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Powstaną kolejne punkty rekreacji
W ubiegłym roku staraniem skalmierzyckiego samorządu w pięciu miejscowościach 
Gminy stanęły drewniane wiaty przeznaczone dla celów gospodarczo-magazynowych, 
jak choćby w sołectwach Kurów, Strzegowa i Śliwniki, ale też i pełniące funkcje 
rekreacyjne, czego przykładem są zadaszenia w Boczkowie oraz na placu zabaw  
przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach. 

W ślad za dwiema ostatnimi powstaną 
następne, a ponadto również place zabaw 
wraz z zagospodarowaniem terenu. Miejsca 
te mają umożliwić mieszkańcom wspólne spo-
tkania i integrację, a dzieciom ruch i aktyw-
ność na świeżym powietrzu – tłumaczy Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Jerzy Łukasz Walczak.

Jako pierwszy ogłoszono przetarg obej-
mujący realizację punktów rekreacji w Ga-
łązkach Małych, Gostyczynie, Mącznikach, 
Śmiłowie i Węgrach. Na zadania te Gmina 
pozyskała blisko 250 tys. zł ze środków sa-
morządu wojewódzkiego w ramach inicjaty-
wy LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność”. Stosowną umowę 
w tym zakresie Wicemarszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski 
podpisał podczas grudniowej wizyty w No-
wych Skalmierzycach.

W Gałązkach Małych na ogrodzonym już 
terenie znajdującym się naprzeciw starego 
dworu stanie drewniana wiata wraz z ław-

kami parkowymi z oparciem.
Miejsce za świetlicą w Gostyczynie, gdzie 

w ubiegłym roku mieszkańcy posadzili drze-
wa, również zyska ławki, ale przede wszyst-
kim plac zabaw wyposażony w piaskownicę, 
karuzele, zjeżdżalnię z domkiem, kwadrat 
gimnastyczny i huśtawkę. Całości zagospo-
darowania terenu dopełni wiata rekreacyjna.

Kolejną wsią, która urozmaici ofertę wy-
poczynku na świeżym powietrzu są Mączni-
ki. Teren przy ul. Pałacowej, na którym ma 
powstać plac zabaw został wykarczowany 
i wyrównany już w roku ubiegłym. W naj-
bliższych miesiącach zostanie ogrodzony 
i staną na nim urządzenia bliźniacze do tych 
z Gostyczyny, a ponadto elementy małej ar-
chitektury typu wiata, ławki i kosze na śmie-
ci. W zakres robót wchodzi również aranża-
cja trawników.

Urządzenia zabawowe dla dzieci (pia-
skownica z plandeką zabezpieczającą, dwie 
karuzele, kwadrat gimnastyczny, zjeżdżalnia 
z domkiem, huśtawka) i elementy małej ar-
chitektury pojawią się również w otoczeniu 
sali wiejskiej w Śmiłowie.

Większa rewolucja czeka świetlicę we 

Węgrach. Oprócz postawienia na jej tyłach 
wiaty i placu zabaw, sam budynek przejdzie 
kompleksowy remont będący przedmiotem 
innego przetargu. Jego zakres obejmuje m.in. 
ocieplenie ścian i dachu wraz z wymianą 
pokrycia, nową stolarkę drzwiową i okien-
ną, nowe instalacje elektryczne i sanitarne, 
remont podłóg i posadzek, malowanie po-
mieszczeń, wymianę systemu ogrzewania 
na pompy ciepła oraz montaż instalacji 
fotowoltaicznej. 

Ponadto w tegorocznym budżecie prze-
widzieliśmy budowę altan rekreacyjnych 
w Gniazdowie, Kościuszkowie (tu też aplikuje-
my z programu LEADER) i Ociążu a także ta-
rasu przy świetlicy w Kurowie. Ponadto robi-
my przymiarki, by podobne miejsca rekreacji 
powstały w najbliższym czasie również w Cza-
chorach, Głóskach i Żakowicach – czekamy 
na rozstrzygnięcie konkursu na pozyskanie 
środków zewnętrznych w ramach programu 
„Pięknieje Wielkopolska Wieś” – zdradza pla-
ny samorządu burmistrz.

 
Magdalena Kąpielska

W Gostyczynie powstaną plac zabaw i wiata W Śmiłowie powstanie plac zabaw

W Gałązkach Małych powstanie wiata W Mącznikach powstaną plac zabaw i wiata We Węgrach powstaną plac zabaw i wiata 
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Budowa chodnika  
przy ulicy Spacerowej 
w Śliwnikach

W ciągu kilku najbliższych miesięcy mieszkańcy Śliwnik zyskają 
dodatkowy chodnik. Inwestycja powinna rozpocząć się z początkiem 
maja, a jej efektem będzie przedłużenie istniejącego ciągu pieszego 
przy ulicy Spacerowej aż do świetlicy wiejskiej na Zawadach.

Poza budową chodnika z bezfazowej kostki brukowej planuje się 
także wykonanie zjazdów, oznakowania a także umocnienia skarp pły-
tami ażurowymi. Długość nowego ciągu wyniesie 341,70 m. Przedsię-
wzięcie jest w całości finansowane z gminnego budżetu, a jego koszt 
wyniesie około 190 tysięcy zł.

Dariusz Smułka 

Lewoskręt w Fabianowie  
w trakcie budowy

Jeszcze w pierwszej połowie roku zakończą się prace związane z bu-
dową lewoskrętu w Fabianowie, którego fundatorem jest Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Samorząd Nowych Skalmierzyc 
wsparł przedsięwzięcie kwotą 150.000 zł. 

Mimo, iż w ciągu kilku najbliższych lat na naszym terenie powstanie 
obwodnica drogi krajowej nr 25 i nie będzie ona tak intensywnie użyt-
kowana jak dotychczas, uważam, że każde rozwiązanie poprawiające 
bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest potrzebne – sko-
mentował Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łu-
kasz Walczak.

Dariusz Smułka

Posadzą w Gminie 
kolejne miododajne 
drzewa
To już kolejne dofinansowanie, 
jakie Gmina i Miasto Nowe 
Skalmierzyce otrzymała z bu-
dżetu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego 
na zakup drzew miododajnych. 

W ubiegłym roku dzięki 90-procentowej 
dotacji wynoszącej 18.000 zł zakupiono sto 
sadzonek klonu, lipy, jarząbu, wiśni czy ro-
binii. Posadzono je głównie w październiku, 
kiedy 10 dnia tego miesiąca przypada Świa-
towy Dzień Drzewa. W akcję zaangażowali 
się m.in. mieszkańcy Skalmierzyc (drzewa 
ozdobiły tzw. Dąbek), Gostyczyny oraz Wę-
gier (teren za salami wiejskimi). W później-
szym czasie drzewami obsadzono również 
Gałązki Małe (miejsce, gdzie w tym roku ma 
stanąć altana rekreacyjna) oraz Mączniki (ul. 
Pałacowa, gdzie powstanie plac zabaw).

