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Zastępca burmistrza 
odwołany

Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Mia-
sta odwołała ze stanowiska zastępcę bur-
mistrza Pana Pawła Błaszczyka i do koń-
ca kadencji nie będzie powoływała na tę 
funkcję innej osoby, zaś obowiązki zosta-
ną podzielone wśród współpracowników. 

Komentując zaistniałą sytuację Boże-
na Budzik stwierdziła, iż dotychczasowy 
jej zastępca niedostatecznie koordyno-
wał i nadzorował wcześniej rozpoczęte 
projekty inwestycyjne, co skutkowało nie 
tylko niskim poziomem wykonania wy-
datków majątkowych, ale i wprowadzało 
chaos decyzyjny i organizacyjny w nadzo-
rowanych referatach. 

Dofinansowanie na instalacje 
fotowoltaiczne i kolektory słoneczne 
podpisane
W roku ubiegłym Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego poinformował o możliwości pozyskania środków 
z Unii Europejskiej na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii. 

W biegu o uzyskanie aż 85% dofinanso-
wania wystartowała także Gmina i Miasto 
Nowe Skalmierzyce z projektem pn. „Popra-
wa jakości powietrza poprzez zwiększenie 
udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”. Umowę 
na przekazanie środków podpisano 28 maja 
br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. 
Gminę reprezentowali burmistrz Bożena Bu-
dzik oraz skarbnik Bolesław Borkowski. 

Przedsięwzięcie będzie polegało na bu-
dowie instalacji kolektorów słonecznych 
do podgrzewania ciepłej wody użytkowej 
a także instalacji fotowoltaicznych. Z końcem 
marca na stronie serwisu Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego opu-
blikowano listę pozytywnie ocenionych pro-
jektów – Gmina znalazła się na dwunastej 
pozycji uzyskując 23,85 punktów na 25 moż-
liwych, a 5 kwietnia Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego podjął decyzję o przyzna-
niu dofinansowania w kwocie 6.042.601,58 
zł. Całkowita wartość projektu wyniesie zaś 
7.827.714,44 zł.

Aktualnie rozpoczęły się prace związane 
z uruchomieniem procedury przetargowej 
na wybór wykonawcy. Z projektu skorzystają 
362 domostwa na terenie gminy.

Dariusz Smułka

Sesja Rady Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce w Śliwnikach
Ostatnie posiedzenie Rady Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 
odbyło się 4 czerwca br. 
nie jak zazwyczaj w sali sesyjnej 
na miejskim stadionie,  
a w nowo pobudowanej  
świetlicy wiejskiej w Śliwnikach. 

Traktujemy dzisiejsze spotkanie nie tyl-
ko jako prezentację nowej sali, ale również 
promowanie terenu rekreacyjnego „Zawady” 
i całych Śliwnik, które wciąż się rozbudowują 
i pięknieją – powiedział radny z tego terenu 
Marian Brzeziński. Po zakończeniu sesji rad-
ny wraz z sołtysem Mieczysławem Kowalczy-
kiem i radą sołecką zaprosili gości na prezen-
tację świetlicy oraz wspólny poczęstunek.

Budowa rozpoczęła się w sierpniu 2017 
roku i trwała do końca marca br. Samorząd 
pozyskał na nią dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dariusz Smułka

Termomodernizacja 
szkoły w Biskupicach 
Ołobocznych trwa
Do końca sierpnia mają 
potrwać prace związane 
z termomodernizacją  
szkoły podstawowej  
oraz sali sportowej 
w Biskupicach Ołobocznych. 

Wykonawca kładzie tynki zewnętrzne 
i elewację, trwa również montaż insta-
lacji centralnego ogrzewania. Zamonto-
wano już nowe okna, docieplono prawie 
w całości budynek oraz dach, na którym 
zaplanowano umieszczenie instalacji 
fotowoltaicznej. 

Koszt całego przedsięwzięcia to 
prawie 2,4 mln zł, z czego dzięki stara-
niom samorządu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce udało się pozyskać dofi-
nansowanie w kwocie ponad 2 mln zł 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020.

Dariusz Smułka

Nowa świetlica
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Dzień 19 maja 2018 roku z pewnością zostanie zapisany w kronice 
strażaków z OSP w Boczkowie. Tego dnia bowiem zarząd jednostki 
na czele z prezesem Pawłem Jarmuszczakiem zorganizował 
uroczystość z okazji oddania do użytku: odnowionej sikawki 
konnej, auta osobowego Renault Clio oraz garażu przy remizie.

Wśród zaproszonych gości pojawili się 
m.in.: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Bożena Budzik, przewodniczący 
Rady Kazimierz Sipka oraz jego zastępca Jó-
zef Marciniak, Prezes Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w Nowych Skalmie-
rzycach a zarazem sekretarz Gminy i Miasta 
Zdzisław Mielczarek, komendant miejsko
-gminny Jerzy Kwiasowski, Dyrektor Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ka-
liszu Stanisław Piotrowski, kapelan straży ks. 
kan. Sławomir Nowak, honorowy prezes OSP 
Boczków Czesław Niezgódka, prezesi jedno-
stek OSP z terenu Gminy i zaprzyjaźnionych 
jednostek z Kwiatkowa, Sulisławic, Dobrzeca 

i Kościelnej Wsi, przewodnicząca miejscowe-
go KGW Maria Mocek a także mieszkańcy.

Po przywitaniu i przytoczeniu historii 
przez jedną z członkiń OSP Boczków popro-
szono gości o uroczyste otwarcie. Przecięcia 
wstęgi dokonali wspólnie: Bożena Budzik, 
Kazimierz Sipka, Zdzisław Mielczarek oraz 
Paweł Świderski. Obecny na uroczystości 
kapelan poświęcił sikawkę, auto oraz krzyż, 
który zawisł w nowo oddanym garażu. W po-
dziękowaniu zarząd przygotował upominki, 
które otrzymali burmistrz, prezes, komen-
dant, dyrektor kaliskiego WORD-u oraz osoby 
aktywnie wspierające działalność jednost-
ki – Danuta Walczak oraz Paweł Świderski. 

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich 
na poczęstunek.

Wyremontowana sikawka konna jest na 
wyposażeniu strażaków od początku istnie-
nia jednostki, tj. od 1935 roku. Jak podaje 
tutejsza kronika: […] w dniu 18 maja 1935 
roku doszło do zwołania zebrania organizacyj-
nego OSP w Boczkowie. W zebraniu uczestni-
czyło około 60-ciu mieszkańców wsi. Spośród 
uczestników wyłoniony został skład osobowy 
pierwszego zarządu. Prezesem jednomyślnie 
wybrany został fundator i jednocześnie inicja-
tor utworzenia jednostki OSP p. rotmistrz Eu-
geniusz Meterne. Jednostka w tym okresie dys-

Wyremontowana sikawka konna  
jest na wyposażeniu strażaków  

od początku istnienia jednostki,  
tj. od 1935 roku

Uroczystość  
w OSP Boczków

Ciąg dalszy na stronie 4    

SPROSTOWaNiE
 W oświadczeniu zamieszczonym w Ga-

zecie Skalmierzyckiej, w numerze majowym, 
a podpisanym przez Burmistrz Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce, panią Bożenę Budzik, 
noszącym tytuł „Komentarz do sprostowania 
radnego”, znalazły się liczne, nieprawdziwe in-
formacje, które niniejszym prostuję.

Nieprawdziwe jest stwierdzenie zawar-
te w oświadczeniu Burmistrz Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce, jakobym w swoich 
ulotkach „sugerował” moją aktywność „w ini-
cjowaniu spotkań, na których były omawiane 
tematy związane z realizacją wymienionych 
projektów”. Jest to twierdzenie oczywiście 
sprzeczne z treścią wskazanych ulotek.

Nieprawdziwe jest stwierdzenie zawarte 
w oświadczeniu Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, jakobym popełnił nad-
użycie żądając opublikowania sprostowania 
z dnia 8 marca 2018 r., zarzucając Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce stwier-
dzenie nieprawdy w jej ogłoszeniu z dnia 5 

lutego 2018 r. Pani Burmistrz nie zauważyła, 
że w sprostowaniu tym odniosłem się do jej 
nieprawdziwych informacji, jakobym nie wy-
kazywał aktywności przy realizacji inwestycji 
wymienionych w jej ogłoszeniu z dnia 5 lute-
go 2018 r. Nigdy natomiast nie twierdziłem 
(co nieprawdziwie sugeruje Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce), że uczestni-
czyłem w jakichś konkretnych spotkaniach 
z udziałem pani Burmistrz. Jeszcze raz przy-
pomnę zatem treść mojego sprostowania 
z dnia 8 marca 2018 r.: „uczestniczyłem we 
wszystkich posiedzeniach Zarządu Powiatu 
Ostrowskiego oraz Rady Powiatu Ostrow-
skiego, które dotyczyły realizacji wskazanych 
inwestycji, aktywnie je popierałem i poma-
gałem w ich przygotowaniu, w szczególności 
jako członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego”.

