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Święta majowe w Nowych Skalmierzycach
Tak zwany weekend majowy to dla Polaków czas  
związany z pamięcią o historii, ale i zarazem chwila  
wytchnienia od codziennych obowiązków. 

Również i Nowe Skalmierzyce włączy-
ły się w te obchody – na murach wielu do-
mostw, budynków użyteczności publicznej 
oraz instytucji dumnie powiewały wywieszo-
ne białoczerwone flagi.

Z tej okazji Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak 
zaprosił mieszkańców na „III Kulturalną 
Majówkę” do Starego Kina, gdzie odbyły się 

projekcje filmowe, a dla najmłodszych przy-
gotowano spektakle teatralne – zarówno 
„Fantazjana, niekończąca się opowieść”, jak 
i „Plastusiowy Pamiętnik i Plamy” wywarły 
na dzieciach ogromne wrażenie i sprawiły im 
dużo radości. 

Natomiast 3 maja, w 228. rocznicę uchwa-
lenia konstytucji, przy tablicy 100-lecia od-
zyskania niepodległości zebrali się: władze 

samorządowe Nowych Skalmierzyc, Poseł na 
Sejm RP Tomasz Ławniczak, radni, przedstawi-
ciele organizacji oraz instytucji, poczty sztan-
darowe, nowoskalmierzyccy harcerze oraz 
społeczeństwo, aby złożyć wiązanki kwiatów 
i oddać hołd poległym walczącym za ojczyznę. 
W uroczystym przemarszu, przy dźwiękach 
Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej, udano się 
do kościoła pw. Bożego Ciała, gdzie została 
odprawiona msza święta w intencji ojczyzny.

Dariusz Smułka

15 kwietnia 2019 roku burmistrz Jerzy Łukasz Walczak podpisał 
umowę dotyczącą przebudowy ulicy Jabłonkowej w Śliwnikach. 
Wybrany w drodze przetargu wykonawca na realizację inwestycji 
będzie miał czas do końca września br.

Remont będzie polegał na wyrównaniu 
profilu jezdni, położeniu asfaltu na długości 
745 m oraz budowie jednokierunkowego cią-
gu pieszo-rowerowego w miejscu istniejącego 
pobocza. Obecnie droga posiada liczne spęka-
nia występujące prawie na całej powierzchni.

Koszt zadania to 751.839,73 zł. Na to 
przedsięwzięcie samorząd stara się pozy-
skać dofinansowanie – w kwietniu został 
złożony wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego.

Krystian Wrzesiński

Niebawem ruszy przebudowa ul. Jabłonkowej w Śliwnikach

Złożenie wiązanek pod tablicą  
100-lecia odzyskania niepodległości 

Występy dla dzieciPrzemarsz do kościoła pw. Bożego Ciała Wernisaż Zuzanny Lijewskiej
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W ciągu najbliższych trzech lat (2019-2021)  
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce sfinansuje swoim  
mieszkańcom bezpłatne szczepienia ochronne przeciwko 
pneumokokom oraz meningokokom. 

Będą one realizowane w ramach odpo-
wiednich programów profilaktyki zdro-
wotnej przyjętych na początku br. uchwa-
łami Rady Gminy i Miasta. 

Przedsięwzięcia w całości pokryte zo-
staną z gminnego budżetu. Dotyczy to nie 
tylko kosztów zakupu odpowiednich pre-

paratów, ale również przeprowadzenia 
badań lekarskich i szczepień oraz kam-
panii promocyjnej. Planowany całkowity 
budżet programu szczepień przeciwko 
pneumokokom wynosi 412.500 złotych, 
natomiast przeciwko meningokokom – 
80.400 złotych.

Zakażenie bakteriami pneumoko-
kowymi jest przyczyną wielu ciężkich 
chorób, w tym w szczególności u dzie-
ci. Może powodować zapalenie płuc, 
opon mózgowo-rdzeniowych, sepsę 
czy inne stany zagrażające zdrowiu 
i życiu. Modyfikacja kalendarza szcze-
pień obowiązkowych przyniosła pozy-
tywne zmiany i obecnie szczepionką 
przeciwko Streptococcus pneumoniae 
objęte są już wszystkie dzieci urodzone 
od 1 stycznia 2017 roku. Zachorowania 
dotyczą jednak nie tylko najmłodszych, 
ale również osób w grupie wiekowej po 
65. roku życia, z osłabionym już ukła-
dem odpornościowym. I to właśnie do 
tych seniorów samorząd kieruje ofertę 
ww. szczepień.

Meningokoki to bakterie rzadsze niż 
pneumokoki, ale zakażenie nimi stano-
wi bezpośrednie zagrożenie dla zdro-
wia i życia (5-10% zakażonych umiera 
w ciągu 24-48 godzin po wystąpieniu 
objawów, a w przypadku sepsy menin-
gokokowej śmiertelność może sięgać 
nawet do 80%). Nieodpłatnymi szcze-
pieniami przeciwko Neisseria menin-
gitidis objęte zostaną dzieci powyżej 
12. miesiąca życia - urodzone w roku 
2017 i 2018 oraz latach następnych - 
oraz dzieci od 2. miesiąca życia z grup 
ryzyka zaburzeń odporności, za które 
uznaje się m.in. wady wrodzone, poród 
bliźniaczy czy wcześniaki z wagą poni-
żej 2500 g. Przeprowadzenie szczepień 
stanowić będzie uzupełnienie świad-
czeń gwarantowanych. 

Najskuteczniejszą profilaktyką prze-
ciwko zakażeniom wspomnianymi bak-
teriami są szczepienia, cieszę się więc, 
że dzięki naszym dwóm programom 
będziemy mogli znacząco zwiększyć 
poziom wyszczepialności na omawiane 
schorzenia – mówi burmistrz Jerzy Łu-
kasz Walczak. 

Oba programy uzyskały pozytywną 
opinię Prezesa Agencji Oceny Tech-
nologii Medycznych i Taryfikacji. Ich 
celem jest m.in. poprawa sytuacji epi-
demiologicznej, podniesienie jakości 
życia mieszkańców oraz zwiększenie 
świadomości zdrowotnej na temat 
chorób wywoływanych przez pneumo-
koki oraz meningokoki. 

Realizatorem zadania jest skal-
mierzycki NZOZ Zespół Lekarzy 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
„Uśmiech Serca”.

 
Magdalena Kąpielska 

Ruszają bezpłatne szczepienia przeciw  
pneumokokom oraz meningokokom 
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Pierwszy kiermasz świąteczny 
z organizacjami pozarządowymi
13 kwietnia br. hala sportowa przy szkole podstawowej przy  
ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach zamieniła się w prawdziwe 
targowisko dzięki zorganizowanemu pod patronatem Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza Walczaka 
świątecznemu kiermaszowi.

Osiem kół gospodyń wiejskich – ze Śmi-
łowa, Ociąża, Fabianowa, Skalmierzyc, Bi-
skupic Ołobocznych, Boczkowa, Gałązek 
Wielkich i Strzegowy, Stowarzyszenie Eu-
dajmonia, Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Nowych Skalmierzycach, harcerze ze 
Szczepu „Granica”, Stowarzyszenie Przyja-
ciół Jarzębinki oraz wystawcy prywatni – to 
za ich sprawą mieszkańcy mogli podziwiać, 
a przede wszystkim zaopatrzyć się w różno-

ści, którymi przyozdobili swoje domy pod-
czas świąt wielkanocnych. Jestem pełen 
szacunku i chylę czoła przed Państwem za 
wszystko co nam tutaj dzisiaj zaprezentowa-
liście. Ileż to ogromu mozolnej, czasochłon-
nej pracy potrzeba, aby powstały tak piękne 
rękodzieła. Już teraz życzę Państwu wszyst-
kiego dobrego na święta i mam nadzieję, że 
dzisiejszym kiermaszem rozpoczniemy cykl 
tego typu wydarzeń – powiedział burmistrz. 