Dowiedzieliśmy się, że i w tym roku samo-
rząd wojewódzki przyznał nam dotację na 
drzewa miododajne. Z przyznanej nam kwo-
ty 19.800 zł tym razem zakupionych zostanie 
osiemdziesiąt drzew. Czterdziestoma lipami 
obsadzona zostanie ul. Środkowa w Fabiano-
wie, a taką samą ilością dębów droga gminna 
w Osieku – informuje burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak. Wspomniana kwota, podobnie jak 
w roku ubiegłym, również stanowi 90 pro-
cent wartości przedsięwzięcia szacowanego 
na łączną kwotę 22.000 zł. Mniejsza liczba 

drzew, jakie zostaną zakupione, związana 
jest z wielkością sadzonek, które na wysoko-
ści metra będą miały w obwodzie 12-14 cm. 
Po stronie Gminy, oprócz kwoty 2.200 zł, le-
żeć również będzie zakup palików. 

Czekamy na podpisanie umowy, jednak już 
teraz cieszy, że i w tym roku Światowy Dzień 
Drzewa będziemy obchodzić z przytupem 
– reasumuje włodarz.

Magdalena Kąpielska 

Przy ul. Środkowej w Fabianowie  
zostanie posadzonych 40 lip
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Tegoroczna dotacja to nie pierwsze wsparcie 
samorządu na remont kościoła w DroszewieDotacja dla parafii w Droszewie

100 tysięcy złotych samorząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce przeznaczył 
w tegorocznym budżecie na dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wszystkich 
Świętych w Droszewie. Uchwałę w tym zakresie radni podjęli na sesji w dniu 25 lutego.

Każdego roku tego typu wsparcie otrzy-
mują budynki wpisane do rejestru zabytków, 
które nie stanowią własności Gminy. Do ta-
kich należą głównie obiekty sakralne jak np. 
kościół pw. Wszystkich Świętych – pochodzą-
ca z końca XVIII wieku drewniana świątynia 
będąca najcenniejszym zabytkiem Drosze-
wa. Przeprowadzone tu prace konserwator-
skie i restauratorskie obejmą strop, lisice, czyli 
wzmocnienia oraz opaski okienne w prezbite-
rium świątyni – wyjaśnia burmistrz Jerzy Łu-
kasz Walczak, który umowę na przekazanie 
środków publicznych w formie dotacji celo-
wej podpisał z administratorem parafii ks. 

Jarosławem Materlińskim w dniu 15 marca 
br. Nie zabrakło przy tym zapewnienia wło-
darza o wsparciu oraz jego życzeń dotyczą-
cych pomyślnego przeprowadzenia remontu 
zabytku: - Owocnych prac dla dobra całej tu-
tejszej wspólnoty parafialnej!

100.000 zł to nie pierwsze wsparcie, któ-
re parafia w Droszewie otrzymała od skal-
mierzyckiego samorządu na remont kościo-
ła. W roku 2015 było to 25.000 zł, w 2017 
– 48.700 zł, a w 2019 – 50.000 zł. 

 
Magdalena Kąpielska

Ulica Krótka  
– będzie drugi etap
Pierwsze przetargi drogowe w tym roku ruszyły. Wśród nich ten na 
wybór wykonawcy drugiego etapu przebudowy ul. Krótkiej w Nowych 
Skalmierzycach. 

Po ubiegłorocznych pracach w tym rejo-
nie, które zaowocowały asfaltową jezdnią 
oraz chodnikami na długości przeszło 230 
metrów tym razem powstaną łączniki do 
głównego ciągu komunikacyjnego. Na dłu-
gości ok. 270 m (w odcinkach ok. 190 i 80 
m) zostanie ułożona nawierzchnia z kostki 
betonowej, a dotychczasowe odwodnienie 

powierzchniowe zostanie zastąpione spro-
wadzonym do ścieku przykrawężnikowego 
i odprowadzone do kanalizacji deszczowej.

Inwestycja finansowana będzie ze środ-
ków gminnych. Przewidywany budżet na to 
zadanie wynosi ok. 300 tys. złotych.

 
Magdalena Kąpielska 

Dzięki dotacji w kościele w Droszewie  
zostanie wyremontowany m.in. strop 
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Skatepark 
w Nowych 
Skalmierzycach  
na ukończeniu
Do końca kwietnia w miejskim 
parku powstanie długo oczeki-
wany przez tutejszą młodzież 
skatepark. Konsultacje z firmą 
prowadzącą inwestycję a także 
z przedstawicielami młodego 
pokolenia były prowadzone już 
pod koniec 2019 roku. 

Nowy tor dla miłośników sportów 
deskorolkowych i rolkowych powstanie 
w miejscu poprzedniego, wysłużonego już 
obiektu. Temat przebudowy skateparku jest 
mi bliski od samego początku urzędowania. 
Widząc, jak wielu młodych ludzi spędza tu 
aktywnie czas, a elementy skateparkowego 
zakątka powoli niszczeją, postawiliśmy na 
modernizację tego miejsca. Lada dzień wła-
ściciele rolek czy desek będą mogli oswajać 
nową przestrzeń – skomentował przedsię-
wzięcie Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

W ramach inwestycji na placu o wy-
miarach 18 x 30 metrów wylano nową na-
wierzchnię z betonu szlifowanego, a na 
jego powierzchni zostanie zamontowanych 
siedem specjalnych, dostosowanych pod 
ten rodzaj sportu urządzeń - Quarter Pipe + 
Bank Ramp, Mini-rampa, Funbox do skoków, 
Funbox z grindboxem, Grindbox, poręcz oraz 
Roll-in + Quarter Pipe. Koszt całości zamknie 
się w kwocie blisko 550 tysięcy złotych. 
Środki pochodzą z budżetu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. 

 
Dariusz Smułka W nowym skateparku będzie znajdowało się siedem urządzeń
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25 lat Akcji Katolickiej w parafii Bożego Ciała

1 maja Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działający w parafii Bożego Ciała 
w Nowych Skalmierzycach obchodzić będzie jubileusz 25-lecia istnienia. 
Podczas okolicznościowej mszy świętej nastąpi również wprowadzenie relikwii 
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, syna ziemi wielkopolskiej,  
który odtąd ma patronować członkom oddziału.