Nieprawdziwa jest też sugestia zawarta 
w oświadczeniu Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, jakobym rozpowszech-
niał ulotki, w których rzekomo przeprasza-

łem za jakieś nieprawdziwe sformułowania. 
W treści tych ulotek przeprosiłem jedynie 
za to, że w poprzednich ulotkach nie został 
wymieniony z imienia i nazwiska sołtys wsi 
Ociąż, który niewątpliwie również przyczynił 
się do realizacji omawianych inwestycji.

Nieprawdziwa jest również sugestia, że nie 
mam żadnego udziału w realizacji kolejnych 
inwestycji powiatowych z udziałem finanso-
wania Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 
Nadal, tak jak i w przypadku wszystkich po-
przednich inwestycji popierałem je i uczest-
niczyłem w ich przygotowaniu nie tylko jako 
radny Powiatu Ostrowskiego, ale również 
jako członek Zarządu tego Powiatu, co daleko 
wykracza, wbrew twierdzeniom zawartym 
w oświadczeniu Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, poza standardowe obo-
wiązki radnego Powiatu.

Radny Powiatu Ostrowskiego 
Jerzy Łukasz Walczak
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ponowała sikawką ręczną z zaprzęgiem konnym. 
Od lat już jednak nieużywana (ze względu na zły 
stan techniczny) doczekała się renowacji, której 
w lutym 2017 roku podjął się jeden ze strażaków, 
Marek Wolniaszek. Prace nad przywróceniem jej 
dawnej świetności oraz technicznej używalno-
ści trwały 14 miesięcy. W zasadzie istniała sama 
bowiem tylko pompa. Trzeba było ją wyremon-
tować, zrobić od podstaw koła oraz wszystkie 
części drewniane. Ponadto zakupiono do niej 
dzwon oraz wyposażono w podstawowy sprzęt 
pożarniczy – piłę i topór. Koszt odrestaurowania 
sikawki wynoszący 19 tys. złotych pokryto z bu-
dżetu Gminy i Miasta.

W lipcu ubiegłego roku do jednostki trafiło 
Renault Clio, które jako jedno z dziewięciu aut 
wycofano z kaliskiego WORD-u. Obok średniego 
strażackiego wozu bojowego to drugi pojazd na 
wyposażeniu OSP Boczków. Natomiast garaż 
powstał pod koniec 2017 roku. Jego fundato-
rem jest gminny samorząd.

Dariusz Smułka, Magdalena Kąpielska 

Trzeci festyn przy parafii pw. Bożego Ciała
Kolejny, trzeci już festyn 
przy parafii pw. Bożego Ciała  
okazał się niemałym sukcesem. 

Łączy on ideę wsparcia inwestycji parafial-
nych oraz integrację mieszkańców. Organiza-
torami wydarzenia są ks. Zbigniew Króczyński 
oraz ks. Łukasz Rau.

W tym roku, 3 czerwca, atrakcję stanowiły 
stoiska gastronomiczne, występy dzieci, iluzjo-
nista, zespół disco polo Jumper oraz gwiazda 

wieczoru – legendarny zespół Happy End, zna-
ny z takich utworów jak „Ja Cię kocham, a Ty 
śpisz”, „Słoneczna Kalifornia” czy „Jak się masz, 
kochanie?”. Najwięcej emocji co roku wywołuje 
jednak losowanie wartościowych nagród jak 
sprzęt RTV, AGD czy skuter. Główną nagrodą 
był tym razem Peugeot 207cc.

Festyn był współfinansowany przez Gminę 
i Miasto Nowe Skalmierzyce. 

Aleksander Liebert

Zdobywca nagrody głównej Podczas festynu nie zabrakło atrakcji dla dzieci

Od lewej siedzą druhowie: 
Józef Walczak, Walenty Walczak, Jan Smółka, Jan Świderski, Wojciech Kaźmierczak, Tadeusz Małecki. 

Stoją u góry druhowie: Edward Kończyński i Józef Będzieszak. 
Stoją na dole druhowie: Bronisław Walczak i Andrzej Dudziak.

Ciąg dalszy ze strony 3 
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Dzień Dziecka w Ociążu
3 czerwca br. w parku krajobrazowym w Ociążu  
odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. 

Dobrych humorów nie zepsuł nawet 
deszcz, który pojawił się na początku zabawy 
i na szczęście szybko zniknął. 

Impreza, połączona z rywalizacją wsi, zor-
ganizowana została przez sołectwo Ociąż, 
reprezentowane przez sołtysa Józefa Mar-
ciniaka, oraz sołectwo Fabianów, którego 
przedstawicielem był mieszkaniec Daniel 
Mituła. Wśród konkurencji było m.in. wbija-
nie gwoździ na czas czy… szybkie obieranie 
ziemniaków. Rywalizację wygrał tym razem 

Fabianów. Oprócz mieszkańców z zapro-
szenia skorzystali także burmistrz Bożena 
Budzik, sekretarz Gminy i Miasta Zdzisław 
Mielczarek oraz proboszcz ks. dr Krzysz-
tof Niciejewski.

Atrakcją dla dzieci były także konkurencje 
z nagrodami, dmuchane zamki, pokaz żużlo-
wy oraz występy. Akcję wspierały OSP Ociąż 
oraz OSP Boczków. 

 
Aleksander Liebert

Festyn rodzinny w Lezionie 
Dzień 27 maja br. w Lezionie upłynął  
pod znakiem wspólnej, rodzinnej zabawy. 

A to wszystko za sprawą festynu, któ-
ry zorganizowała rada sołecka wespół 
z sołtysem wsi Wiesławem Wawrzyniakiem.

Organizatorzy przygotowali dla miesz-
kańców moc atrakcji – od występów naj-
młodszych dzieci, uczniów szkół z Gostyczy-
ny i Nowych Skalmierzyc, poprzez pokazy: 
ratownictwa drogowego w wykonaniu stra-
żaków z OSP Gostyczyna, sztuk walk oraz 
rowerowe, aż po loterię fantową, zamki 
dmuchane, przejazdy bryczką, zabawę i kon-
kursy z animatorami, małą gastronomię. Te-

goroczną gwiazdą wieczoru był cygański ze-
spół „Bogdan Trojanek & Terne Roma”, który 
przygotował dla słuchaczy największe prze-
boje kultury romskiej. 

Wraz z mieszkańcami bawili się przybyli 
goście, w tym m.in. Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, Poseł na 
Sejm RP Tomasz Ławniczak, radni powiato-
wi, sołtysi okolicznych wsi oraz grono peda-
gogiczne miejscowej szkoły. Zwieńczeniem 
festynu była zabawa taneczna. 

Dariusz Smułka
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Tajemnicza śmierć  
posterunkowego Stachelskiego
Śmierć policjanta na służbie zawsze wzbudza  
duże emocje i zainteresowanie opinii publicznej.  
Nie inaczej było 1 września 1934 roku, kiedy to podczas służby patrolowej  
zginął funkcjonariusz Policji Państwowej, posterunkowy Jan Stachelski. 

Został on zabity w wyniku postrzału 
z broni palnej na drodze pomiędzy Gla-
pińcem a Strzegową. Na miejsce zbrodni 
przyjechał komendant wojewódzki po-
licji z Poznania, inspektor wojewódzki P. 
Goździewski, naczelnik urzędu śledczego 
w Poznaniu Gałczyński, komendant powia-
towy z Ostrowa Wielkopolskiego oraz pro-
kurator i specjalnie delegowany przez sąd 
okręgowy sędzia śledczy.

Przy zamordowanym znaleziono rzeczy, 
które nie należały do niego- mordercy mu-
sieli więc uciekać w pośpiechu. Policjant 
legitymując podejrzanych zatrzymał im 
bębenkowy rewolwer z trzema nabojami 
o numerze fabrycznym 13 990, czarną, 
dużą latarkę z okrągłym reflektorem, scy-

zoryk z korkociągiem oraz kilka kartek wy-
rwanych z książki wojskowej z instrukcją 
o służbie telefonicznej. Mordercy zabrali 
przy tym policyjną broń i skórzaną ładow-
nicę z 20 nabojami. Za wskazanie zabój-
ców Komenda Główna Policji wyznaczyła 
1000 złotych nagrody, co stanowiło prawie 
półroczną pensję przeciętnego robotni-
ka. Służba w tamtym okresie nie należała 
do łatwych, na jednego funkcjonariusza 
z terenu Skalmierzyc Nowych przypadało 

25,5 km2 oraz 2572 mieszkańców. Pogrzeb 
posterunkowego odbył się 5 września na 
cmentarzu parafialnym w Nowych Skal-
mierzycach i zgromadził nie tylko miesz-
kańców, ale także wielu oficjeli.