Ponadto odwiedzający mogli podziwiać wy-
stępy przygotowane przez podopiecznych 
miejskich przedszkoli oraz uczniów szkoły 
podstawowej im. Powstańców Wielkopol-
skich. Najmłodszym zapewniono zabawę 
z animatorem oraz „kącik malucha”.

Dariusz Smułka, fot. Aleksander Liebert

Srebrny krzyż zasługi
29 kwietnia br. Józef Marciniak z rąk 
wicewojewody Anety Niestrawskiej otrzymał 
Srebrny Krzyż Zasługi nadawany przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

 Od 1988 roku pełni funkcję sołtysa wsi Ociąż, w latach 2002-2018 
był zastępcą przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce, to także wieloletni prezes OSP Ociąż i wiceprezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej. Srebrny 
krzyż przyznano za długoletnią pracę społeczną, sołecką oraz samo-
rządową. Na pierwszym spotkaniu nowo wybranych sołtysów oraz 
konferencji poświęconej działalności Kół Gospodyń Wiejskich bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak wraz 
z zastępcą Agnieszką Sipką wręczyli Józefowi Marciniakowi kwiaty 
oraz życzenia.

Aleksander Liebert

Atrakcją kiermaszu były również  
zabawy  z animatorem

4



Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Miasto Nowe Skalmierzyce-ulice: 1 Maja, 29 Grudnia, 
Boczkowska, Dojazdowa, Generała józefa Hallera, 
Kaliska od nr 1 do nr 52, Ignacego Krasickiego, 
Nowa, Plac Wolności, Gen. Władysława Sikorskiego, 
Tartakowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szkoła Podstawowa, ul. Kaliska 52, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Miasto Nowe Skalmierzyce-ulice: 3 Maja, jana Pawła 
II, Kaliska od nr 53 do nr 96, Kamienna, Kolejowa, 
Tadeusza Kościuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, 
jana Mertki, Adama Mickiewicza, Mostowa, Gabriela 
Narutowicza, Okólna, Podkocka, Polna, Szkolna

Szkoła Podstawowa, ul. Okólna 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Sołectwo: Skalmierzyce Szkoła Podstawowa, Skalmierzyce ul. Ostrowska 16, 63-460 Nowe 
Skalmierzyce

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

4 sołectwa: Boczków, Gniazdów, Mączniki, Śliwniki Szkoła Podstawowa, Skalmierzyce ul. Ostrowska 16, 63-460 Nowe 
Skalmierzyce

5 Sołectwo: Biskupice Ołoboczne Szkoła Podstawowa, Biskupice Ołoboczne ul. Szkolna 7, 63-460 Nowe 
Skalmierzyce

6 Sołectwa: Fabianów, Ociąż Szkoła Podstawowa, Fabianów ul. Szkolna 56, 63-460 Nowe 
Skalmierzyce

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

7 Sołectwa: Głóski, Kotowiecko (wieś Kotowiecko 
i Pawłówek), Żakowice

Szkoła Podstawowa, Kotowiecko ul. Kaliska 4, 63-460 Nowe 
Skalmierzyce

8 Sołectwo: Biskupice, Droszew (wieś Droszew 
i Pawłów), Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, 
Kościuszków (wieś Kościuszków i Czachory), Kurów, 
Miedzianów, Trkusów

Szkoła Podstawowa, Droszew 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce

9 Sołectwa: Chotów, Gostyczyna, Leziona, Osiek, 
Strzegowa, Śmiłów, Węgry

Szkoła Podstawowa, Gostyczyna 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 19 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych 

siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą 
wyborcy posiadający orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, w tym także wyborcy posia-
dający orzeczenie organu rentowego o: 
1. całkowitej niezdolności do pracy i nie-

zdolności do samodzielnej egzystencji;
2. całkowitej niezdolności do pracy; 
3. niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwa-
łej niezdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym, którym przysługuje zasi-
łek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego 
powinien zostać zgłoszony do Komisarza 
Wyborczego w Kaliszu II najpóźniej do dnia 
13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą 
wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowa-
nia ukończą 75 lat lub posiadający orzecze-
nie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, w tym także wy-
borcy posiadający orzeczenie organu rento-
wego o:
1. całkowitej niezdolności do pracy i nie-

zdolności do samodzielnej egzystencji;
2. całkowitej niezdolności do pracy;
3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwa-
łej niezdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym, którym przysługuje zasi-
łek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomoc-
nictwa powinien zostać złożony do Burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych 
odbywać się będzie w dniu 26 maja 
2019  r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Nr
 o

bw
od

u 

Burmistrz Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce

/-/ 
Jerzy Łukasz WALCZAK
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Pitawal skalmierzycki cz. II 
czyli kryminałki, wypadki i nieszczęścia  
w Skalmierzycach Nowych

Józef Pachołek Postrachem  
kalisza i okolic

W marcowym numerze Gazety Skalmie-
rzyckiej wkroczyliśmy w niezwykle ciekawy 
świat przestępczości, rozbojów i zwykłego 
mijania się z prawem mieszkańców regio-
nu skalmierzyckiego w okresie międzywo-
jennym. Zainteresowanie czytelników tym 
może mało znanym tematem zmobilizowało 
mnie do kolejnej porcji wiadomości z tego 
okresu z pogranicza kryminalnego, a czasem 
tylko zwykłych nieszczęść i wypadków jakie 
były udziałem naszych ojców i dziadków. 

W połowie 1932 roku niezwykle głośna 
była w regionie kalisko-ostrowskim sprawa 
braci Pachołków – zawodowych kasiarzy (jak 
ich wtedy nazywano), żyjących tylko z na-
padów rabunkowych i zwykłych rozbojów. 
Główny bohater wydarzeń Józef Pachołek 
naukę zawodu kryminalisty oraz odpowied-
ni staż odbył w Ameryce, gdzie w okresie 
wprowadzonej tam prohibicji przestępczość 
rosła jak przysłowiowe drożdże. Gdy poli-
cja nowojorska zaczęła Pachołkowi zbytnio 
stąpać po piętach salwował się ucieczką do 
Polski pod zmienionym nazwiskiem – Góra. 
Traf padł na Kalisz, gdzie Józef Pachołek vel 
Góra uwił sobie gniazdko nie podejmując się 
żadnej uczciwej pracy. W kwietniu i maju 
1932 r. nastąpiła seria napadów rabunko-
wych na sklepy kupców w Kaliszu. W dniu 
16 czerwca 1932 roku obiektem zaintere-
sowania Pachołka i jego kompanów byli po-
dróżni zmierzający szosą ze Skalmierzyc do 
Kalisza. W późnych godzinach nocnych (był 
to dla nich czas najbardziej sprzyjający pracy 
zarobkowej) napadli na furmankę handla-
rzy wracających z targu w Raszkowie. Trzej 
rabusie ukryci w przydrożnym rowie przy 
pomocy rewolweru sterroryzowali bezbron-
nych kupców. W samym momencie napadu 
od strony Skalmierzyc nadjechało dwóch 
rowerzystów, którzy okazali się strażnikami 
granicznymi wracającymi z pracy w Ostro-
wie. Strażnicy posiadali służbową broń więc 
wywiązała się strzelanina jak na ulicach 
Nowego Jorku. Ofiarą napadu okazał się nie-
winny strażnik Ignacy Grabowski – trafiony 
dwoma kulami. Postrzelony w brzuch został 
też furman Wolf Erlich powożący wozem. Na 
odgłos strzałów zareagowali pracownicy ko-
lejowi z posterunku torowego w Szczypior-
nie, którzy zawiadomili policję. Ciężko ran-
ny strażnik graniczny zmarł. Jego pogrzeb 
odbył się w Ostrowie z udziałem orkiestry 
60 pułku piechoty, kolegów strażników 
granicznych oraz władz administracyjnych 