31 grudnia 1995 roku ówczesny Biskup 
Kaliski Stanisław Napierała zaprosił do ka-
tedry kaliskiej przedstawicieli parafii na 
mszę świętą, podczas której ogłosił dekret 
ustanawiający Akcję Katolicką w diecezji 
kaliskiej. Dekret formalnie otworzył dro-
gę prawną do powoływania, a w pewnym 
sensie reaktywowania tej kościelnej orga-
nizacji katolików świeckich, która począt-
kami sięga czasów odrodzonej ojczyzny. 
Akcja Katolicka powstała w okresie ponty-

fikatu papieża Piusa X, który w ogłoszonym 
w roku 1903 „motu proporio” zapowiedział 
utworzenie masowej organizacji katolików 
świeckich wspierających ewangelizacyjną 
misję Kościoła. Dwa lata później w encykli-
ce „Il ferme proposto” ogłosił podstawy teo-
logiczne i prawne istnienia organizacji opie-
rające się na haśle programowym „Odnowić 
wszystko w Chrystusie”. W Polsce powoła-
nie Akcji Katolickiej zawdzięczamy pryma-
sowi Augustowi Hlondowi - temu, który 

w roku 1932 dokonał poświęcenia kościoła 
Bożego Ciała w Skalmierzycach Nowych. 24 
grudnia 1930 roku powołano w Poznaniu 
Naczelny Instytut Akcji Katolickiej, zatwier-
dzając zarazem jej statut. Pierwszym dyrek-
torem Akcji Katolickiej w Polsce został ks. 
biskup Stanisław Adamski. W wyniku dzia-
łań organizacyjnych utworzono w okresie 
międzywojennym cztery kolumny Akcji 
Katolickiej. Były nimi Katolickie Stowarzy-
szenie Młodzieży Męskiej, Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży Żeńskiej, Katolickie 
Stowarzyszenie Mężczyzn oraz Katolickie 
Stowarzyszenie Kobiet.

W parafii Bożego Ciała pierwszy pro-
boszcz ks. Stanisław Szwedziński był 
wielkim orędownikiem udziału świeckich 
w życiu Kościoła i to właśnie on powo-
łał pierwsze stowarzyszenia katolików 
świeckich. Już w kwietniu 1931 roku, czy-
li u schyłku jego działalności w tej para-
fii, zgłosił do Instytutu Akcji Katolickiej 
w Poznaniu prośbę o powołanie Akcji Ka-
tolickiej z prezesem Stefanem Nowickim 
– kierownikiem Mleczarni Wielkopolskiej. 
Równocześnie w końcu kwietnia proboszcz 
Szwedziński zwołał zebranie parafialne, 
podczas którego wygłosił referat „Czym 
jest Akcja Katolicka i jakie ma cele w para-
fii”. Doszło wówczas do powołania pierw-
szego zarządu parafialnego z prezesem 
Stefanem Nowickim. W jego skład weszli 
także Władysław Ciesielski jako wiceprezes 
i Władysław Boroch jako sekretarz. Komisję 
Rewizyjną stanowili Stanisław Kryszkie-

Sztandar KSMM z okresu powojennego Sztandar KSMŻ z okresu powojennego

Uroczystości poświęcenia sztandaru KSMM w Skalmierzycach Nowych w roku 1946.  
Na zdjęciu widnieją: ks. Alfons Czwojda, wójt gminy Wawrzyn Nowacki oraz przedstawiciele MO  
i Służby Bezpieczeństwa. Zdjęcie wykonano na ulicy Kaliskiej przed budynkiem poczty  
podczas przemarszu drużyn KSMM i bratnich organizacji. 
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wicz, Kazimierz Kubica i Helena Zembska. 
Już wkrótce ks. Szwedziński opuścił para-
fię, co nieco zakłóciło proces tworzenia się 
Akcji Katolickiej. Przybyły nowy proboszcz 
ks. Czesław Gmerek musiał zmierzyć się 
z trudnościami w nowo powstałej organi-
zacji. W wyniku rozmów z Instytutem Na-
czelnym z Poznania przyjęto rezygnację 
pierwszego prezesa, powołując na to stano-
wisko Edmunda Kaczmarka. W pierwszych 
latach istnienia nowoskalmierzycka Akcja 
Katolicka skupiała 1350 członków, a w jej 
skład wchodziły wszystkie stowarzyszenia 
parafialne łącznie z Żywym Różańcem czy 
Ligą Katolicką. Doszło do przeformowania 
organizacyjnego tych stowarzyszeń tak, że 
powstały wcześniej wspomniane cztery ko-
lumny AK. Stopniowo zaczęła rozwijać się 
działalność formacyjna oraz merytoryczna 
związana z zadaniami głoszenia Ewange-
lii w środowisku społecznym. W okresie 
międzywojennym dostrzec możemy wpły-
wy Akcji Katolickiej na proces nauczania, 
co było związane z dość licznym udziałem 
grona nauczycielskiego w Parafialnej Akcji 
Katolickiej. W roku 1936, czyli już w okre-
sie pracy duszpasterskiej ks. Franciszka Je-
lińskiego, doszło do rozmów zarządu Akcji 
Katolickiej z Opieką Rodzicielską miejsco-
wej szkoły, w wyniku których ustalono, iż 
Odtąd przestrzegane będą w szkole postu-
laty Akcji Katolickiej zgodnie z hasłem Duch 
Chrystusowy w szkole i wychowaniu podsta-
wą odbudowy narodów. Od roku 1937 na 
prośbę proboszcza prezesostwo zarządu 
powierzono Leonowi Domerackiemu - za-
wiadowcy odcinka drogowego PKP. W tym-
że roku delegacja członków wyjechała na 
Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla 
i Zjazd Katolicki w Poznaniu. Jednym z waż-
niejszych działań było powołanie z krę-
gów nauczycielskich „Koła Prelegentów”, 
którego zadaniem było przygotowywanie 
konferencji formacyjnych z zakresu proble-
mów religijnych i społecznych. Już wkrótce 
w miejscowej szkole rozpoczęły się wykła-
dy oświatowe. Wielkim orędownikiem tej 
formy działalności był ówczesny kierownik 
szkoły Wojciech Wójcicki współpracujący 
z Akcją Katolicką i Opieką Rodzicielską. Za 
czasów ks. Jelińskiego Nowe Skalmierzy-
ce stały się Ośrodkiem Dekanalnym Ak-
cji Katolickiej. Mimo trudnych warunków 
lokalowych, odbywały się częściej niż raz 
w miesiącu zebrania zarządu, a ponadto kol-
portowano prasę religijną oraz urządzano 
obchody patriotyczne, Tydzień Miłosierdzia 
czy uroczystości z okazji przejazdu pociągu 
z relikwiami św. Andrzeja Boboli. Okres ten 
Instytut Naczelny Akcji Katolickiej w Po-
znaniu podsumował w sprawozdaniu: Jak 
mogliśmy się przekonać Parafialna Akcja 
Katolicka w Skalmierzycach Nowych mogła 
być przykładem dla innych Akcji Katolickich 
w parafiach Wielkopolski… Zarząd PAK mógł 
być wzorem postępowania dla innych PAK 