Jan Stachelski pochodził z Kolna w po-
wiecie białostockim. Do Nowych Skalmie-
rzyc został przeniesiony z posterunku 
w Zbąszynie decyzją komendanta powiato-
wego Policji Państwowej z Nowego Tomy-
śla dnia 4 grudnia 1933 roku. W momen-
cie śmierci miał zaledwie 34 lata, zostawił 
żonę Martę oraz dziecko – Ryszarda Jana. 
Nieznane są dalsze losy jego rodziny, która 
krótko po pogrzebie wyjechała do Zbąszy-
nia. Wiadomo tylko, iż syn przeżył zawie-
ruchę wojenną i zmarł w 2009 roku w Po-

niecu. 1934 rok był tragicznym okresem 
dla rodziny, tego samego roku w marcu 
zmarły dwie córki Stachelskich- bliź-
niaczki: 17-dniowa Sabina oraz kilka dni 
później 25-dniowa Weronika. Według akt 
zgromadzonych w księgach parafialnych 
grób policjanta nigdy nie został opłacony, 
a z biegiem lat zaczął niszczeć. Zaintere-
sowali się nim pedagodzy oraz uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Przy-
godzic oraz  Zespołu Szkół Ekonomicznych 

z Ostrowa Wielkopolskiego, a także skal-
mierzyccy harcerze, którzy zaczęli się nim 
opiekować. Dzięki inicjatywie Rodziny Po-
licyjnej z Kielc Gmina i Miasto Nowe Skal-
mierzyce oraz Policja podjęły się renowacji 
grobu zamordowanego funkcjonariusza.

Sprawa policjanta była szeroko komen-
towana w mediach. Odszukanie materiałów 
rozrzuconych po różnych wydawnictwach 
po tylu latach od zbrodni było prawdziwe 
„detektywistyczną” pracą, jednak dzięki 
temu można poznać chociaż część prawdy 
dotyczącej zbrodni, którą żyła wówczas 
cała Polska. Oddajmy głos prasie przedwo-
jennej, zachowując przy tym oryginalną pi-
sownię. „Gazeta Robotnicza” z 5 września 
komentuje tę sprawę tak: Na drodze mię-

dzy Glapienicami a Strzegowem, w powiecie 
ostrowskim, znaleziono w niedzielę zwłoki 
posterunkowego Jana Stachelskiego z poste-
runku w Skalmierzycach. Przy oględzinach 
okazało się, że Stachelski, który na rowerze 
robił służbowy objazd, został zastrzelony. 
Rana postrzałowa w okolicę serca stała się 
przyczyną śmierci. Okoliczności zamordo-
wania Stachelskiego nie są jeszcze ustalone. 
Jest uzasadnione przypuszczenie, że doko-
nywujący objazdu służbowego na rowerze 
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Stachelski przytrzymał kilku przestępców, 
których usiłował wylegitymować czy dopro-
wadzić na posterunek. Osobnicy ci rzucili się 
na policjanta, rozbroili go, a następnie zra-
bowanym karabinem służbowym pozbawili 
życia leżącego na ziemi policjanta. Morder-
cy zbiegli, zabierając karabin, ładownicę 
i naboje. Wiele faktów i korekta pewnych 
informacji pojawia się w artykule „Nowego 
Kurjera” z piątku 7 września. W Skalmierzy-
cach odbył się onegdaj pogrzeb zamordowa-
nego na drodze Głupieniec- Strzegowo po-
sterunkowego P.P. Jana Stachelskiego. Udział 
w pogrzebie wzięli m.in. przedstawiciele 
władz wojewódzkich z Poznania. Na trum-
nie post. Stachelskiego złożono piękne wień-
ce od wojewody poznańskiego, komendanta 
wojewódzkiego P.P., starosty Eckerta, ofice-
rów, szeregowych P.P. itd. Poster. Stachelski 
przebywał w Skalmierzycach od roku dokąd 
został przeniesiony ze Zbąszynia. Zgon jego 
opłakuje żona z nieletnim dzieckiem. W wy-
niku przeprowadzonych dochodzeń ujęła 
polica pod zarzutem dokonania morder-
stwa 3 osobników. Posterunkowy Stachelski 
został, jak na to wskazują ślady, zabity po 
zaciętej walce jaka rozegrała się pomiędzy 
nim a bandytami. Przedtem jeszcze zdołał 
post. Stachelski przeprowadzić u przetrzy-
manych osobników rewizję osobistą odbie-
rając im szereg drobnych przedmiotów jak 
woreczek z tytoniem itp. W niewyjaśnionych 
na razie okolicznościach bandyci rzucili się 
niespodziewanie na posterunkowego stara-
jąc się go rozbroić. Od kuli z rewolweru (a 
nie z karabinu) padł post. Stachelski trupem 
na miejscu wskutek przestrzelenia kręgo-
słupa. Po dokonaniu morderstwa bandyta 
z zabranym posterunkowemu karabinem 
ulotnili się. Duże cechy prawdopodobień-
stwa ma przypuszczenie, że posterunkowy 
Stachelski został zamordowany przez ban-
dytów, którzy gotowali się do dokonania na-
padu rabunkowego na mieszkanie zamożnej 
wdowy Rapińskiej, zam. w Głupieńcu. Strza-
ły, jakie padły krytycznej chwili w pobliskim 
zagajniku, słyszała p. R. bardzo dobrze. 

Ponieważ jednak tajemnicze 
zajście rozegrało się późną 
nocą zwłoki zamordowanego 
posterunkowego znalezio-
no dopiero następnego dnia 
rano. „Dziennik Ilustrowany 
dla Wszystkich o Wszystkiem 
- Siedem Groszy” skomento-
wał morderstwo w numerze 
z 22 września: Jak przed kilku 
dniami donosiliśmy obszernie 
zamordowany został posterunkowy Stachel-
ski ze Skalmierzyc w czasie patrolowania na 
szosie. Dowiadujemy się obecnie, że władze 
bezpieczeństwa ujęły jednego ze sprawców 
zbrodni i osadziły w więzieniu. Wedle wszel-
kich przypuszczeń morderstwo było dziełem 
kilku osób. Władze policyjne trzymają na-
zwisko aresztowanego w tajemnicy aż do 
ujęcia dalszych sprawców. Jak się zaraz jed-
nak dowiemy był także inny trop. W arty-
kule „Aresztowanie morderców posterun-
kowego” z 29 września dowiadujemy się, 
iż w pierwszych dniach września padł ofiarą 
skrytobójczego mordu posterunkowy P.P. śp. 
Stachelski. Był to już czwarty wypadek ha-
niebnego mordu, dokonanego na osobie po-
licjanta. Wszczęto energiczne dochodzenia, 
które doprowadziły do aresztowania pod 
zarzutem popełnienia tej zbrodni znanych 
złodziei i bandytów Wasilewskiego i Ba-
nasiaka. W Orędowniku Ostrowskim z 30 
października pojawił się także motyw, iż 
mogli być to kolporterzy fałszywych monet. 
W Kotlinie aresztowano kolporterów fałszy-
wych 10-złotówek i odwiono ich do więzie-
nia w Ostrowie. Są oni podejrzani również 
o współudział w zastrzeleniu posterunko-
wego śp. Stachelskiego pod Skalmierzycami.

Na finał sprawy przyszło trochę pocze-
kać, co ujawnia materiał „Nowego Kurjera” 
z 6 czerwca 1936 roku: Przed blisko dwo-
ma laty w Skalmierzycach pow. ostrowski 
został zastrzelony w czasie nocnej służby 
st. posterunkowy P. P. Stachelski. Energicz-
ne dochodzenia, prowadzone na terenie 
całego powiatu na razie nie dały żadnych 

rezultatów. Zbrodniarz nie pozostawił żad-
nych śladów. Władze śledcze jednak nie 
ustawały w poszukiwaniach za mordercą. 
Pomimo, że policja nie była w posiadaniu 
żadnego śladu zbrodniarza, śledztwo wresz-
cie zostało uwieńczone powodzeniem. Od 
dłuższego czasu policja śledziła kroki szajki 
bandyckiej, której hersztem był niejaki Ku-
charski. Wszystkie poszlaki wskazywały na 
to, że Kucharski był mordercą ś. p. st. post. 
Stachelskiego. W chwili zebrania dostatecz-
nych dowodów winy Kucharskiego, został 
on aresztowany za morderstwo, dokonane 
na osobie jednego z członków swej bandy. 
W kryjówce Kucharskiego zwieziono przed-
mioty, skradzione ś.p. Stachelskiemu i broń, 
którą pełniący służbę policjant został za-
mordowany. Kucharskiego aresztowano już 
przed dwoma miesiącami, lecz ze względu 
na toczące się śledztwo, władze prokurator-
skie tego nie ujawniły. Dalej ślad się urywa. 
Czy na pewno to niejaki Kucharski popełnił 
tę zbrodnię? Co stało się ze znanymi zło-
dziejami i bandytami Wasilewskim i Bana-
siakiem? Czy faktycznie chodziło o fałszywe 
monety czy mieszkanie zamożnej wdowy 
Rapińskiej? Jakie były losy rodziny poste-
runkowego? Może dalsze badania ujawnią 
prawdę, a może już nigdy nie dowiemy się 
co tak naprawdę stało się feralnej nocy 
1 września 1934 roku. Na pewno jednak 
przedwojennemu funkcjonariuszowi Po-
licji Państwowej należy się pamięć oraz 
szacunek. 