Ostrowa ze starostą G. Bojanowskim. Wła-
dze Kalisza reprezentowali komisarz Policji 
Państwowej Łucjan Matysiewicz oraz komi-
sarz Złotogórski z Ostrowa. Rabusie choć nie 
schwytani w miejscu rozboju zostali zatrzy-
mani przez policję w ciągu zaledwie trzech 
dni po napadzie. W obławie zorganizowanej 
przez 12 wywiadowców pod dowództwem 
kierownika Kabulskiego udało się zatrzy-
mać trzech rabusiów: Józefa Pachołka, jego 
brata Kazimierza oraz kompana Franciszka 
Maćkowskiego. Jeszcze przed upływem mie-
siąca – 13 lipca rozpoczęła się przed Sądem 
Okręgowym w Kaliszu rozprawa trzech ka-
siarzy. Sprawę prowadził wiceprezes Sądu 
Okręgowego sędzia Kaczkowski oraz sędzio-
wie Wołkowiński i Ossakowski. Jako obroń-
cy z urzędu wystąpili adwokaci: Wróblewski 
(bronił Józefa Pachołka), Neumann (bronił 
Kazimierza Pachołka) oraz Andrzejewski 
(bronił Franciszka Maćkowskiego). Po prze-
słuchaniu oskarżonych i ich przyznaniu się 
do zbrodni na szosie w Szczypiornie a także 
do poprzednich napadów na sklepy w Ka-
liszu jeszcze tego samego dnia o godz. 1700 

wydano wyrok (wtedy sądy działały spraw-
nie). Główny oskarżony Józef Pachołek zo-
stał skazany na karę śmierci, a dwaj pozosta-
li otrzymali wyroki dożywotniego więzienia. 
Oskarżeni odwołali się od wyroków do pre-
zydenta Polski. Jednak ten nie skorzystał 
z prawa łaski i w dniu, w którym nadeszła 
odpowiedź z Warszawy kara śmierci zosta-
ła wykonana. Sprowadzony z Warszawy kat 
Maciejewski w asyście swego pomocnika 
oraz podprokuratora Zylbera wykonał wy-
rok poprzez powieszenie w celi kaliskiego 
więzienia. W chwili śmierci J. Pachołek po-
godził się z Bogiem i z płaczem powiedział 

„Winien jestem o Jezu! Teraz dopiero zdaję 
sobie sprawę, że idę na tamten świat”. Kary 
dożywotniego więzienia dla pozostałych 
przerwał zapewne wybuch II wojny świa-
towej. Sądzić można, że wyroki śmierci sto-
sowano dość często zważając na skalę prze-
stępstw jaka ogarnęła Polskę po I wojnie 
światowej. W 1930 roku na dziedzińcu wię-
zienia w Ostrowie wykonano wyrok śmierci 
na zbrodniarzu Czesławie Koniecznym, któ-
ry zamordował swoją matkę oraz sześcioro 
rodzeństwa. 

seria kradzieży

Rok 1931 nie był dla mieszkańców re-
gionu skalmierzyckiego czasem spokoju. 
W maju tego roku podczas nieobecności 
w domu proboszcza ks. Jana Piotrowicza 
nieznany sprawca włamał się do zabudo-
wań gospodarczych i skradł wszystkie kury. 
Także w tym roku łupem kasiarzy padły za-
budowania Woźniaków w Skalmierzycach, 
gdzie włamywacze rozpruli kasę ogniotrwa-
łą i zabrali 35 zł gotówki oraz dwie obligacje 
pożyczki po 500 zł. Widocznie zostali spło-
szeni, ponieważ w miejscu włamania pozo-
stawili narzędzia użyte w rozboju, owinięte 
– jak stwierdziła policja – w gazetę „Ekspress 
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Łódzki”. Także spore straty poniósł rolnik 
Walenty Gierz z Węgier, któremu złodzie-
je skradli 1 tucznika, 5 gęsi, 5 indyków, 20 
kur wyszacowanych na kwotę 150 zł. Kury 
jak sądzić można z kolejnych kradzieży były 
w tym czasie obiektem pożądania wielu zło-
dziei. W roku 1938 w jednej z posesji na rogu 
Kościuszki i 3 Maja wykradziono 15 kur oraz 
1 królika na szkodę 3 lokatorów. Poszkodo-
wani rozpoczęli poszukiwania utraconego 
drobiu odnajdując podobno swoje kury na 
targu w Kaliszu, wystawione do sprzedaży 
przez pasera. Po interwencji policji spło-
szone kury zarekwirowali przedstawiciele 
porządku i przywieźli do Skalmierzyc w celu 
obserwacji czy kokoszki poznają swoje za-
grody. Od tej chwili zagrody dla kur na rogu 
ulicy 3 Maja stały się obiektem licznych 
wycieczek z całych Skalmierzyc Nowych. 
Niestety nie są mi znane wyniki tego ekspe-
rymentu policyjnego. Starsi mieszkańcy No-
wych Skalmierzyc pamiętają zapewne sklep 
mięsny w budynku przy ulicy Kaliskiej, gdzie 
jeszcze w latach sześćdziesiątych czynny był 
zegarmistrz, sklep telewizyjny, a w środku 
sklep pana Tomczaka. W roku 1938 w chwili, 
gdy ekspedient wyszedł po towar, przygod-
ny klient ogołocił całkowicie kasę sklepową. 
W tym samym roku szerokim echem w całej 
Polsce odbił się mord w Luboniu koło Pozna-
nia, gdzie na odprawiającego mszę księdza 
Streicha napadł i śmiertelnie ugodził męż-
czyzna o poglądach lewicowych. 

 kradzież na stacJi benzynoweJ

Sądzę, że czytelników gazety zainteresuje 
także fakt, że przed wojną, w Skalmierzycach 
Nowych, istniała stacja zaopatrująca nielicz-
nych posiadaczy samochodów w paliwo. 
Właścicielem tego niewątpliwie dochodo-
wego interesu był miejscowy drogerzysta 
pan Kryszkiewicz, który zawiadywał stacją 
benzynową firmy „Standard – Nobel”. W dniu 
10 kwietnia 1932 roku zauważono brak jed-
nej kłódki, a druga była otwarta. Właściciel 
polecił dokładne zbadanie ilości benzyny. 
Doliczono się braku 200 litrów paliwa. Do-
chodzenie w tej sprawie przejęła miejscowa 
policja, która stwierdziła że najprawdopo-
dobniej nieznana szajka dokonywała nocami 
kradzieży benzyny z dystrybutora wykorzy-
stując podrobione klucze do kłódek. Ogólnie 
doliczono się straty około 700 litrów paliwa 
na kwotę 564,98 zł. 