zarówno pod względem pomysłowości, jak 
i sumienności i gorliwości. Działalność or-
ganizacyjna i formacyjna przybierała różne 
formy. Były to: biblioteka objazdowa, kino 
objazdowe, wykłady oświatowe, akcje cha-
rytatywne, wieczory z wykładami formacyj-
nymi. Stałym elementem działalności były 
bardzo popularne w tym okresie zabawy 
taneczne. Współpracowano z miejscowymi 
władzami gminnymi, innymi organizacjami 
społecznymi czy kolejowymi. Jednak nie-
ubłaganie zbliżało się widmo wojny świa-
towej. Działalność Akcji Katolickiej i innych 
stowarzyszeń została zawieszona. Kościoły 
zamknięto, a kapłani albo zeszli do podzie-
mia, albo zostali zesłani do obozów kon-
centracyjnych. Tego doświadczył również 
ks. Franciszek Jeliński, który okres wojenny 
spędził w Dachau, a po krótkim pobycie na 
terenie Austrii powrócił do swej parafii, po-
dejmując się wielkiego dzieła wyposażenia 
i wymalowania kościoła Bożego Ciała.

W okresie poWojennym

Po powrocie z obozu księdzu Jelińskie-
mu przypadło przejmowanie opuszczonego 
kościoła ewangelickiego oraz pastorówki, 
w której zamieszkał. Podczas jego nieobec-
ności w parafii, tuż po wojnie, zaktywizo-
wała się miejscowa młodzież, która odtwo-
rzyła przedwojenne struktury Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeń-
skiej. Aktywność tych młodych ludzi była 
ogromna, znacznie przerastała ówczesne 
trudne warunki materialne. Być może w ten 
sposób próbowano nadrobić to, co stracono 
podczas wojny. Więzy społeczne wykorzy-
stywano do maksimum. To właśnie mło-
dzież objęła opuszczony kościół ewange-
licki, organizując tam salę teatralną i kino. 
W trudnych powojennych warunkach wy-
dawano gazetkę pt. „Nasz Zew”. Znak Orła 
i Krzyża przyświecał ideom skalmierzyckiej 

młodzieży. Obie kolumny Akcji Katolickiej, 
KSMM i KSMŻ, same przygotowały swoje 
sztandary (zachowane do dzisiaj). W jubi-
leuszowej gazetce wspomnieniowej w roku 
1993 dojrzali już członkowie KSMM napisa-
li: Znak Orła i Krzyża – symbol KSMM niech 
przybliży nam najcenniejsze wartości moral-
ne i duchowe, które w tych nowych i cieka-
wych czasach umocnią nas w wierze i nadziei 
na lepsze jutro Polski. W przejętym przez 
administratora parafii ks. Alfonsa Czwojdę 
kościele ewangelickim młodzież stworzyła 
tzw. „Ognisko”. Powołany wówczas zarząd 
stanowili Pawlaczyk Tadeusz – prezes, Pus-
sak Jerzy – wiceprezes, Bednarek Henryk, 
Mróz Stanisław, Doliński Jan – sekretarze. 
Naczelnikami byli Starkiewicz Mieczysław, 
Tacik Tadeusz i Kubica Józef. Gospodarza-
mi ogniska byli Majchrzak Józef i Banaszak 
Stefan. W roku 1946 dokonano poświęcenia 
sztandaru KSMM, którego dokonał powra-
cający z obozu ks. kan. Franciszek Jeliński. 

Wyhaftowała go prezeska KSMŻ Aleksandra 
Cieślak, a obraz św. Stanisława Kostki ma-
lował Celestyn Pawelczyk. Na uroczystość 
poświęcenia sztandaru przybyły bratnie or-
ganizacje KSMM ze Skalmierzyc, Droszewa, 
Biskupic Ołobocznych i Gostyczyny. Zwarte 
drużyny młodzieży defilowały ulicą Kaliską 
przed ks. Czwojdą, wójtem gminy Waw-
rzyńcem Nowackim, komendantem MO, 
delegatem Urzędu Bezpieczeństwa i człon-
kami Patronatu.

Pierwsze lata powojenne to wzmożona 
działalność organizacyjna wnikliwie obser-
wowana przez Urząd Bezpieczeństwa. Ob-
chodzono patronalne święto św. Stanisława 
Kostki ze mszą św. i akademią. Organizo-
wano wiele wycieczek w najbliższe okolice, 
najczęściej nad Prosnę. Młodzież posiadała 
własny kajak o nazwie „Orzeł”. Wystawia-
no sztuki teatralne, także w dawnej sali 
KPW przy ulicy Mostowej. Rozgrywano 

Drużyna KSMŻ z Biskupic Ołobocznych na uroczystości poświęcenia sztandaru KSMM w Skalmierzycach Nowych
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mecze siatkówki – zdobyto 16 dyplomów. 
W 1948 roku nowoskalmierzyccy członko-
wie KSMM uczestniczyli w zjeździe w Po-
znaniu. Tam odczuli nieznaną dotychczas 
atmosferę ograniczeń wolności, przygnębie-
nia, strachu i gróźb wobec wrogów Polski 
Ludowej – jak ich nazywano. W tym czasie 
Skalmierzyce Nowe stały się siedzibą V po-
dokręgu KSMM w powiecie ostrowskim. 
W jego skład wchodziły drużyny z Drosze-
wa, Biskupic, Gostyczyny i Ołoboku. W roku 
1947 przeniesiono do Herbergi sekretariat 
i salę z kościoła ewangelickiego. W kolejnym 
roku drużyna zakupiła obraz Najświętszego 
Serca Pana Jezusa (zachowany do dzisiaj), 
któremu oddano się w opiekę. Na mszy św. 
kościół parafialny wypełniony był po brze-
gi. Druhowie utrzymywali kontakty z pobli-
skimi ogniskami KSMM, także w Gorzycach 
i Przybysławicach, Droszewie i Ołoboku. 
Już w latach 1949 i 1950 członkowie KSMM 
wzywani byli do UB na przesłuchania. W tej 
napiętej atmosferze politycznej Episkopat 
zdecydował o rozwiązaniu struktur organi-
zacji młodzieżowych w celu ochrony przed 
działaniami władz komunistycznych. Pod-
czas ogłaszania tej decyzji przez księdza 
Jelińskiego po policzkach młodzieży polały 
się łzy. Nastała era stalinizmu. Polacy mu-
sieli czekać wiele lat, aby na polskim niebie 
zaświeciła gwiazda wolności. Płomieniem 
zapalającym był wybór Polaka na Stolicę 
Piotrową. W okresie „Solidarności” Polacy 
wybijali się ku niepodległości. Po mrocz-
nych czasach Polski Ludowej doczekali-
śmy się roku 1996 czasu, gdy z inicjatywy 
księdza proboszcza Edwarda Wawrzyniaka 
doszło do spotkania parafian i podjęcia roz-
mów o utworzeniu oddziału Akcji Katolic-
kiej w Nowych Skalmierzycach.