 
Aleksander Liebert

Ludzie już spali… 
(na cichą trumnę  
śp. Posterunkowego Stachelskiego  
okrutnie zamordowanego).

Ludzie już spali. Cicha noc ramieniem 
Objęła w uścisk każdy załom chaty, 
Gwiazdy zaledwie złotawym promieniem 
Swoje nad światem sprawowały czaty.

Ludzie już spali i śnili o raju, 
O utraconem szczęściu przed wiekami, 
O złym człowieku, co gdzieś na rozstaju 
Przeklęte ręce nową zbrodnią plami.

Ludzie już spali i o troskach życia 
Na tę noc jedną znowu zapomnieli, 
Wtem… zagrzmiał wystrzał, zdradziecki, z ukrycia! 
Załkali w niebie nad zbrodnią anieli.

Ludzie wciąż spali, a tam wśród pustaci 
Cichy bohater duszę zleca Bogu, 
Za wierną służbę młodem życiem płaci 
Które oddaje – innych strzegąc progu.

Edmund Kaczmarek,  
Orędownik Ostrowski 1934
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Patron Polski Zmartwychwstałej 
w Skalmierzycach Nowych
Obchodzony w bieżącym roku jubileusz 100-lecia 
odzyskania niepodległości jest okazją do przypomnienia 
nieznanych powszechnie faktów historycznych 
związanych z naszym regionem. 

Iskra Powstania Wielkopolskiego na po-
graniczu skalmierzyckim, wyjątkowa rola 
stacji kolejowej w transporcie wojskowym 
i osobowym między Warszawą a Poznaniem 
oraz przejazdy Ignacego Paderewskiego, Jó-
zefa Piłsudskiego i alianckich misji wojsko-
wych przez nasze miasto były faktami, które 
do dziś świadczą o roli Skalmierzyc Nowych 
w chwilach odradzania się naszej Ojczyzny. 
W czerwcu tego roku mija też 80. rocznica 
wydarzeń związanych z przejazdem przez 
skalmierzycką stację kolejową pociągu wio-
zącego z Rzymu do Warszawy trumny z reli-
kwiami „Patrona Polski Zmartwychwstałej” 
– św. Andrzeja Boboli. 

Męczennik za wiarę

Andrzej Bobola urodził się w 1591 roku 
w Strachocinie niedaleko Sanoka. W 1622 
roku przyjął święcenia kapłańskie w zako-
nie oo. Jezuitów oraz rozpoczął pracę dusz-
pasterską na terenach wschodniej Rzeczy-
pospolitej, nieustannie dążąc do pojednania 
dwóch wyznań: katolickiego i prawosławne-
go, co nie podobało się duchowieństwu pra-
wosławnemu. W czasie wojen w 1657 roku 
kozacy pochwycili jezuickiego zakonnika i w 
straszliwych męczarniach powiesili na ryn-
ku Janowa Poleskiego. Jego doczesne szcząt-

ki zostały pochowane w kościele w Pińsku. 
Wśród nadprzyrodzonych okoliczności 
przypomniano sobie po latach o heroicznej 
śmierci Męczennika za wiarę i wśród wielu 
trumien odnaleziono jego dobrze zachowa-
ne ciało. Sława łask i uzdrowień osób mo-
dlących się za przyczyną Andrzeja Boboli 
doprowadziła do ogłoszenia przez Stolicę 
Apostolską w 1755 roku dekretu o heroicz-
ności jego cnót. W 1853 roku, mimo usil-
nych starań wykradzenia jego ciała doko-
nywanych przez wyznawców prawosławia, 
papież Benedykt XIV ogłosił go błogosła-
wionym. W roku 1922 władze bolszewickie 
siłą przewiozły trumnę z ciałem do Moskwy 
i umieściły w Instytucie Higieny jako eg-
zemplarz pokazowy dobrze zachowanego 
ciała. Stolica Apostolska czyniła wieloletnie 
starania o wydanie męczennika za wiarę, do 
czego doszło w okresie wielkiego głodu pa-
nującego w Rosji. Trumna z ciałem dotarła 
do Rzymu przez Odessę i Konstantynopol. 
17 kwietnia 1938 roku odbyła się w Bazy-
lice św. Piotra kanonizacja błogosławionego 
Andrzeja Boboli, co nastąpiło w 20-lecie od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Uro-
czystości kanonizacyjne w Rzymie, na które 
przybyło ponad 9 tysięcy Polaków z kraju 
i zagranicy były w tym czasie wielkim świę-
tem odrodzonej Ojczyzny. 

Powrót św. andrzeja do Polski 

Po zakończeniu uroczystości kanoni-
zacyjnych zaplanowano owacyjny powrót 
trumny z relikwiami świętego do War-
szawy, gdzie miał spocząć w przygotowy-
wanym sanktuarium na Rakowcu. W tym 
czasie prasa polska podała wiadomość, 
że Ojciec Święty przychylił się do prośby 
kard. Kakowskiego i przeznaczył relikwie 
świętego dla miasta stołecznego Warsza-
wy. Euforia radości opanowała Polaków, 
gdy poinformowano, że trumna z ciałem 
Męczennika przejedzie pociągiem przez 
Polskę. Po ustaleniu trasy przejazdu spe-
cjalnego pociągu wszystkie miasta roz-
poczęły przygotowania do niezwykłych 
uroczystości. Pociąg jadący z Rzymu przez 
Włochy, Jugosławię, Węgry i Czechy wje-
chał w granice Polski 13 czerwca o godz. 
628 w Zebrzydowicach –tam nastąpiło 
pierwsze powitanie. Kolejnymi miastami 
przejazdu i postoju pociągu były: Czecho-
wice, Kraków, Katowice. Na całej trasie 
gromadzili się rozradowani wierni, aby 
móc oddać cześć świętemu rodakowi. 
W pociągu oprócz wagonu kaplicy znaj-
dowała się salonka, którą jechały osoby 
towarzyszące, a wśród nich monsignore 
Respiogli – naczelny ceremoniarz papie-
ski, mgr Augustyn Tasio, prowincjał oo. 
Jezuitów Sopuch z Warszawy oraz inni 
miejscowi dostojnicy kościelni.

św. andrzej BoBola w ostrowie

Ostrów Wielkopolski dostąpił wyjątko-
wego zaszczytu dwukrotnego przyjmowa-
nia pociągu. Z Katowic pociąg specjalny je-
chał do Poznania w dniu 13 czerwca przez 
Ostrów, natomiast po uroczystościach 
wracał ponownie przez Ostrów Wlkp., 
Skalmierzyce, Kalisz i Łódź do stołecznej 
Warszawy. Podczas pierwszego postoju 
pociągu w Ostrowie na peronach zgro-
madziły się tłumy wiernych z kompanią 

1918 – 2018  
100 lat odzyskania niepodległości
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honorową i orkiestrą 60 pułku piechoty. 
Na drugi peron dworca wejść mogli tylko: 
duchowieństwo, delegacje władz miej-
skich, poczty sztandarowe. Po modlitwie 
i odśpiewaniu hymnu „Boże coś Polskę” 
pociąg wyruszył do Poznania, gdzie uro-
czystości powitalne trwały przez trzy dni. 
W dniu 17 czerwca o godz. 620 pociąg spe-
cjalny wyruszył z Poznania w ostatni etap 
do Warszawy, a o godz. 1041 wjechał na 
peron dworca w Ostrowie już po raz dru-
gi. Ostrowska prasa w relacjach napisała 
później: „Patron Polski Zmartwychwstałej 
ponownie w Ostrowie”. Proboszcz ostrow-
ski ks. dziekan Płotka z komendantem Akcji 
Katolickiej Jankowskim wyjechali do Jaro-
cina, aby już tam towarzyszyć św. Andrze-
jowi w drodze. W czasie postoju i zmiany 
parowozu był czas na godne przywitanie 
Męczennika. Trumna została wysunięta 
na platformę, orkiestra zagrała hymn na-
rodowy, kompania honorowa prezentowa-
ła broń, a proboszcz wygłosił modlitewne 
przemówienie. Na dworcu miało zgroma-
dzić się 10 tys. wiernych, a wśród nich wła-
dze samorządowe, wojsko, weterani, dele-
gacje stowarzyszeń ze sztandarami. Po 15 
minutach pociąg z ostrowskiego dworca 
wyruszył w kierunku Kalisza przez Czeka-
nów i Skalmierzyce Nowe. Wzdłuż całej tra-
sy kolejowej wiodącej wówczas nieco inną 
drogą, przez Wenecję, Karski do Czekano-
wa, gromadziły się grupy wiernych. W tym 
czasie z ostrowskiego dworca wyruszyła 
przez miasto procesja dziękczynna z reli-
kwiami św. Andrzeja do fary ostrowskiej. 
Niesione relikwie miały być przeznaczone 
dla budującego się wówczas nowego ko-
ścioła pw. św. Antoniego. 