wyPadki nie omiJaJą skalmierzyc

1 sierpnia 1938 roku, na szosie w Skal-
mierzycach, koło szkoły i kościoła wyda-
rzył się wypadek samochodowy. Z powodu 
pęknięcia opony na łuku drogi samochód 
uderzył w drzewo w skutek czego śmier-
telnie ranny został pasażer, mieszkaniec 
Rogaszyc – Andrzej Wężyk. Ranna w nogę 
została Anna Bachman z Kalisza, a trzej po-

zostali uczestnicy wypadku wyszli z niego 
bez szwanku. Do niezwykłego wypadku do-
szło podczas polowania przeprowadzonego 
w majątku Ociąż – polowanie jak zwykle 
odbywało się z udziałem „nagonki”, którą 
zazwyczaj stanowili młodzi chłopcy wypła-
szający zwierzynę z leśnych ostępów. Gdy 
jeden z nich, Stanisław Majchrzak, wysu-
nął się z leśnej gęstwiny został postrzelony 
przez jednego z uczestników polowania. 
Rannego w głowę chłopca przewieziono 
do dworu w Ociążu dokąd wezwano leka-
rza z Ostrowa. Do rannego chłopca przybył 
z ostrowskiego szpitala dr Mamak. Lekarz 
ten to postać niezwykle ciekawa ze względu 
na to, że mimo swojej oddanej pacjentom 
pracy stał się pierwszą z Ostrowa ofiarą 
polityki obozu sanacyjnego. Ze względu na 
swoje zaangażowanie w Stronnictwie Na-
rodowym został na kilka tygodni uwięziony 
w obozie resocjalizacji w Berezie Kartu-
skiej. Na skutek licznych interwencji został 
zwolniony i podjął swoje obowiązki lekarza 
w ostrowskim szpitalu. 

Śmierć kierownika szkoły 

Wakacje letnie w roku 1935 na wiele lat 
zapadły w pamięci mieszkańców, a przede 
wszystkim uczniów Szkoły Powszechnej 
w Skalmierzycach Nowych. Jak co roku 
dzień 1 września miał być początkiem roku 
szkolnego. Jednak dwa dni wcześniej wśród 
mieszkańców rozeszła się niespodziewa-
na wiadomość o tragicznej, nieoczekiwanej 
śmierci kierownika szkoły Józefa Jaracza. 
Ten młody nadzwyczaj aktywny pedagog zo-
stał znaleziony na strychu budynku szkolne-
go w dniu 30 sierpnia 1935 roku bez oznak 
życiowych. Nazajutrz śmierć kierownika 
szkoły za zgodą Sądu Okręgowego w Ostro-
wie wpisano do akt USC, a fakt ten zgłosił 
nauczyciel Jan Kaczmarek. 

 wyPadki na kolei

Praca w kolejnictwie od początku nazna-
czona była pewnym ryzykiem niebezpieczeń-
stwa. Także stacja skalmierzycka nie ustrze-
gła się od tego rodzaju zdarzeń. W roku 1931 
podczas przetaczania wagonów 35-letni 
Wojciech Tyrakowski uległ nieszczęśliwemu 
wypadkowi. Wskutek mylnego przestawienia 
zwrotnicy kierujący parowozem maszynista 
Ryszard Kiese wjechał wagonami w pociąg 
z węglem, a manewrowy wpadł pod prze-
taczany tabor ponosząc śmierć na miejscu. 
Przejazd kolejowy na szosie skalmierzyckiej 
był także świadkiem licznych nieszczęść – 10 
września 1937 roku pod jadący z Warszawy 
pociąg pośpieszny wjechała fura z sianem. Po-
wodem wypadku było nie zamknięcie rogatek, 
gdyż zerwaniu uległy linki podnoszące barie-
ry. W tym czasie przez przejazd przejeżdżały 
trzy wozy z sianem, jeden zdążył przejechać, 
w drugi uderzył pociąg, a trzeci zatrzymał się 
przed przejazdem. W całym nieszczęściu nikt 
nie zginął (nawet konie). Zniszczeniu uległ 
tylko wóz z sianem, a jego woźnica doznał tyl-
ko urazu palca od ręki. Znacznie gorsze skutki 
były udziałem szofera ze skalmierzyckiej fir-
my „Bacon-Export”, który uległ wypadkowi 
samochodowemu pod Sieradzem. 20 lutego 
1937 roku, jadąc firmowym samochodem 
ciężarowym, w towarzystwie pracownika na-
jechał na jadący z przeciwka wóz chłopski. Jak 
stwierdzono skutki były fatalne dla zaprzęgu 
konnego – dyszel wozu przebił przód samo-
chodu między kierowcą a pasażerem. Szofer 
nie doznał obrażeń, ale jego pasażer (rzeź-
nik z firmy „Bacon”) został zraniony szkłem 
z przedniej szyby samochodu. Ofiarami wy-
padku były niestety konie z uderzonego za-
przęgu. Śledztwo przejęła policja z Sieradza 
i Skalmierzyc, a szofera zatrzymano do wyja-
śnienia sprawy. Cdn.

 Jerzy Wojtczak
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Roczek Eudajmonii
Eudajmonia, jedna z najmłodszych, ale zarazem bardzo aktywnych organizacji działających  
na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, świętowała ukończenie pierwszego roku działalności. 

Misją stowarzyszenia jest promocja 
uczestnictwa mieszkańców, w szczególności 
młodzieży i kobiet, w życiu społecznym, za-
wodowym oraz przeciwdziałanie dyskrymi-
nacji. Organizacja jest znana przede wszyst-
kim z marszów nordic walking, zajęć fitness, 
wyjazdów integrujących mieszkańców oraz 
różnego rodzaju warsztatów.

Tak wspomina spotkanie założycielskie 
Agnieszka Pawlak, prezes Eudajmonii – pod-
czas niewinnie zapowiadającego się spotka-
nia, które odbyło się 7 kwietnia 2018 roku, 
zapadła decyzja, że zakładamy stowarzysze-
nie. W kilka osób rozdzieliliśmy stanowiska, 
podzieliliśmy zadania i zaczęliśmy działać! 
W ciągu tego roku wydarzyło się wiele. Kil-
ka świetnych imprez zintegrowało ze sobą 
mnóstwo ludzi. Uśmiech, radość, podzięko-

wania osób uczestniczących w naszych wyda-
rzeniach motywują nas jeszcze mocniej, a że 
mamy już w stowarzyszeniu ponad 20 osób, 
daje nam to większe możliwości do wspólnych 
działań. Z tego miejsca dziękuję burmistrzo-
wi Jerzemu Łukaszowi Walczakowi za to, że 
wspiera takie organizacje jak nasza. Dziękuję 
także zastępcy Agnieszce Sipce, że jest obecna 
na wszystkich naszych wydarzeniach i moty-
wuje nas do działania.

 Jak przystało na prawdziwe urodziny nie 
mogło zabraknąć życzeń. Słowa uznania do 
zebranych skierował burmistrz – po roku 
działalności z dumą mogę pogratulować od-
niesionych sukcesów, na które złożyły się nie 
tylko osobisty rozwój jej członków, ale rów-
nież aktywizacja mieszkańców naszej Gmi-
ny, którzy za Państwa przyczynkiem mogą 

uczestniczyć w licznych projektach o charak-
terze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym 
czy charytatywnym. Obecny na uroczystości 
Starosta Ostrowski Paweł Rajski nawiązał 
do korzystnego dla zdrowia, fizycznego jak 
i psychicznego, przejawu aktywności rucho-
wej – podziwiam Państwa zapał. Spoglądając 
na te liczne inicjatywy, jestem pod ogromnym 
wrażeniem organizowanych wydarzeń. Ży-
czenia złożyli także: w imieniu marszałek 
Marzeny Wodzińskiej - prezes zarządu fun-
dacji Nowa Nadzieja Piotr Tomankiewicz, 
prezes Towarzystwa Rowerowego Sokół 
Skalmierzyce Maciej Danielak oraz sołtys 
wsi Skalmierzyce Justyna Wasielewska. 