AkcjA kAtolickA  
ponoWnie odrodzonA

W lutym tegoż roku odbyło się wspólne 
spotkanie, a już w dniu 3 maja 1996 roku 
rozpoczęliśmy oficjalnie działalność jako 
Zespół Inicjatywny Akcji Katolickiej. Swoją 
przyszłość zawierzyliśmy Matce Bożej po-
przez uroczysty „Akt Zawierzenia Oddziału” 
odnawiany w kolejnych jubileuszach. Na-
stała era odrodzonej Akcji Katolickiej. Od-
tąd pod czułym okiem ks. asystenta i przy 
jego dyskretnym wsparciu szczególnie for-
macyjnym zaczęliśmy odnajdować się jako 
organizacja świeckich w Kościele zgodnie 
z duchem wytyczonym przez uchwały So-
boru Watykańskiego II. Wtedy też założona 
została kronika oddziału dokumentująca 
najważniejsze wydarzenia parafialne i z ży-
cia Akcji Katolickiej. 12 września 1996 roku 
gościliśmy po raz pierwszy prezesa Diece-
zjalnego Instytutu dr. Zbigniewa Trybułę. 
W roku założenia oddziału przeżywaliśmy 
poświęcenie odnowionego kościoła Matki 
Bożej, którego dokonał ks. biskup Stanisław 

Napierała. Wtedy też biskup odczytał de-
kret ustanawiający ks. proboszcza Edwarda 
Wawrzyniaka Kanonikiem Honorowym Ka-
pituły Katedralnej Kaliskiej. W 1997 roku 
przeżywaliśmy w parafii wizytę w Kaliszu 
ojca św. Jana Pawła II. Od roku 1998 rozpo-
częło działalność Centrum Formacyjne dla 
prezesów i członków parafialnych oddzia-
łów Akcji Katolickiej. Także oddział w na-
szej parafii rozpoczął aktywną działalność 
formacyjną dla członków oraz w środowi-
sku parafialnym. Rozpoczęły się konferen-
cje historyczne i patriotyczne, liczne wysta-
wy – szczególnie z dziejów naszego miasta. 
Niezwykle popularne stały się wyjazdy 
pielgrzymkowo-turystyczne do polskich 
sanktuariów. W ten sposób udało się nam 
nawiedzić ponad 100 miejsc szczególnego 
kultu świętych czy też związanych z historią 
Polski. Akcja Katolicka włącza się w posłu-
gę lektorską podczas mszy św., uczestniczy 
we wszystkich wydarzeniach i świętach 
parafialnych. Corocznie nawiedzamy auto-
karem Częstochowę, Licheń i sanktuarium 
skalmierzyckie. W dniu 27 września 1998 
roku nasz oddział otrzymał oficjalne praw-
ne powołanie w struktury Diecezjalnej 
Akcji Katolickiej. Gościmy na uroczystości 
zarząd DIAK z Kalisza. Legitymacje człon-
kowskie z rąk prezesa dr. Trybuły otrzyma-
ło 25 członków oddziału. Jest to jeden z licz-
niejszych oddziałów w diecezji kaliskiej, 
który jako pierwszy otrzymał legitymacje 
członkowskie. Podczas wyborów samorzą-
dowych w 1998 roku pięciu członków Ak-
cji Katolickiej otrzymało mandaty radnego 
samorządów powiatowych i gminnych. 
W kolejnych latach prowadzona jest aktyw-
na działalność organizacyjna przejawiają-
ca się w konkursach literackich dla dzieci, 
letnich akcjach wypoczynku, konferencjach 
i wystawach historycznych. Organizowali-
śmy koncerty pieśni religijnych, wydawa-
liśmy gazetkę parafialną „Głos Kościelny”, 

konkursy kolęd przy żłóbku. Stałą pozycją 
naszej aktywności stały się wyjazdy na 
imprezy diecezjalne – Nocne Czuwania na 
Pólku pod Bralinem, Czuwania Różańco-
we w Tursku, pielgrzymki na Górę Krzyża. 
Poprzez naszych radnych włączaliśmy się 
w życie społeczne miasta. Nieodłącznym 
elementem działalności były spotkania for-
macyjne, opłatkowe i świąteczne. Szeroką 
aktywność umożliwiało nam posiadanie 
własnej sali spotkań wyposażonej przez 
członków oddziału, która stała się miejscem 
gromadzenia pamiątek z historii parafii. Być 
może stanie się ona zaczątkiem muzeum 
parafialnego związanego z powstającym 
sanktuarium Eucharystycznym. To właśnie 
w szeregach Akcji Katolickiej od lat promo-
wana była historia „cudu Eucharystyczne-
go”, od którego zaczęła się historia parafii. 
Stojąc w przededniu uroczystości jubile-
uszu 25-lecia Parafialny Oddziałał Akcji Ka-
tolickiej pragnie kolejne lata swego istnie-
nia przeżyć pod szczególnym patronatem 
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, 
wybitnego człowieka świeckiego dostępu-
jącego chwały ołtarzy. W środowisku Akcji 
Katolickiej zrodziła się myśl pozyskania 
dla parafii relikwii tego błogosławionego, 
a uroczyste ich wprowadzenie do kościoła 
ma nastąpić podczas mszy św. jubileuszo-
wej w dniu 1 maja. Uroczystość ta stanie 
się jakby preludium do mającego odbyć się 
we wrześniu Festiwalu Świętych i Błogosła-
wionych Ecce Homo, który po raz pierwszy 
odbył się przed dwoma laty w naszej para-
fii. Ostatni okres istnienia POAK naznaczo-
ny był pewnymi trudnościami, do których 
przyczynił się także stan epidemii, ale żywi-
my nadzieję, że w nowe 25-lecie wejdziemy 
wzmocnieni ze szczególnym patronatem 
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

 
 

Jerzy Wojtczak

Członkowie Akcji Katolickiej w dniu inauguracji działalności w 1996 r.
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Akcja poboru krwi w Boczkowie
14 marca w sali wiejskiej w Boczkowie 

odbyła się akcja poboru krwi, podczas 
której zebrano łącznie 13.050 litrów krwi. 
Zarejestrowały się 34 osoby, w tym po 
raz pierwszy krew chciało oddać 15 osób. 
Ostatecznie mogło to zrobić 29 osób, w tym 
11 pierwszy raz. 