Przyjazd Pociągu  
do skalMierzyc nowych

W leżącym na trasie przejazdu Czeka-
nowie przyjęcie pociągu zorganizowała 
dziedziczka lewkowska - pani Lipska, która 
zadbała o wystrój kwiatowy całego dworca 
i peronu. Już o godz. 900 rano w kościele św. 
Wojciecha odbyło się dziękczynne nabo-
żeństwo, po którym procesja wyruszyła na 
dworzec kolejowy. Dziewczynki w białych 
sukienkach niosły olbrzymi wieniec z kwia-
tów, który przy wyrozumiałości obsługi po-
ciągu i jego powolnym przejeździe przez 
stację udało się podać do wagonu. Zgro-
madzony lud śpiewał hymn „Boże, coś Pol-
skę”. Niezwykłą zapobiegliwością wykazał 
się proboszcz parafii Bożego Ciała w Skal-
mierzycach Nowych ks. Franciszek Jeliń-
ski, który wystarał się u władz kolejowych 
o pozwolenie na postój pociągu na miej-
scowej stacji kolejowej. Piątek 17 czerwca 
był dniem po wielkich uroczystościach pa-
rafialnych święta Bożego Ciała. Z kościoła 
po mszy św., tak samo jak poprzedniego 
dnia, wyruszyła procesja, ale w kierunku 

dworca kolejowego. Na skalmierzycki dwo-
rzec przybyła także procesja z sąsiedniej 
parafii św. Katarzyny z ks. wikariuszem 
Renem oraz z neoprezbiterem ks. Antonim 
Kowalczykiem. Skalmierzycki proboszcz ks. 
Jan Piotrowicz był wtedy poważnie chory. 
Ponad 100-metrowy peron nie mógł po-
mieścić wszystkich wiernych. Uroczystości 
uświetniła kompania wojskowa z Ostrowa, 
miejscowe stowarzyszenia kościelne, świec-
kie i wojskowo-wychowawcze z pocztami 
sztandarowymi. Niespodzianką dla wszyst-
kich był przyjazd do Skalmierzyc samocho-
du ze świtą ordynariusza diecezji włocław-
skiej ks. Karola Radońskiego, który w czasie 
postoju pociągu na stacji wsiadł do salonki, 
aby już na granicy swojej diecezji powitać 
świętego Męczennika. W czasie wjazdu po-
ciągu na skalmierzycką stację odezwały się 
syreny z pobliskich Warsztatów Wagono-
wych. Orkiestry kolejowa i wojskowa ode-
grały hymn narodowy, a liczne sztandary 
pochyliły się, aby oddać cześć patronowi 
Zmartwychwstałej Ojczyzny. Trumna na 
krótko została wysunięta na platformę, ka-
płani i lud zanosili modlitwy do świętego 
Andrzeja, a przy odjeździe wszyscy śpiewali 
do Boga hymn „Boże coś Polskę”. Po uroczy-
stości i odjeździe pociągu z dworca wyru-
szyła procesja do dwóch kościołów: Bożego 
Ciała i św. Katarzyny, gdzie odbyły się oko-
licznościowe nabożeństwa do św. Andrzeja. 
Główny organizator przyjęcia św. Andrzeja 
w Skalmierzycach, ks. Franciszek Jeliński, 
w dziesięć lat później po powrocie z obozu 
w Dachau utrwalił postać świętego Męczen-
nika na plafonie sklepienia kościoła para-
fialnego. Piękne freski namalowane przez 
znanego wielkopolskiego artystę Mariana 
Schwartza do dziś zdobią świątynię Bożego 
Ciała i są pamiątką wydarzeń historycznych 
dla parafii a także Polski.

dalsza droga do warszawy

O godz. 1130 pociąg wiozący trumnę św. 
Andrzeja wjechał na drugi peron dworca 
w Kaliszu. Przed budynkiem przygotowa-
no ołtarz, na który przeniesiono trumnę 
z ciałem świętego. Nieśli ją starosta So-
boniewski, prezydent Kalisza Bujnicki, 
wicestarosta Namysłowski oraz oficero-
wie Wojska Polskiego. Biskup diecezjalny 
Karol Radoński wygłosił podniosłe prze-
mówienie przekazywane zgromadzonym 
tłumom za pomocą głośników. Po kazaniu 
trumnę ponownie przeniesiono do wago-
nu - kaplicy przy śpiewie zgromadzonego 
ludu. Grała orkiestra wojskowa, a cały wa-
gon został obsypany kwiatami. Po zajęciu 
miejsc przez duchownych pociąg wyruszył 
w kierunku Sieradza i Łodzi Kaliskiej, gdzie 
przygotowano równie podniosłe powita-
nie. Wieczorem o godz. 1800 pociąg spe-
cjalny wjechał na peron Dworca Głównego 
w Warszawie. Tutaj w ceremonii powital-
nej uczestniczyli przedstawiciele najwyż-
szych władz państwowych z naczelnym 
wodzem Edwardem Śmigłym-Rydzem, 
wicepremierem Eugeniuszem Kwiatkow-
skim, marszałkami sejmu i senatu, gene-
ralicją, delegacjami władz samorządowych 
z prezydentem Starzyńskim oraz ducho-
wieństwem z arcybiskupem Kakowskim. 
Po odegraniu hymnu państwowego wyru-
szyła z dworca procesja na Plac Zamkowy. 
Następnego dnia z udziałem prezydenta 
Ignacego Mościckiego wyruszyła kolejna 
procesja do kościoła oo. Jezuitów kończąca 
triumfalny powrót św. Andrzeja Boboli do 
odrodzonej i wolnej Ojczyzny.

 
  
 

Opracowanie i foto archiwum Jerzy Wojtczak 
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Dzień 
Bibliotekarza 
i Bibliotek
8 maja 2018 roku z inicja-
tywy dyrektora Biblioteki 
Publicznej Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce w Szkole 
Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Droszewie zorganizo-
wano uroczystość z okazji Dnia 
Bibliotekarza i Bibliotek. 

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bo-
żena Budzik, pracownicy bibliotek oraz 
liczna grupa młodzieży ze szkół w Dro-
szewie, Kotowiecku i Gostyczynie.

Uroczystość rozpoczęła się przemó-
wieniem dyrektora szkoły Lidii Bieli, 
która skierowała w stronę burmistrz 
Bożeny Budzik słowa podziękowania 
za ogromny wkład w upowszechnianie 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 
Równie wiele ciepłych słów biblioteka-
rze usłyszeli z ust burmistrz. 

W dalszej części spotkania goście 
obejrzeli monodram wg „Pana Tade-
usza” Adama Mickiewicza w wykonaniu 
znanego krakowskiego aktora, Andrzeja 
Jurczyńskiego. Artysta zainteresował wi-
downię nie tylko treścią utworu, ale tak-
że wyrażanym gestem, ruchem i mimi-
ką. Andrzej Jurczyński przejął na swoje 
barki pracę całego zespołu aktorskiego, 
a dyskretnie oświetlona sylwetka, stylo-
wy, stosowny do epoki strój i odpowied-
nio dobrana muzyka dopełniały całości 
występu. 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek stał się 
okazją do tego, aby po raz kolejny ukazać 
wartości płynące z czytania i w gronie mi-
łośników książek podziękować pracow-
nikom bibliotek za codzienny trud oraz 
szacunek okazywany słowu pisanemu.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”  
– wycieczka seniorów do Gołuchowa
23 maja 2018 roku grupa 30 seniorów wybrała się  
na wycieczkę do Gołuchowa. Każdy z nas zna tutejszy zamek i park, 
niewielu natomiast Ośrodek Kultury Leśnej,  
jedyne tego typu miejsce w Polsce.

 Celem wycieczki było zwiedzanie „Po-
wozowni”, „Owczarni” oraz Zamku Księżnej 
Czartoryskiej. 

Na miejscu spotkaliśmy się z przewod-
niczką, która w pierwszej kolejności zabrała 
nas do „Owczarni”, gdzie obejrzeliśmy stałą 
wystawę prezentowaną jako „Technika le-
śna”. Na powierzchni ponad 1000 metrów 
kwadratowych zgromadzone są ekspona-
ty obrazujące sposoby zagospodarowania 
i użytkowania lasu. Znajdują się tam zarówno 
proste narzędzia, jak i maszyny i urządzenia 
wieloczynnościowe związane z mechanizacją 
prac leśnych. Na wystawie techniki uwagę 
zwracają makiety dawnego 
przemysłu leśnego. Dzięki 
nim dowiedzieliśmy się, jak 
w dawnych czasach produko-
wano węgiel drzewny, smołę, 
potaż, sadzę. 