 
Aleksander Liebert

Wielkanoc u Seniorów
Święta Wielkanocne to wyjątkowy  
okres w kalendarzu liturgicznym.  
To najważniejsze i najstarsze spośród 
wszystkich świąt chrześcijańskich 
upamiętniające mękę, śmierć oraz 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

W dzisiejszych czasach, gdy dni mijają niepostrzeżenie, 
to właśnie one sprawiają, że chętnie spotykamy się z bli-
skimi i przyjaciółmi. Z tej okazji 12 kwietnia br. członko-
wie i sympatycy nowoskalmierzyckiego koła PZERiI wzięli 
udział we wspólnym poczęstunku. Atrakcją uroczystości 
był występ podopiecznych Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Nowych Skalmierzycach, których przyjęto 
z wielkim aplauzem. Po części artystycznej przyszedł czas 
na życzenia, które złożyła przewodnicząca koła Krysty-
na Marczak.

Spotkanie nastroiło wszystkich świątecznie. Była to 
okazja do miłego spędzenia czasu, chwili wytchnienia 
i rozmów o trapiących seniorów problemach. 

Krystyna Marczak

Z okazji pierwszych urodzin stowarzyszenia życzenia złożył  
m.in. burmistrz Jerzy Łukasz Walczak
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79. akcja  
poboru krwi
27 kwietnia w hali sportowej na 
miejskim stadionie nowoskalmie-
rzycki klub Honorowych Dawców 
Krwi zorganizował pierwszą 
tegoroczną, a w sumie już 79. 
otwartą akcję poboru krwi.

W przedsięwzięcie włączyły się trzydzie-
ści trzy osoby, z czego po badaniach krew 
mogło oddać dwadzieścia pięć (w tym osiem 
kobiet i dwie osoby po raz pierwszy). Akcja 
zakończyła się zebraniem 11,250 litra ży-
ciodajnego leku. Uczestnikom jak zawsze 
zapewniono posiłki regeneracyjne oraz upo-
minki. Główną nagrodę w postaci roweru 
wygrała wieloletnia krwiodawczyni z No-
wych Skalmierzyc.

Kolejna akcja już 29 czerwca podczas fe-
stynu z okazji XXVI Dni Nowych Skalmierzyc. 
Zapraszamy serdecznie!

Dariusz Smułka

Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej 
Polskiej w żłobku
“Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, 
A na tej fladze- biel jest i czerwień…”

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej. Dzieci ze żłobka 
także postanowiły uczcić barwy ojczyste 
– po całym tygodniu zajęć poświęconych 
poznawaniu symboli narodowych i najważ-
niejszych miejsc w Polsce zorganizowano 
dla nich wspólne tańce, śpiewanie piose-
nek o Polsce oraz wykonanie tematycznych 
prac plastycznych.

W ten sposób już od dzieciństwa kształ-
tuje się w najmłodszych uczucie miłości 
i przywiązania do własnego kraju oraz pro-

muje się polskie symbole narodowe. Bu-
dzenie zaciekawienia dzieci wydarzeniami 
ogólnopaństwowymi z pewnością pozwoli 
im pogłębić emocjonalny stosunek do swo-
jej ojczyzny.

Sylwia Choniawko,  
Angelika Juszczak
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Akcja sprzątania lasu w ramach Święta Ziemi
22 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Ziemi  
i w ramach tego święta 5 kwietnia około 300 osób wzięło udział 
w proekologicznej akcji pn. „Czysty las”, której celem  
było wysprzątanie lasu przy śliwnickich Zawadach. 

Jej organizatorami byli Stowarzysze-
nie Eudajmonia w Skalmierzycach, harce-
rze ze Szczepu „Granica” im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, 
Nadleśnictwo Taczanów oraz sołectwa 
i koła gospodyń wiejskich ze Śliwnik oraz 

Skalmierzyc. Akcja objęta była patronatem 
burmistrza Gminy i Miasta Jerzego Łukasza 
Walczaka, który wraz ze swoim zastępcą 
Agnieszką Sipką także uczestniczyli w zbiór-
ce śmieci. Mnóstwo pracy wykonali ucznio-
wie ze szkół z Nowych Skalmierzyc, Skal-

mierzyc i Biskupic Ołobocznych, którzy pod 
opieką dorosłych przeczesywali z entuzja-
zmem każdy zakątek lasu.

Na zakończenie organizatorzy zapewnili 
uczestnikom ciepły posiłek oraz integrację 
przy ognisku. Ponadto w imieniu nowoskal-
mierzyckich harcerzy zapraszamy chętnych 
do przyłączania się do tego typu akcji, gdyż 
podobne zbiórki są organizowane także 
w ciągu roku.

Dariusz Smułka

Misterium Męki Pańskiej
W Niedzielę Palmową 14 kwietnia 2019 roku  
przy dworcu kolejowym w Nowych Skalmierzycach 
odbyło się Misterium Męki Pańskiej. Organizatorem 
sztuki było Stowarzyszenie Kulturalne Teatr  
Misterium Biskupice Ołoboczne. 

Podobnie jak w poprzednich latach była 
to autorska wersja wydarzeń sprzed 2000 
lat. W związku z przypadającą 35. rocznicą 
męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popie-
łuszki tegoroczna inscenizacja nawiązywała 
do tego wydarzenia.

 Po raz trzynasty amatorska gra aktorów 
zgromadziła szerokie grono publiczności, 
a stroje z epok, rekwizyty i tło skalmierzyc-
kiego dworca wpisywały się w scenografię 
tragedii. Inicjatorem, pomysłodawcą oraz 
reżyserem był prezes SK-TM-BO Mirosław 
Nowacki. Przez dwie godziny świadkowie 
spektaklu przeżywali tajemnicę śmierci 
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz 
poznawali działalność kapelana Solidar-
ności. W misterium wzięli udział aktorzy 
amatorzy: Dawid Okoniewski, Piotr Nowak, 

Wojciech Pawlak, Agata 
Pawlicka, Daria Nowacka, 
Adam Nowak, Mateusz 
Stodolny, Andrzej Sikora, 
Kamil Mukalski, Krystian 
Wrzesiński oraz dwie solistki: Ola i Asia. Zo-
stali oni wsparci przez zaplecze techniczne 
w składzie: Grzegorz Wojciechowski, Jan 
Krysztofowicz, Marek Nowacki, Szymon 
Pietraszek, Kamil Rosa. O oprawę muzyczną 
zadbał Chór pw. Św. Cecylii ze Skalmierzyc.

Pierwsze misterium odbyło się 15 kwiet-
nia 2007 roku i stało się niezapomnianym 
przeżyciem zarówno dla uczestników, jak 
i organizatorów. Od tego momentu liczba 
biorących udział w uroczystości z roku na 
rok rośnie. Początkowo wiele osób wątpi-
ło w sukces przedsięwzięcia, które oparte 

było na bezinteresownym zaangażowaniu 
mieszkańców wsi Biskupice Ołoboczne. Mi-
sterium stało się jednak ważnym wydarze-
niem artystyczno-religijnym. Scenariusz jest 
pisany głównie na podstawie Pisma Święte-
go oraz książki „Życie Jezusa Chrystusa” G. 
Ricciottiego. Wszystkie cytaty wypowiada-
ne przez aktorów pochodzą z Biblii i filmu 
pt. „Wolność jest w nas” w reżyserii Rafa-
ła Wieczyńskiego.