– Akcja była bardzo udana. Pojawiło się na 
niej dużo osób, które po raz pierwszy oddały 
krew i jak mogliśmy usłyszeć z pewnością dla 
niektórych to nie było ostatnie podzielenie się 
tym cennym darem – mówi Paweł Wojtaszak, 
jeden z organizatorów, który zapowiada, że 
nie była to ostatnia tego typu akcja. 

Jarzębinkowe przedszkolaki pomagają seniorom
Nasze przedszkole, mimo, iż pandemia nie odpuszcza,  
postanowiło znaleźć sposób na zjednoczenie i pomoc innym ludziom. 

W sposób bezpieczny i odpowiedzialny 
została zorganizowana podczas Świąt Bo-
żego Narodzenia zbiórka słodkości i pierni-
ków w ramach akcji Ministerstwa Edukacji 
Narodowej „Razem na Święta”, a następnie 
wielkanocna zbiórka różnego rodzaju her-
bat dla mieszkańców Domu Pomocy Spo-
łecznej w Psarach. Rodzice wraz z dziećmi 
bardzo mocno zaangażowali się w pomoc 
dla seniorów.

Nasze Jarzębinkowe przedszkolaki uczą 
się poprzez takie akcje, że niesienie pomo-
cy nie jest wcale takie trudne, daje wiele 
radości, a nam – pracownikom – zależy, by 
w różnorodny sposób umacniać więzi mię-
dzypokoleniowe oraz kształtować poczucie 
odpowiedzialności za drugą osobę. Podjęte 
działania wzbudzają poczucie własnej war-
tości, uwrażliwiają na potrzeby innych, in-
tegrują środowisko, uczą empatii, większej 
wrażliwości na potrzeby i problemy innych, 
a przede wszystkim tego, że wspólnie może-
my zdziałać więcej!

Aneta Stodolska 
Monika Mikołajczyk

Mobilny punkt poboru krwi w Boczkowie

Celem akcji była nie tylko zbiórka darów, ale i umacnianie więzi międzypokoleniowych
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Ogólnopolski 
Konkurs  
„Zdalnie Zdolny 
Nauczyciel”
Krakowski Instytut Rozwoju 
Edukacji zaprosił nauczycieli 
z całej Polski do udziału 
w konkursie pn. „Zdalnie 
Zdolny Nauczyciel”. 

Konkurs miał na celu promowanie 
dobrych praktyk w zakresie nauczania 
zdalnego. Zadaniem uczestników było 
przygotowanie atrakcyjnego scenariu-
sza 45-minutowego przebiegu lekcji 
online z podziałem uczniów na grupy, 
indywidualizacją nauczania i wykorzy-
staniem TIK. 

Laureatów wyłoniono w dwóch ka-
tegoriach – szkoły podstawowe i po-
nadpodstawowe. II miejsce w konkursie 
zajęła nauczycielka Urszula Adrian ze 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Kotowiecku. 

Uczestnicy wzięli udział w gali roz-
dania nagród, która ze względu na 
pandemię odbyła się zdalnie. Podczas 
spotkania laureaci dzielili się doświad-
czeniem, swoimi pomysłami i kreatyw-
nością, dzięki którym ich prace zostały 
wyróżnione. Nagrodami w konkursie 
był sprzęt elektroniczny do nauczania 
zdalnego. Zwycięskie scenariusze zosta-
ną opublikowane na blogu Krakowskie-
go Instytutu Rozwoju Edukacji. 

Trzecia edycja programu wymiany 
pieców węglowych
Od 1 czerwca w tutejszym urzędzie po raz trzeci będzie można 
ubiegać się o dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na 
bardziej przyjazne środowisku. 

Przyjęty w 2019 roku program wymiany 
pieców na ekologiczne spotkał się z bardzo 
dużym zainteresowaniem naszych mieszkań-
ców. Na tegoroczną edycję samorząd przezna-
czył kolejne 300 tysięcy złotych. Cieszy fakt, że 
z coraz większą świadomością podchodzimy 
do ochrony środowiska naturalnego, w któ-
rym żyjemy – powiedział burmistrz Jerzy Łu-
kasz Walczak.

Wsparcie w wysokości 50% kosztów kwa-
lifikowanych (nie więcej jednak niż 4.000 
zł na jednego beneficjenta) może dotyczyć: 
osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych 
posiadających nieruchomości na terenie gmi-
ny, osób prawnych, przedsiębiorców oraz 
jednostek sektora finansów publicznych bę-
dących gminną lub powiatową osobą prawną.

Dofinansowanie obejmie koszty demon-
tażu starych pieców oraz zakupu i monta-
żu nowego źródła ogrzewania. Nie będzie 
można przeznaczyć go na m.in. instalację 
ogrzewania w nowo budowanych obiektach, 
przygotowanie dokumentacji związanej 
z jego wymianą, zakup urządzeń, które nie 
będą trwale ogrzewały budynku, instalacje 
kominkowe, wymianę bądź modernizację 
istniejącego już systemu proekologicznego.

Więcej informacji można uzyskać na stro-
nie internetowej Urzędu: www.noweskal-
mierzyce.pl/pl/strona/dofinansowanie-do
-wymiany-pieca bądź pod numerem telefonu 
62 762 97 70.

 
Dariusz Smułka

# LiczmySięDlaPolski  
# LiczySięKażdy  # NSP2021
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021  
rozpoczął się 1 kwietnia 2021 roku i potrwa do 30 września 2021 roku.  
Spis odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby  
mieszkającej stale bądź czasowo na terenie Polski. 

Po raz pierwszy w historii polskiej sta-
tystyki publicznej samospis internetowy 
będzie obowiązkowy. Udział w spisie jest 
bardzo łatwy i nie wymaga wychodzenia 
z domu, ponieważ najprościej jest to zrobić 
przez internet, choć nie jest to jedyna opcja. 
Jeśli ze względu na wiek czy stan zdrowia 
ktoś nie umie tego zrobić, pomogą telefonicz-
nie lub osobiście rachmistrzowie. 

Dodatkowo w Urzędzie Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce powstało stanowisko do 
samospisu, przy którym można dokonać spi-
su samodzielnie, jeśli nie posiadamy w domu 
komputera bądź dostępu do Internetu.

Zakres informacji zbieranych w spisie to 
m.in. charakterystyka demograficzna, aktyw-
ność ekonomiczna, poziom wykształcenia, 
migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa 
czy zasoby mieszkaniowe. W formularzu nie 
ma pytań dotyczących zarobków, dochodów 
czy stanu majątkowego. Dokładna lista pytań 
dostępna jest w zakładce na stronie spis.gov.pl.