Z kolei w „Powozowni” 
obejrzeliśmy wystawę pt. 
„Spotkanie z lasem”. Las uka-
zany jest tu jako zjawisko 
geograficzne, ekologiczne, bo-
taniczne oraz obiekt ochrony 
przyrody. Zapoznaliśmy się 
z gatunkami leśnymi „Polskiej 
Czerwonej Księgi”. Zobaczy-
liśmy 256 gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów zagrożo-
nych wyginięciem w środo-
wisku przyrodniczym Polski. 
Nasz podziw wzbudzały dzie-
ła sztuki współczesnych twór-
ców, dla których las stanowi 
ważną inspirację artystyczną. 

Kolejnym punktem programu była wizyta 
w Zamku Księżnej Czartoryskiej, gdzie podzi-
wialiśmy piękne wnętrza i zgromadzone dzieła.

Spacer po parku i kawa w kawiarni zakoń-
czyły naszą wizytę w przepięknym Gołucho-
wie. Pełni wrażeń, bogatsi o nowe wiadomości 
o naszej „małej Ojczyźnie” wróciliśmy do No-
wych Skalmierzyc.

Wyjazd do Gołuchowa zorganizowała kole-
żanka Krystyna Marczak, Przewodnicząca Koła 
Emerytów i Rencistów. Dziękujemy i z niecier-
pliwością czekamy na następne wycieczki.

H.J. 

Wycieczka do Poznania  
na występ zespołu 
„Śląsk”
18 maja 50 mieszkańców  
Nowych Skalmierzyc (w tym  
grupa emerytów i rencistów)  
udało się do Poznania na koncert 
galowy Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” zatytułowany  
„a to Polska właśnie”. 

Ponad stuosobowy zespół złożony z chó-
ru, baletu i orkiestry zaprezentował barw-
ne widowisko. Nie zabrakło żywiołowych 
tańców krakowskich i góralskich, kujawiaka 

i oberka oraz wzruszających wykonań „Ka-
rolinki”, „Szła dzieweczka”, czy „Hej te nasze 
góry”. Setki barwnych kostiumów z wielu re-
gionów Polski mieniły się na scenie w blisko 
dwugodzinnym programie.

Zobaczyliśmy duży wachlarz polskiego 
folkloru pokazujący piękno naszej kultury 
narodowej. Całokształt widowiska stanowiły 
pieśni i tańce charakterystyczne dla poszcze-
gólnych regionów Polski, wzbogacone cho-
reografią tańców narodowych.

Barwny żywioł porywał widzów do grom-
kich braw. Koncert był wyjątkowym, wzru-
szającym przeżyciem artystycznym. Wszyscy 
bardzo zadowoleni wróciliśmy do domu. 
Dziękujemy władzom samorządowym za 
umożliwienie wyjazdu na ten piękny koncert. 

H.J

Seniorzy na wycieczce w Gołuchowie
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Konferencja  
„Stop krzywdzeniu dzieci!”
„Dziecko krzywdzone to takie, które cierpi z powodu 
niewłaściwego zachowania innych osób - głównie 
rodziców i opiekunów - w stosunku do niego, a przy tym 
doznaje poczucia niesprawiedliwości i bezsilności. Proces 
krzywdzenia to zarówno zamierzone, jak i niezamierzone 
działanie osoby dorosłej, ujemnie wpływające na zdrowie, 
rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka”  
(definicja Komitetu Ochrony Praw Dziecka).

14 maja 2018 roku w Starym Kinie od-
była się konferencja „STOP krzywdzeniu 
dzieci” zorganizowana po raz kolejny przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowych Skalmierzycach. Przedsięwzięcie 
zostało objęte honorowym patronatem Bur-
mistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 
Jego celem było podniesienie świadomości 
w obszarze problemu przemocy wobec naj-
młodszych, a tematem przewodnim – pomoc 
dzieciom, które doświadczyły różnych form 
przemocy i wykorzystywania a także ochrona 
praw dzieci, które uczestniczą w procedurach 
prawnych. 

Na konferencję przybyli mieszkańcy, 
przedstawiciele lokalnej władzy, radni, sołty-
si, dyrektorzy i pedagodzy szkół, przedszkoli, 
dyrektorzy i kierownicy ościennych ośrod-
ków pomocy społecznej, pracownicy Urzędu 
Gminy i Miasta, przedstawiciele rad rodziców 
gminnych placówek oświatowych, przedsta-
wiciele policji, służby zdrowia, sądownictwa, 
organizacji pozarządowych, członkowie Ze-
społu Interdyscyplinarnego i Gminnej Komisji 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Zaproszenie przyjęli m.in. Przewodniczący 
Rady Gminy i Miasta Kazimierz Sipka, ów-
czesny zastępca burmistrza Paweł Błaszczyk, 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Ostrowie Wlkp. Wojciech Rachwalski, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach Teresa 
Kiełbik, Dyrektor Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Nowych Skalmierzycach Krysty-
na Kowalczyk.

Prelegenci – eksperci przedstawili cha-
rakterystykę zjawiska przemocy, możliwo-
ści zapobiegania oraz najnowsze ustalenia 
praktyczne i teoretyczne dotyczące problemu 
krzywdzenia dzieci. Podkreślono, że żeby za-
pobiegać lub przerwać przemoc, konieczne 
jest reagowanie. Obowiązek ten spoczywa na 
wielu specjalistach z kilku resortów. Ważne, 
by ci specjaliści ze sobą współpracowali. Omó-
wione zostały definicje, mechanizmy działa-
nia, rodzaje przemocy, cechy ofiar i sprawców, 
sposoby skutecznego radzenia sobie ze zjawi-
skiem przemocy i najważniejsze aspekty pro-
cedury Niebieskiej Karty.

Konferencję prowadziła Ewa Żaczek – 
starszy pracownik socjalny. Przybyłych gości 

powitała Kierownik M-GOPS w Nowych Skal-
mierzycach Urszula Gajda. Następnie wystąpili 
z wykładami:

- Mirosława kątna – posiada specjalizację 
w zakresie psychologii sądowej – przestęp-
czość nieletnich oraz psychologii klinicznej. 
Współtwórczyni programów szkoleniowych 
dla pedagogów, nauczycieli, lekarzy, pielę-
gniarek, policjantów w zakresie diagnozy 
i udzielania pomocy dzieciom krzywdzonym, 
przeciwdziałania przemocy rodzinnej i in-
stytucjonalnej oraz udzielania wsparcia oso-
bom doznającym przemocy. Współtwórczyni 
Ośrodka Diagnozy i Terapii dla Dzieci – Ofiar 
Przemocy Seksualnej. Przewodnicząca Komi-
tetu Ochrony Praw Dziecka, członkini wielu or-
ganizacji krajowych i zagranicznych zajmują-
cych się ochroną praw osób pokrzywdzonych. 
Członek Krajowego Zespołu Monitorującego 

realizację Ustawy o Przeciwdziałaniu Prze-
mocy powołanego przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej. Wygłosiła ona prelekcję 
„Dziecko krzywdzone – współczesna hańba 
świata dorosłych”.

- Mirosław sobkowiak – specjalista po-
mocy psychologicznej, terapeuta środowi-
skowy i TSR, specjalista organizacji pomocy 
społecznej i pracy socjalnej, pedagog rodzinny, 
mediator sądowy, specjalista interwencji i po-
mocy psychologicznej oraz pracy z osobami 
stosującymi przemoc, trener rodzin zastęp-
czych, trener Treningu Zastępowania Agresji 
ART, certyfikowany trener Stowarzyszenia 
Trenerów Organizacji Pozarządowych „STOP”, 
prezes Stowarzyszenia „DZIECKO”, społecz-
ny konsultant Związku Powiatów Polskich 
ds. pomocy społecznej. Wygłosił wykład pt. 
„Procedura odbioru dziecka w czterech sytu-
acjach prawnych”.

- krzysztof kula – nadkomisarz, w służbie 
od ok. 25 lat, specjalista Wydziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wiel-
kopolskim, w Zespole ds. nieletnich i patologii, 
posiada ogromne doświadczenie pracy z dzieć-
mi i młodzieżą. Podzielił się informacjami na 
temat: „Prawa dziecka. Prawne aspekty krzyw-
dzenia dziecka”. 

Konferencja odbyła się dzięki współpracy 
wielu zaangażowanych osób: pracowników 
MGOPS w Nowych Skalmierzycach a także 
dyrektor Teresie Kiełbik i pedagog Agnieszce 
Machlańskiej. 