To plenerowe widowisko pasyjne mogło 
się odbyć dzięki wsparciu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce w ramach dofinan-
sowania projektu pt. „Tradycja – Kultura 
– Teatr - Muzyka” oraz przy udziale innych 
sponsorów. Poseł na Sejm RP Tomasz Ław-
niczak oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak objęli je 
swoim honorowym patronatem. 

 
Krystian Wrzesiński

fot. Magdalena Kąpielska

Misterium odbyło się przy budynku 
skalmierzyckiego dworca kolejowego 
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Przedszkolaki znów zatańczyły!
26 kwietnia 2019 r., w piątkowe przedpołudnie, po raz 
kolejny w ramach imprezy „Roztańczone Przedszkolaki” 
maluchy z Publicznego Przedszkola nr 2 „Pod Kasztana-
mi” zaprezentowały swoje umiejętności taneczne. 

Już od trzynastu lat, z niezmienioną na-
zwą nasze przedszkole organizuje ten co-
roczny przegląd. Jak zawsze widowisko, 
które w tym razem odbyło się w hali spor-
towej Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, 
okazało się dynamicznym, pełnym kolorów, 
tańca i muzyki spektaklem.

Zaproszenie na taneczną galę przyję-
ło wielu gości: Zastępca Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Agnieszka 
Sipka, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach Lucyna Lisiak-Kycia, eme-

rytowani nauczyciele i pra-
cownicy przedszkola oraz 
rodzice i dziadkowie. 

Tematem przewodnim 
była muzyka z różnych 
stron świata. Widowiskowe 
popisy taneczne spotkały 
się z ogromnym aplauzem. Uznanie wzbu-
dziła nie tylko oprawa muzyczna, ale rów-
nież przepiękne i kolorowe stroje uczest-
ników. Podsumowania dokonała dyrektor 
przedszkola Olga Gruszczyńska, która nie 
tylko wyraziła podziw dla małych artystów, 
ale i podziękowała nauczycielom za trud 

włożony w przygotowanie wychowanków. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim go-

ściom, rodzicom, dziadkom za przyjęcie za-
proszenia oraz stworzenie niepowtarzalnej, 
zawsze towarzyszącej przeglądowi atmosfe-
ry. Zapraszamy za rok!

Olga Gruszczyńska

XVIII Gminny Festiwal Piosenki 
Dziecięcej „Radosne nutki”
Myślą przewodnią Gminnego Festiwalu Piosenki 
Dziecięcej „Radosne nutki”, którego osiemnasta edycja 
odbyła się 25 kwietnia br. w Starym Kinie w Nowych 
Skalmierzycach, była sentencja Arystotelesa:  
„Muzyka otwiera serca i łagodzi obyczaje”. 

Hasło towarzyszy imprezie od samego 
początku, czyli od 2001 roku. Organizatorką 
konkursu jest Danuta Woźniak – nauczycielka 
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach oraz jedna z auto-
rek tego projektu, we współpracy z nauczycie-
lami oraz Referatem Kultury, Sportu i Promo-
cji. Honorowy patronat nad festiwalem objęli: 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Jerzy Łukasz Walczak oraz Międzyszkolny 
Ośrodek Animatorów Kultury. 

Finaliści zgłoszeni do udziału w konkur-
sie zostali wytypowani w drodze eliminacji 
wewnątrzszkolnych. Zadaniem młodych so-
listów było wykonanie piosenki o pogodnym 
charakterze, dopasowanej formą i treścią do 
wieku uczestników. Duża ilość zgłoszonych 
wokalistów świadczy o wciąż niesłabnącym 
zainteresowaniu festiwalem w gminie. Jego 
celem jest rozwijanie uzdolnień muzycznych 
dzieci, rozbudzanie ich aktywności twórczej 
oraz odkrywanie młodych talentów. 

W tegorocznej edycji wzięło udział czter-
dziestu artystów w dwóch kategoriach wie-
kowych. Jury w składzie: przewodniczący 
- Mariusz Jernalczyk, członkowie: Magdalena 
Zielezińska-Wypiorczyk i Henryk Jamroziak 
oceniało dobór repertuaru, wykonanie, sto-
pień trudności, ogólny wyraz artystyczny 
i estetyczny. Utwory zaprezentowane przez 

uczniów oraz grupy wokalne cechował bar-
dzo wysoki poziom. Werdykt przedstawia się 
następująco: 
W kategorii wiekowej klas I-III:
• I miejsce - Lena Mituła  

ze SP im. Jana Pawła II w Ociążu,
• II miejsce – Aleksandra Szczepaniak 

ze SP im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach,

• III miejsce – Antonina Hinz ze SP im. 
Adama Mickiewicza w Skalmierzycach;

W kategorii wiekowej klas IV- VII:
• I miejsce – Martyna Balcerzak  

ze SP im. Polskich Noblistów  
w Nowych Skalmierzycach, 

• II miejsce – Alicja Długiewicz ze SP im. 
Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych,

• III miejsce – Zofia Marciniak  
ze SP im. Jana Pawła II w Ociążu. 
Jury przyznało także wyróżnienia w obu 

kategoriach wiekowych dla: Bartosza Ko-
złowskiego ze SP im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach, Karoliny Banasiak 
ze SP im. Marii Konopnickiej w Droszewie, 
Weroniki Barczak ze SP im. Adama Mickie-
wicza w Skalmierzycach, Gabrieli Walczak ze 
SP im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
oraz zespołów wokalnych w składzie : Igor 
Stempniak i Rafał Kostera ze SP im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach; Zofia Olejnik, 

Nikola Rubas, Julia Błaszczyk, Marta Frankie-
wicz ze SP im. Marii Konopnickiej w Drosze-
wie; Aleksandra Kowal i Klaudia Lewicka ze 
SP im. Janusza Korczaka w Kotowiecku. 

Laureaci konkursu otrzymali karty pre-
zentowe i nagrody książkowe, a wszyscy 
uczestnicy słodkie upominki. W trakcie obrad 
jury widownia obejrzała program artystyczny 
w wykonaniu kabaretu Bzik. Gośćmi festiwa-
lu byli zastępca burmistrza Agnieszka Sipka 
i wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
Piotr Stencel. Impreza została sfinansowana 
z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Serdecznie dziękuję uczestnikom i sympaty-
kom przedsięwzięcia za udział, nauczycielom 
za trud włożony w przygotowanie uczniów 
oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
zorganizowania festiwalu. Szczególne słowa 
wdzięczności kieruję do Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce pana Jerzego 
Łukasza Walczaka – za objęcie honorowego 
patronatu i wsparcie finansowe. Dziękuję za 
doskonałą obsługę techniczną imprezy, którą 
zapewnił Referat Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy. Artystom gratuluję wspaniałych wystę-
pów i zachęcam do udziału w kolejnych edy-
cjach konkursu    – podkreśla organizatorka.

 
 Danuta Woźniak, fot. Dariusz Smułka
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Koncert chórów 
w Lutynii

28 kwietnia br. Chór św. Cecylii ze Skal-
mierzyc pod dyr. Andrzeja Nowickiego oraz 
Chór św. Grzegorza z Nowych Skalmierzyc 
pod dyr. Mariusza Jernalczyka uczestniczyli 
w V Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bo-
skiej Miłościwej w Lutyni koło Dobrzycy.

Oba chóry zaprezentowały bardzo wyso-
ki poziom wykonanych pieśni. Dziękujemy 
pięknie wykonawcom za miłość i zaangażo-
wanie do śpiewu.

