia Bukwa.

Podczas Igrzysk Młodzieży Szkoła Pod-
stawowa ze Skalmierzyc w kategorii dziew-

częta stanęła na podium, zdobywając III 
lokatę. Skład drużyny: Natalia Śrama i Kata-
rzyna Bodylska.

Rozpoczęcia zawodów dokonała dyrektor 
szkoły Lucyna Lisiak-Kycia, natomiast za-
kończenia – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak, który 
nagrodził najlepsze drużyny ufundowanymi 
przez siebie medalami.

Organizator sportu dzieci i młodzieży w Gminie 
i Mieście Nowe Skalmierzyce 

Izabela Garcarek-Duleba

Mistrzostwa Opolszczyzny z cyklu Pucharu Polski PFT
8 grudnia 2018 w miejscowości Grodków (woj. opolskie) odbyły się Mistrzostwa Opolszczyzny  
z cyklu Pucharu Polski PFT. Uczestniczyło w nich prawie 400 zawodników z całej Polski. 

Bartosz Przegienda, uczeń szkoły podsta-
wowej w Skalmierzycach, wywalczył dwa 
złote medale w kategorii kadet 1-3 cup waga 
do 54 kg w walkach semi contact oraz ukła-

dach formalnych. 
Karol Adamczewski, mieszkaniec Skal-

mierzyc, zdobył srebrny medal w układach 
formalnych (kategoria junior młodszy, stop-

nie mistrzowskie) oraz srebrny medal w wal-
kach ciągłych (wystartował w starszej grupie 
wiekowej junior - 17/19 lat).

 W zawodach rywalizowało po 12 drużyn w każdej kategorii wiekowej
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