Zgodnie z opinią uczestników i organiza-
torów tego typu konferencje są potrzebne, 
ponieważ temat przemocy w rodzinie należy 
nagłaśniać. Krzywdzone dzieci często milczą 
– są zastraszone lub po prostu kochają swoich 
oprawców, dlatego na nas spada obowiązek 

reagowania. I o tym należy głośno oraz często 
mówić, aby dotrzeć do jak największej rzeszy 
odbiorców. Pamiętajmy, że przeciwdziałanie 
krzywdzeniu dzieci jest naszym wspólnym 
prawnym obowiązkiem! 

Konferencji towarzyszył konkurs plastyczny 
pod hasłem „Mój dom – moja rodzina”, zorgani-
zowany dla uczniów szkół podstawowych z te-
renu całej gminy. W trakcie przerw można było 
podziwiać wyeksponowane prace konkursowe. 
Po zakończonych prelekcjach dyrektor Teresa 
Kiełbik i kierownik Urszula Gajda wręczyły zwy-
cięzcom i wyróżnionym nagrody. Dziękujemy 
Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów za 
współpracę, zorganizowanie konkursu i zaspon-
sorowanie nagród. 

Była to nie pierwsza i na pewno nie ostatnia 
konferencja zorganizowana przez tutejszy ośro-
dek pomocy społecznej. W planach są kolejne. 

Magdalena Iskierka

Uczestnicy konferencji
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„Dzień Mamy i Taty” w Oddziale 
Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach
„Mamo, Tato, cóż Ci dam, jedno serce tylko mam, 
a w tym sercu róży kwiat, Mamo, Tato, żyj sto lat!!!

Proste, lecz przepełnione uczuciem sło-
wa najszczerszych życzeń rozbrzmiewały 
echem w ostatnich tygodniach maja br. 
w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Pod-
stawowej im. Polskich Noblistów w No-
wych Skalmierzycach. Dzieci z trzech grup 
wiekowych zaprosiły swoje ukochane ma-
musie i tatusiów, aby z okazji ich święta za-
prezentować przygotowany specjalnie dla 
nich program artystyczny. Każdy wiersz, 
taniec i piosenka w wykonaniu przedszko-
laków były najcudowniejszym prezentem, 
jaki rodzice mogli otrzymać od swoich po-
ciech, a wręczone im przy wtórze głośno 
odśpiewanego „Sto lat” upominki stanowi-
ły dopełnienie dziecięcych życzeń. Po wy-

stępach był też czas na słodki poczęstunek 
i miłą pogawędkę przy kawie. 

Dołączając się do życzeń dzieci, my 
również – jako wychowawczynie – życzy-
my wszystkim rodzicom pociechy z „ma-
luszków” oraz niezmiennej cierpliwości 
i wytrwałości w codziennych obowiąz-
kach. Niechaj beztroski uśmiech na twa-
rzy dzieci, ich radość i szczęście oraz wy-
powiadane przez nie słowa: „Kocham Cię 
Mamo, kocham Cię Tato”, będą dla Państwa 
najwspanialszym podziękowaniem za 
trud wychowania!

Lidia Gądziak

Serce na dłoni
29 maja br. uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzycach 
gościli podopiecznych Środowi-
skowego Domu Samopomocy. 

W spotkaniu udział wzięli również: Kry-
styna Kowalczyk i Teresa Kiełbik – dyrek-
torzy obu placówek, Piotr Stencel – wicedy-
rektor szkoły, Julia Garcarek – wiceprezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny 
oraz opiekunowie. W ramach koncertu ży-
czeń swoje umiejętności taneczne i wokalne 
prezentowali zarówno uczniowie jak i go-
ście, którzy zauroczyli publiczność pięknym 
układem baletowym do ,,Ballady dla Ade-
line’’ Richarda Claydermana. Uroczystość 
przy wspólnej kawie i słodkim poczęstunku 
ufundowanym przez Radę Rodziców należy 
już do wieloletniej tradycji szkoły. W obliczu 
takich spotkań szczególnej wymowy nabie-
rają zawsze słowa ks. Jana Twardowskiego, 
który pisał: Dziękuję Ci, że sprawiedliwość 
Twoja jest nierównością, bo gdyby każdy miał 
to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny.

Dorota Bukowska i Agnieszka Machlańska

Dzień Mamy  
w „Starym Kinie”
W dniu 24 maja 2018 roku społeczność uczniowska 
klas iii ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach 
zorganizowała uroczystość Dnia Mamy  
w sali widowiskowej „Stare Kino”.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem gości przez dyrektor szkoły 
Lucynę Lisiak-Kycię. Dzień Mamy to piękne święto. W tym dniu obda-
rzane są one szczególnymi dowodami miłości. W Polsce po raz pierw-
szy obchodzono je w 1923 roku w Krakowie.

Uczniowie z pięciu klas III przedstawili część artystyczną, na którą 
złożyły się wiersze, scenki, piosenki, tańce i gra na instrumentach. Na 
scenie pojawiło się ponad 100 uczniów. Każdy czuł się aktorem, pio-
senkarzem, tancerzem i został nagrodzony gromkimi brawami. Po wy-
stępach zaproszono gości do szkoły na słodki poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim Mamom za mile spędzone popołudnie 
i życzymy, aby każdy dzień był dla nich wyjątkowo radosny, pogodny, 
słoneczny. 

Wychowawczynie klas III

Występ przedszkolaków

Z okazji Dnia Matki na scenie „Starego Kina” wystąpiło ponad 100 uczniów
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Fotorelacja z obchodów Dnia Patrona SP w Ociążu  
– 18 maja 2018 r.

Wojciechy 2018
25 maja w auli i Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana 
Kompałły i Wojciecha Lipskiego odbyła się uroczysta Sesja Rady 
Powiatu Ostrowskiego połączona z galą przyznania Nagrody 
Starosty Ostrowskiego im. Wojciecha Lipskiego - Wojciechy.

W kategorii rolnictwo doceniono miesz-
kańców Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
– Państwa Reginę i Janusza Kałużnych z Ga-
łązek Wielkich. Ich gospodarstwo „startowa-
ło” od zaledwie ośmiu hektarów ziemi, które 
pan Janusz otrzymał od rodziców. Trudnili 
się w latach 80-tych uprawą cebuli, selera czy 
ziemniaków. Swoje gospodarstwo, po wielu 
trudach, rozwinęli do pięciuset hektarów, 

a główną jego gałęzią jest drobiar-
stwo. Mają obecnie osiem kurników, 
kolejne sześć w budowie. Rocznie ho-
dują 200 tysięcy indyków, co daje trzy tysiące 
ton mięsa. 

Życzenia nagrodzonym złożyła burmistrz 
Bożena Budzik, która nie kryła dumy, że na 
terenie samorządu działa tyle przedsiębior-
czych osób. Warto podkreślić, że dotych-

czas Wojciechy otrzymali Anna i Kazimierz 
Nowaccy z Ociąża- hodowcy tulipanów, 
Jan i Andrzej Garcarek- salon Mercedesa 
oraz Andrzej Rogowski- renowacja pałacu 
w Śliwnikach. 

Aleksander Liebert 
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Projekt 
przyrodniczy 
„Święto Ziemi”
W jednym z kwietniowych tygodni 
br. uczniowie klas i-iii Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego 
w Biskupicach Ołobocznych 
realizowali projekt przyrodniczy 
z okazji Święta Ziemi. 

Podczas zajęć dzieci realizowały szereg 
różnorodnych zadań związanych z ochroną 
przyrody, poznaniem najbliższego otoczenia, 
poszerzeniem wiedzy na temat różnorodno-
ści świata roślin i zwierząt. Zorganizowany 
został konkurs wiedzy o otaczającym świe-
cie przyrody. Uczniowie wzięli także udział 
w happeningu, podczas którego promowa-
li wśród kolegów pozytywne działania na 
rzecz ochrony środowiska. Podsumowaniem 
projektu było wykonanie lapbooków pod ha-
słem: „Ziemia naszą planetą”, które po zapre-
zentowaniu przez małych twórców zostały 
wystawione na szkolnym korytarzu, dając 

możliwość edukowania zarówno dzieci, jak 
i rodziców odwiedzających szkołę. 

Mamy nadzieję, że podjęte działania pro-
ekologiczne zaprocentują w przyszłości wła-
ściwymi postawami naszych uczniów wobec 
wspaniałego, pięknego świata przyrody. 
Chcemy i będziemy dbać o naszą planetę Zie-
mię, bo - jak brzmią słowa piosenki: Ziemia 
to wyspa, to wyspa zielona... To dom jest dla 
ludzi, dla ludzi i zwierząt, więc musi być bar-
dzo zadbany.

Nauczycielki klas I-III SP Biskupice Ołoboczne

Sukcesy plastyczne  
przedszkolaków z Kotowiecka
aktywność plastyczna odgrywa znaczącą rolę w przedszkolnej 
codzienności, ma ona bowiem wiele zalet: rozwija wyobraźnię, 
kreatywność, wrażliwość, sprawność manualną, pomaga wyrazić 
emocje, uczucia, rozwijać talenty, ale również jest wspaniałą zabawą. 