Spis będzie realizowany następującymi 
metodami: obowiązkowo, czyli właśnie me-
todą samospisu internetowego (CAWI) oraz 
uzupełniająco metodą wywiadu telefonicz-
nego (CATI) oraz metodą wywiadu bezpo-
średniego (CAPI).

Z uwagi na epidemię wywiady bezpo-
średnie nie będą realizowane do odwoła-
nia, a rachmistrzowie telefoniczni rozpocz-
ną pracę od 4 maja br.

Główny Urząd Statystyczny zapewnia, 
że wszystkie dane osobowe przetwarzane 
w ramach prac spisowych są poufne i pod-
legają szczególnej ochronie. Od momentu  
ich zebrania stają się danymi statystycznymi 
i objęte zostają tajemnicą statystyczną, któ-
ra ma charakter absolutny – jest wieczysta, 
obejmuje wszystkie dane i nie przewiduje 
żadnych wyjątków umożliwiających jej uchy-
lenie. Za złamanie tajemnicy i udostępnienie 
informacji w celach innych niż przewidziane 
przez spis grozi odpowiedzialność karna.

Również osoby, które nie przekażą infor-
macji w narodowym spisie powszechnym ani 
nie zadzwonią na infolinię, by poinformować 
o braku możliwości wzięcia w nim udziału, 
mogą zostać ukarane. Natomiast za udział 
w spisie przewidziane są nagrody warte łącz-
nie ponad 2 miliony złotych.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o NSP 
wejdź na stronę www.spis.gov.pl lub za-
dzwoń pod numer 22 279 99 99.

 
Beata Michalak

Laureatka konkursu - Urszula Adrian
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Czytamy Jeżycjadę
Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce wzięły udział w V Ogólnopolskim Czytaniu  
Jeżycjady® Małgorzaty Musierowicz.

 W tym roku, ze względu na sytuację epi-
demiczną, wydarzenie miało charakter zdal-
ny. Pracownicy CK oraz BP, uczestnicy grupy 
teatralnej „Maski” oraz przyjaciele z entuzja-
zmem włączyli się do akcji czytania krótkich 
fragmentów książek z całej serii Jeżycjady. 

Z tej okazji CK oraz BP ogłosiła również 
dwa konkursy: na projekt okładki oraz sty-

lizację na bohatera powieści. Cała relacja 
z tego wydarzenia oraz nagrania są dostępne 
na portalu społecznościowym Facebook, 
w serwisie YouTube oraz na stronie www.
ckbp.pl. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyłączyli się do tej wspaniałej akcji. Mamy 
nadzieję, że dzięki niej poszerzy się grono 
miłośników serii.

Jeżycjada – powieść młodzieżowa miesz-
cząca się 23 tomach to opowieść o losach 
najbardziej znanej poznańskiej rodziny Bo-
rejków i ich przyjaciół. Seria ta towarzyszy 
czytelnikom już od czterdziestu lat! Wszyst-
kie tomy dostępne są w naszej bibliotece. 
Zapraszamy!

Organizatorzy

Uczestnicy akcji nie tylko wysłuchali fragmentów książki, ale wzięli udział 
w konkursach na okładkę i stylizacje na bohatera powieści 
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Debiut Alana Świtały  
w kick-boxingu
27 lutego 2021 roku w Wołowie  
odbyły się Zawody kick-boxingu 
o puchar Burmistrza Gminy 
Wołów. 

Swój debiut zaliczył w nich Alan Świtała 
– zawodnik reprezentujący Gminę i Miasto 
Nowe Skalmierzyce oraz klub SILLA prowa-
dzony przez doświadczonego trenera i men-
tora Kazimierza Kurzawskiego. 

Wyczerpujące treningi, przygotowania 
fizyczne i psychiczne, wylany pot, poświę-
cenie, wyrzeczenia i samodyscyplina przy-
niosły znakomite wyniki. Alan wywalczył II 
miejsce w wadze 63-67 kg LIGHT-KADET - 
w kolejnej dyscyplinie sportowej. Trzymamy 
za niego kciuki w tej pasji, dalszych walkach 
i zdobywaniu miejsc na podium. 

Wielkanocny 
Zajączek  
w naszej Gminie
27 marca br. na zaproszenie 
Centrum Kultury oraz Biblioteki 
Publicznej Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce przybył 
Zajączek Wielkanocny.

Niestety, ze względu na sytuację epide-
miczną, nie mógł on spotkać się osobiście 
z dziećmi oraz mieszkańcami naszej Gminy. 
Na szczęście pracownicy CK oraz BP zna-
leźli sposób, aby nasz Gość mógł sprawić 
radość wszystkim dzieciom. Zajączek wy-
ruszył specjalnym samochodem w długą, 
pełną przygód drogę przez Gminę. Chociaż 
pogoda była kapryśna, odwiedził wszystkie 
miejscowości, długo oraz cierpliwie machał 
i pozdrawiał dzieci i dorosłych czekających 
przy drodze lub w oknach domów. Mamy na-
dzieję, że powróci do nas w kolejne Święta 
Wielkanocne i już będzie mógł w inny spo-
sób spotkać się z naszą społecznością. 

 
Organizatorzy

Zajączek Wielkanocny odwiedził wszystkie miejscowości w Gminie
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Legion Skalmierzyce  
mistrzem Wielkopolski
Wygrywamy 3. ligę Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej.  
Szczęśliwie dobrnęliśmy do końca sezonu 2020/2021.  
Marzec był miesiącem decydującym o jego rozstrzygnięciu. 

W numerze lutowym opisałem zakończe-
nie i rozstrzygnięcia sezonu zasadniczego, 
który wyłonił następujące pary półfinałowe 
fazy play-off:
1. UKS JOKER PIŁA (4) : LEGION 

Skalmierzyce (1)
2. LZS Supergadżet Osiecza (3) : UKS 

SZAMOTULANIN Szamotuły (2)
Dwumecz z Jokerem Piła rozpoczęliśmy 

od wyjazdu do Piły w dniu 27 lutego. Mecz 
od początku był pod naszą kontrolą, może 
poza trzecim setem, w którym gospodarze 
byli lepsi i wygrali go 25:22. W czwartym se-
cie sytuacja wróciła do poprzedniego stanu 
i pewnie go wygraliśmy do 21, wygrywając 
cały mecz.

Uks sms joker piła - leGion skalmie-
rzyce 1 : 3 (20:25, 23:25, 25:22, 21:25).