Prezesi chórów: Edmund Dębicki, Marek Pawlak

„Orzełki Biznesu 
Powiatu Ostrowskiego”
„Młodzieżowe Misje Gospodarcze w Południowej Wielkopolsce – 
Przedsiębiorczy Powiat Ostrowski” to projekt, w którym uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych z Kotowiecka i Nowych Skalmierzyc.

 Jego celem była aktywizacja młodzieży 
w zakresie przedsiębiorczości, rozwijanie 
kluczowych kompetencji oraz zdobycie no-
wych praktycznych doświadczeń, promocja 
kształcenia zawodowego oraz realizacja 
zadań z zakresu doradztwa zawodowego 
z wykorzystaniem Design Thinking. 

Młodzież poznała specyfikę losowo wy-
branych firm z powiatu ostrowskiego. Za-
dania projektowe były zróżnicowane, cieka-
we, wymagające zaangażowania. Dotyczyły 
obszaru ekonomii, logistyki, spedycji towa-
rów, społecznej odpowiedzialności biznesu, 
marketingu, sprzedaży, reklam… W trakcie 
realizacji zadań były wzloty i upadki, jed-
nakże uczestników wspierali uczniowie ZSE 
w Ostrowie Wielkopolskim. 

Każdy z uczniów miał okazję do odkry-
cia nowych zainteresowań, co być może 
będzie miało wpływ na dalsze wybory edu-
kacyjne. Ciekawym doświadczeniem była 
prezentacje szkół oraz efektów zadania 
projektowego. 

Placówki reprezentujące naszą gminę 
osiągnęły sukcesy: zespół Szkoły Podsta-

wowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Nowych Skal-
mierzycach uzyskał wyróżnienie, natomiast 
grupa ze Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Kotowiecku zajęła I miejsce 
uzyskując tytuł „Orzełka Biznesu Powiatu 
Ostrowskiego”. 

Organizatorem projektu byli: Centrum 
Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego 
i Zawodowego w Kaliszu, IPH Południo-
wej Wielkopolski oraz ZSE w Ostrowie 
Wielkopolskim. 

Marzena Grzegorczyk
szkolny koordynator projektu

Akcja pisania kart 
świątecznych  
do chorych dzieci
W pierwszym tygodniu kwietnia 
br. w Szkole Podstawowej im. Orła 
Białego w Biskupicach Ołobocz-
nych została zorganizowana akcja 
pt. „Marzycielska poczta” związa-
na z pisaniem tradycyjnych listów 
oraz kart świątecznych do ciężko 
chorych dzieci z całej Polski.

 Jej celem jest rozbudzanie wśród uczniów 
empatii, kształtowanie poczucia niesienia 
pomocy i wsparcia emocjonalnego dla cho-
rych dzieci. 

Tym razem zadania podjęli się ucznio-
wie klasy czwartej. Wiele emocji wywołało 
wśród nich przeglądanie wizytówek dzie-
ci. Ostatecznie zadecydowano, że chłopcy 
napiszą do Mateusza Halejcio, natomiast 
dziewczynki wybrały Martynkę Kurek. Nasi 
czwartoklasiści samodzielnie adresowali 
karty, redagowali życzenia, przyklejali znacz-
ki pocztowe. Wykazali się nie tylko pomysło-
wością i zaangażowaniem, ale także wrażli-
wością i otwartością wobec innych. Mamy 
nadzieję, że nasze listy sprawią Martynce 
i Mateuszowi choć odrobinę radości.

P.F.

Zwycięzcą konkursu powiatowego zostali 
uczniowie szkoły podstawowej w Kotowiecku
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Śniadanie wielkanocne 
w Środowiskowym  
Domu Samopomocy
16 kwietnia 2019 r. Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny 
i Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach 
zorganizowali dla swoich podopiecznych śniadanie wielkanocne.

W spotkaniu wzięli udział również 
goście: Zastępca Burmistrza Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce Agnieszka Sipka, 
przewodniczący Rady Tadeusz Orze-
chowski oraz radni, wiceprezes Stowa-
rzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny Julia 
Garcarek, Prezes Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów w Nowych Skalmie-
rzycach Krystyna Marczak, Prezes Stowa-
rzyszenia Działkowców „Kolejarz” w ROD 
w Nowych Skalmierzycach Jerzy Czem-
piński, dyrektor PCPR w Ostrowie Wiel-
kopolskim Wojciech Rachwalski, Kierow-
nik MGOPS w Nowych Skalmierzycach 
Urszula Gajda oraz przedstawiciela GOPS 
w Sieroszewicach, Proboszcz Parafii pw. 
Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach 
ks. kan. Zbigniew Króczyński, Proboszcz 
Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryj-

skiej ks. kan. Sławomir Nowak a także 
rodzice i opiekunowie podopiecznych na-
szej placówki. 

Po przywitaniu wszystkich przez go-
spodarza, dyrektor Krystynę Kowalczyk, 
goście mieli przyjemność wysłuchania 
przygotowanego przez uczestników ŚDS 
programu artystycznego. Nie zabrakło 
także z serca płynących życzeń. Po części 
oficjalnej wszyscy zasiedli do wielkanoc-
nego śniadania, które w ramach treningu 
kulinarnego przygotowała pracownia go-
spodarstwa domowego. Dekoracje wyko-
nały wszystkie grupy, a za nagłośnienie 
odpowiedzialna była pracownia informa-
tyczna. Spotkanie upłynęło w miłej i ro-
dzinnej atmosferze. 

 
M. Pussak

Góra Grosza
Podobnie jak w latach poprzednich Żło-

bek Gminny w Nowych Skalmierzycach bie-
rze udział w akcji „Gorączka Złota’’, której 
celem jest zebranie funduszy pozwalających 
na sfinalizowanie wypoczynku wakacyjnego 
dla dzieci z najuboższych rodzin.

Podstawowym celem akcji jest uświa-
domienie maluszkom, iż najmniejsze mo-
nety zebrane w dużej ilości mogą stworzyć 
ogromny fundusz na pomoc bardzo wielu 
dzieciom, które znalazły się w trudnej sytu-
acji życiowej. 

A. Juszczak , S. Choniawko

Zajączek w żłobku
19 kwietnia do naszych dzieci w żłobku 

przybył wyjątkowy gość – Zajączek Wielka-
nocny. Najmłodsi wraz z nim wspaniale się 
bawili – szukali kolorowych pisanek oraz 
malowali je na świeżym powietrzu. 

Spotkanie z gościem zakończyło się 
wspólnym spacerem i obdarowaniem dzie-
ci upominkami. Był to niezapomniany dzień 
pełen wrażeń. 

W. Jakubowska, M. Nowicka

Śniadanie, wystrój oraz nagłośnienie przygotowali sami podopieczni domu
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Cross na Zawadach
W otoczeniu pięknych lasów i terenów rekreacyjnych  
na tzw. Zawadach odbył się pierwszy Cross Śliwnicki  
zorganizowany przez Stowarzyszenie Eudajmonia. 

W wyścigu wzięło udział 73 uczestników 
z podziałem na bieg główny 10 km oraz bieg 
towarzyszący 5 km. W pierwszej kategorii 
zwyciężył Piotr Frencel z czasem 39:53, dru-
gie miejsce zajął Ryszard Płochocki (40:12), 
a trzecią lokatę objął Tomasz Krzywik 
(41:12). Wśród kobiet wyniki kształtowały 
się następująco – Emilia Kasprzak (47:43), 
Katarzyna Walotka (47:52) oraz Bogumiła 
Tanas (48:37). Najszybszy w biegu na 5 km 
był Adam Kołodziej (17:06), następnie Grze-

gorz Rogala (17:56) oraz Marcin Grzeszczyk 
(19:03). W gronie kobiet triumfowały Izabe-
la Juszczak (22:49), Marta Salaj (28:09) oraz 
Hanna Grzelak (29:37).