Przed rewanżem byliśmy więc w kom-
fortowej sytuacji, ale w sporcie koncentracja 
musi być pełna do zdobycia ostatniego zwy-
cięskiego punktu w meczu, dlatego do meczu 
u siebie przystąpiliśmy w pełnym skupieniu. 
Nasi goście po porażce u siebie nie mieli nic 
do stracenia i byli żądni rewanżu. Pokazał to 
pierwszy set. Legioniści bardzo wolno wcho-

dzili w mecz i cały czas gonili wynik. Wkra-
dała się nerwowość, brak skupienia, błędy 
i coraz mniej korzystny wynik. Najpierw 
8:16, później 10:18, dalej 12:20. W tym mo-
mencie nastąpiło coś niewytłumaczalnego. 
Nasi zawodnicy bardzo szybko uspokoili grę, 
zaczęli odrabiać straty i dochodzić rywali, by 
wygrać tego seta 29:27. Moment zwrotu bie-
gu wydarzeń zbiegł się z przyjazdem ks. pro-
boszcza Sławomira Nowaka. Myślę, że nasz 
patron duchowy dojechał w najwłaściwszym 
momencie. Ponadto zabrał ze sobą patronkę 
klubu św. Katarzynę, która przekazała swoją 
mądrość i siłę spokoju. Po tym niesamowi-
tym pierwszym secie obraz w drugim dia-
metralnie inny, wręcz odwrotny. Dominacja 
Legionu była nadspodziewana, a wygraliśmy 
go 25:11. Trzeci set to powrót do pewnych 
właściwych proporcji, zakończył się 25:20, 
dając nam wygraną i awans do finału rozgry-
wek 3. ligi.

leGion skalmierzyce - Uks sms joker 
piła 3 : 0 (29:27, 25:11, 25:20).

Ta wygrana dała nam również przepust-
kę do walki o 2. ligę, z jednym znakiem za-
pytania – czy tę walkę będziemy toczyć na 

turnieju gdzieś w Polsce, czy też u siebie jako 
gospodarz, bo taki przywilej przypadnie dru-
żynie, która wygra naszą 3. ligę.

To wszystko było przed nami, a czekał 
nas bój z UKS SZAMOTULANIN – drużyną, 
z którą w sezonie zasadniczym przegrali-
śmy obydwa spotkania, zarówno u siebie, jak 
i na wyjeździe.

Nasz rywal to czołowa drużyna junior-
ska w kraju z wielkimi sukcesami w swojej 
kategorii. Trudny i mocny rywal. Losowanie 
spowodowało, że pierwszy mecz graliśmy 
w Szamotułach w dniu 16.03 br. Dodatkowe-
go smaczku dodało przyspieszenie terminu 
rozegrania dwumeczu, co wynikało z kalen-
darza gier naszego rywala w rozgrywkach 
juniorskich na szczeblu centralnym. Prze-
ciwnicy byli głodni sukcesu, gdyż dopiero co 
przegrali w kategorii juniorów o Mistrzostwo 
Wielkopolski z Jokerem Piła, naszym rywa-
lem z półfinału. Rywalizacja zapowiadała się 
więc niezwykle emocjonująco. Pierwszy set 
to wygrana gospodarzy 25:22, ale drugi to 
już nasza wygrana w takim samym stosun-
ku, przez co walka zaczęła się jakby od nowa. 
Trzeci set od początku był pod naszą kontro-
lą i przy stanie 11:7 dla nas coś pękło i w jed-
nym ustawieniu straciliśmy 10 punktów, co 
odwróciło losy nie tylko tego seta (25:21), ale 
także całego meczu.

Uks szAmotUlAnin szamotuły - le-
Gion skalmierzyce 3 : 1 (25:22, 22:25, 
25:21, 25:23).

Wściekłość i żądza rewanżu były na takim 
poziomie, że nie mogliśmy doczekać się me-
czu na własnej hali. 23.03 br. przyszedł dzień 
rewanżu i końcowych rozstrzygnięć sezonu 
w lidze. Było pewne, że jedna z drużyn wyj-
dzie z pucharem, medalami i tytułem Mistrza 
Wielkopolski. Nasi rywale z Szamotuł przyje-
chali w mocno komfortowych nastrojach po 
wygranej za 3 punkty u siebie.

Mogliśmy przegrać tylko jednego seta, a na 
trzy rozegrane dotychczas mecze wszystkie 
wygrali nasi przeciwnicy. Mieliśmy tydzień 
na wszelkie analizy i ustawienie taktyki. My-
ślę, że zawodnicy odrobili lekcje. Do rewan-
żu podeszli bardzo skoncentrowani, co było 
widać od pierwszych piłek. Tylko w trzecim 
secie rywale zbliżyli się do nas na 2 punkty, 
ale wynik meczu nie podlegał dyskusji.

leGion skalmierzyce - Uks szAmo-
tUlAnin szamotuły 3 : 0 (25:19, 25:17, 
25:23).

O wygranej w całym sezonie zadecydować 
miał „złoty set”, który od samego początku 
wyglądał jak cały mecz i rozgrywany był pod 
dyktando legionistów. Zakończył się pewną 
wygraną LEGIONU Skalmierzyce. Złoty set 
15 : 10.

tym sposobem wygraliśmy 3. ligę w se-
zonie 2020 / 2021 i zostaliśmy mistrza-
mi Wielkopolski.

Po zdobytym ostatnim punkcie nasza dru-
żyna oszalała ze szczęścia, bo trudy i ciężka 
praca nie poszły na marne. Goszczący na me-
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czu Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki 
Siatkowej Jacek Broński podsumował cały, 
bardzo trudny sezon rozgrywany w dobie 
wszechobecnej pandemii oraz wręczył na-
grody, puchary i medale.

To był piękny i emocjonujący finał oraz 
cenne zwycięstwo, ale to nie koniec naszych 
zmagań w tym sezonie. Jako zwycięzcy ligi 
zdobyliśmy prawo do organizacji jednego 

z ogólnopolskich turniejów półfinałowych 
o wejście do 2. Ligi. Odbędzie się on w naszej 
hali w dniach 9-11 kwietnia, a więc w mo-
mencie ukazania się tego nr GS będzie już 
po nim. Dzisiaj znamy tylko skład turnieju, 
a mianowicie: UKS SMS JOKER Piła, UKS OPP 
Powiat Kołobrzeski oraz Toruńskie Anioły. 
Pierwsze dwie drużyny turnieju awansują 
do jednego z czterech turniejów finałowych, 

a których zwycięzcy dopiero awansują do 
wyższej ligi. Trzymajcie za nas kciuki, kibi-
cujcie, a my jesteśmy mocno zmotywowani 
do walki o tytuły i awanse.

 
Z siatkarskim pozdrowieniem,

Stanisław Zbyszek Gzieł
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