Otwarcia zawodów dokonał burmistrz 
Jerzy Łukasz Walczak, który następnie 
wspólnie z prezes Stowarzyszenia Eudaj-
monia Agnieszką Pawlak wręczał puchary 
oraz nagrody. Gratuluję sportowego ducha 
oraz zaangażowania wszystkim uczestnikom 
crossu- zaznaczył burmistrz. Cieszę się, że na 

terenie naszej gminy pojawia się coraz więcej 
podobnych inicjatyw. 

Nie zapomniano także o najmłodszych 
organizując dla nich specjalne sportowe 
konkurencje – z tej formy zabawy skorzy-
stało trzydziestu pięciu zawodników. O po-
siłek dla biegaczy zatroszczyło się śliwnickie 
Koło Gospodyń Wiejskich, a o bezpieczeń-
stwo dbało OSP Skalmierzyce. Dodatkową 
atrakcją był namiot edukacyjny Lasów Pań-
stwowych, gospodarza crossu. Zadanie było 
współfinansowane z budżetu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

 
Aleksander Liebert

Dwaj skalmierzyczanie w kadrze narodowej. 
Będą reprezentować Polskę na Mistrzostwach 
Świata w Taekwon-Do

06.04.2019 roku w Kątach Wrocław-
skich odbyły się Mistrzostwa Polski w Ta-
ekwon-Do. Wystartowało w nich 661 za-
wodników, w tym dwaj skalmierzyczanie: 
Bartosz Przegienda oraz Karol Adamczew-
ski. Obaj otrzymali wówczas powołanie do 
kadry narodowej na Mistrzostwa Świata, 
które odbędą się w sierpniu w Brazylii 
oraz listy gratulacyjne od Ireneusza Ra-
sia – Przewodniczącego Sejmowej Komisji 
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Ponadto Karol zdobył srebrny medal 
w walkach ciągłych w grupie wiekowej 
junior - 17/19 lat (kategoria wagowa po-
wyżej 80kg). Niestety w finałowej walce 
doznał kontuzji i nie był w stanie wystar-
tować w układach formalnych.

Obu zawodnikom gratuluję olbrzymiego 
sukcesu i trzymam kciuki za ich wszelkie 
dalsze osiągnięcia. Na pewno jeszcze nie raz 
będzie o nich głośno – skomentował bur-
mistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Alan Świtała  
Mistrzem Polski

Po raz kolejny młody, utalentowany za-
wodnik z terenu Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce staje na najwyższych podiach – od 
ostatnich czterech lat Alan Świtała z powo-
dzeniem utrzymuje tytuł Mistrza Polski.

 Ciężka praca na treningach się opłaca, co 
potwierdza zdobyte wyróżnienie podczas 
Mistrzostw Polski Taekwon-Do ITF w Będzi-
nie w dniu 13 kwietnia br. Alan, jako junior 
młodszy, wywalczył pierwsze miejsce w tech-
nikach specjalnych w walkach Semi-Contact. 

Za trud włożony w treningi podzięko-
wania należą się trenerowi Kazimierzowi 
Kurzawskiemu. 

Mariusz Świtała

W biegach wzięło udział 73 uczestników
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Biegi przełajowe
25 marca na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach 
odbyły się zawody gminne w biegach przełajowych dziewcząt 
i chłopców szkół podstawowych. Drużyny startowały w kilku 
kategoriach wiekowych.
Klasyfikacja końcowa:
kl. 4 - dziewczęta
• I m - SP Droszew
• II m - SP Nowe Skalmierzyce - ul. Okólna,
• III m - SP Nowe Skalmierzyce - ul. Kaliska
kl. 4 - chłopcy
• I m - SP Nowe Skalmierzyce - ul. Kaliska,
• II m - SP Nowe Skalmierzyce - ul. Okólna
• III m - SP Gostyczyna
kl. 5-6 - dziewczęta
• I m - SP Nowe Skalmierzyce - ul. Okólna
• II m - SP Gostyczyna
• III m - SP Droszew
kl. 5-6 - chłopcy
• I m - SP Nowe Skalmierzyce - ul. Okólna
• II m - SP Skalmierzyce
• III m - SP Ociąż
kl. 7-8 i 3 gimnazjum - dziewczęta
• I m - SP Nowe Skalmierzyce, ul Okólna
• II m - SP Ociąż
• III m - SP Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska
kl. 7-8 i 3 gimnazjum - chłopcy
• I m - SP Ociąż
• II m - SP Nowe Skalmierzyce, ul. Okólna
• III m - SP Kotowiecko

indywidualnie na podium stanęli: 
w Igrzyskach Młodzieży wśród chłopców - 
1 m - Kamil Adamczewski z SP Nowe Skal-
mierzyce, ul. Okólna, 2 m - Mateusz Jędrze-
jak z SP Kotowiecko, 3 m - Mikołaj Budzik 
z SP Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska. Wśród 
dziewcząt - 1 m – Paulina Szczepaniak z SP 

Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska, 2 m - Oliwia 
Klar z SP Nowe Skalmierzyce, ul. Kaliska, 3 
m - Wiktoria Jędras z SP Nowe Skalmierzyce, 
ul. Okólna.

igrzyska dzieci - kl. 5-6 – 1 m - Szymon 
Ulichnowski, 2 m- Alan Waliszek, 3 m- Niko-
dem Ciupka, 1 m - Natasza Mucha, 2 m - Julia 
Tokar, z SP Nowe Skalmierzyce, ul. Okólna, 3 
m - Monika Suty z SP Ociąż. Klasy 4 - chłop-
cy - 1 m Jezierski Bartłomiej z SP Nowe 
Skalmierzyce, ul. Kaliska, 2 m - Dominik 
Gabiś z SP Nowe Skalmierzyce, ul. Okólna, 3 
m-  Miłosz Bukwa z SP Nowe Skalmierzyce, 
ul. Kaliska. Klasy 4 - dziewczęta - 1 m - Zofia 
Marciniak z SP Ociąż, 2 m - Nela Jurek z SP 
Nowe Skalmierzyce, 3 m – Weronika Nowak 
z SP Nowe Skalmierzyce.

Laureaci zawodów gminnych awansowali 
do zawodów powiatowych, które odbyły się 
28 marca w Raszkowie.

klasyfikacja: II miejsce chłopcy kl. 5-6 - 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyj-
nymi w Nowych Skalmierzycach - Igrzyska 
Dzieci, III miejsce - dziewczęta kl. 5-6 oraz 
7-8 - Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Wlkp. z Oddziałami Integracyjnymi w No-
wych Skalmierzycach.

Indywidualnie i awans do Finału wo-
jewódzkiego otrzymała - Natasza Mucha 
ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wlkp. z Oddziałami Integracyjnymi w No-
wych Skalmierzycach zajmując III miejsce 
w powiecie oraz Paulina Szczepaniak ze 
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach - I miejsce. Kamil 
Adamczewski - V miejsce.

finał wojewódzki: Natasza Mucha 23 
miejsce, Paulina Szczepaniak 10 miejsce na 
205 startujących.

Organizator sportu dzieci i młodzieży
 w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Izabela Garcarek-Duleba

Zawody w Raszkowie
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