Twórczość dziecka ma swoistą wartość, 
która może stanowić żyzne podłoże dla na-
uczania i wychowania (Celestyn Freinet). 

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola 
w Kotowiecku chętnie biorą udział w kon-
kursach plastycznych. W ostatnim czasie 
przyniosły one niemałe sukcesy. Kornelia 
Ulbrych w kategorii dzieci młodszych za-
jęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym „Nasze polskie stroje ludowe” 
zorganizowanym przez Publiczne Przed-
szkole „Jarzębinka” z Nowych Skalmierzyc 
oraz III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Ulubiona postać z utworów 
Marii Konopnickiej” zorganizowanym przez 
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie. 
Podwójnym sukcesem zakończył się udział 

przedszkolaków w konkursie „Ważne i zna-
ne miejsca w naszej okolicy” skierowanym 
do dzieci i rodziców z wszystkich przedszko-
li z terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzy-
ce. Organizatorem było również Publiczne 
Przedszkole „Jarzębinka” z Nowych Skalmie-
rzyc. Decyzją jurorów praca przedstawiająca 
pałac w Kotowiecku, której autorkami były 
Zuzia i Oliwia Powąska wraz z mamą, zajęła 
pierwsze miejsce. Natomiast zabytkowy ko-
ściół w Droszewie, wykonany przez Bartka 
Nazarka i jego mamę, zdobył drugie miejsce. 

Serdecznie gratulujemy naszym przed-
szkolakom. Mamy nadzieję, że te osiągnięcia 
wpłyną na wzmocnienie zainteresowań dzie-
ci i oryginalność pomysłów a także umocnią 
poczucie wiary we własne siły i zmotywują 
do podejmowania kolejnych wyzwań. 

Bogumiła Stodolna

Uczniowie stworzyli prace o tematyce ekologicznej 
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Mistrzowie 
Oszczędzania  
są wśród nas
17 maja 2018 roku w Szkole 
Podstawowej nr 11 im. 
Mirosława Feriča w Ostrowie 
Wielkopolskim odbyła się 
iii edycja Międzyszkolnego 
Konkursu „Mistrz 
Oszczędzania”. 

Konkurs został zorganizowany przez 
SP nr 11 we współpracy z bankiem 
PKO Bank Polski w ramach programu 
edukacji finansowej SKO. Zaproszenie 
do udziału przyjęło 18 szkół podstawo-
wych z terenu powiatu ostrowskiego. 
Z zadaniami z zakresu matematyki oraz 
ekonomii zmierzyło się 68 uczniów. 
Wśród laureatów konkursu znaleźli się 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ociążu. Maja Stempniak i Ni-
kodem Wasielewski z klasy trzeciej za-
jęci II miejsce. Uczestnicy wykazali się 
dużą znajomością pojęć bankowych oraz 
sprawnością rachunkową.  Nagrody dla 
każdego uczestnika konkursu ufundo-
wał PKO Bank Polski Oddział I w Ostro-
wie Wielkopolskim.

SP Ociąż

Czwarta edycja Gminnego Konkursu 
Matematycznego dla uczniów  
szkół podstawowych z terenu  
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Finał odbył się 22 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej  
im. adama Mickiewicza w Skalmierzycach pod hasłem  
„Sprytnie i logicznie, więc matematycznie”.

Konkurs z roku na rok cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. W tym roku 
liczba uczniów biorących udział w elimi-
nacjach szkolnych wyniosła 103. Zgłosiły 
się wszystkie szkoły podstawowe z terenu 
gminy i miasta. Szkoły miały za zadanie wy-
łonić po dwóch uczestników w trzech kate-
goriach wiekowych: klas piątych, szóstych 
i siódmych. 

W finale do testu konkursowego z 15 
zadaniami przystąpiło 40 uczniów. Zada-
nia wymagały podstawowych umiejętności 
matematycznych oraz sprytnego i logiczne-
go myślenia. Wysoki poziom umiejętności 
uczestników można potwierdzić faktem, iż 
wśród laureatów znaleźli się uczniowie z 18 
i 19 punktami na 20 możliwych do zdobycia 
z całego testu. 

Oto lista laureatów:
w kategorii klas V:
• I miejsce - Alicja Kuncewicz z SP im. 

Adama Mickiewicza w Skalmierzycach
• II miejsce - Wiktor Wasielewski z SP im. 

Jana Pawła II w Ociążu
• III miejsce - Andrzej Wachna z SP im. 

Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach

w kategorii klas Vi:
• I miejsce - Tomasz Kułton z SP im. Jana 

Pawła II w Ociążu
• II miejsce - Wiktoria Kopras ze 

Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Biskupicach Ołobocznych

• III miejsce - Aleksandra Matuszczak ze 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach

w kategorii klas Vii:
• I miejsce - Dawid Kaźmierczak z SP im. 

Jana Pawła II w Ociążu
• II miejsce - Kacper Wawrzyniak z SP im. 

Marii Konopnickiej w Droszewie
• III miejsce - Nikola Niezgódka z SP im. 

Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach

Na podsumowanie konkursu Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewi-
cza w Skalmierzycach Małgorzata Sulewska, 
kierownik Referatu Oświaty Daniel Mituła 
oraz przedstawiciel Rady Rodziców Paweł 
Pelc pogratulowali uczestnikom i wręczyli 
wszystkim pamiątkowe dyplomy. Ponadto 
laureaci otrzymali nagrody w postaci pucha-
rów, sprzętu elektronicznego oraz książek. 
Uczestnikom etapu finałowego gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów oraz rozwoju 
matematycznych pasji.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom ma-
tematyki uczestniczącym w pracach komisji 
konkursowej za zaangażowanie i współ-
pracę. Podziękowania za wsparcie i pomoc 
w organizacji konkursu składamy Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Boże-

nie Budzik, kierownikowi Referatu Oświaty 
i Wychowania Danielowi Mitule oraz Radzie 
Rodziców Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach. Szczególne 
podziękowania kierujemy do Prezes SGB 
Spółdzielczego Banku Ludowego w Skal-
mierzycach Teresy Artmańskiej za wsparcie 
finansowe oraz objęcie konkursu honoro-
wym patronatem.

W konkursie wzięło udział 103 uczniów
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Czy historia nas dzieli? Wychowywać  
dla pokoju w zjednoczonej Europie
Z takim tematem projektu zmierzyli się uczestnicy wymiany ze 
szkołą partnerską w Wadersloh w dniach od 11 do 18 maja 2018 roku. 

Jeszcze przed spotkaniem w Nowych 
Skalmierzycach uczniowie z obu szkół 
zostali zapoznani z tematyką II wojny 
światowej, Holocaustu i czasów powo-
jennych. Aby umożliwić młodzieży reali-
zację projektu, zorganizowano wyjazd 
do Warszawy.

W stolicy młodzież wzięła udział 
w warsztatach pt. „63 dni do wolnej Pol-
ski” przygotowanych przez Muzeum Po-
wstania Warszawskiego oraz w zajęciach 
pt. „Stereotypy – zagrożenia. W kierunku 
wojny”, które przeprowadzone były w Mu-
zeum Żydów Polskich POLIN. Poza tym 
był również czas na inne atrakcje Warsza-
wy takie jak: PGE Stadion Narodowy, Cen-
trum Nauki Kopernik i zwiedzanie miasta.

Podsumowaniem wspólnej pracy było 
przygotowanie podczas zajęć w szkole fo-
torelacji, prezentacji i wywiadów. Prezen-
tacja efektów wszystkich prac była impo-
nująca, a uczestnicy wymiany udowodnili, 
iż mimo dzielących nas wydarzeń z prze-
szłości potrafimy wspólnie budować zjed-
noczoną Europę – bez granic, uprzedzeń 
i barier kulturowych. 

Projekt został dofinansowany przez Pol-
sko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz 
Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.

U. Marcinkowska, J. Walczak

Najlepsi wśród  
mistrzów słowa i pióra
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach znani są ze 
swoich licznych polonistycznych 
osiągnięć. Dlatego i tym razem 
stanęli na wysokości zadania. 

W V Powiatowym Konkursie Literackim 
,,Najpiękniejsze miasto, moja okolica, moje 
marzenia’’ I miejsce zajęła Marta Matyśkie-
wicz, a miejsce II Amelia Skowrońska. Oby-
dwie uczennice reprezentowały klasę IIIa. 
Na wielkie uznanie jury zasłużyła również 
Klaudia Chwiłkowska z klasy IIIc, która zdo-
była II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie 
Poezji Sybirackiej ,,Wspominam ciągle suro-
wą Tajgę…’’ Natomiast 15 maja br. mieliśmy 
przyjemność uczestniczyć w gali finałowej 
IV Wojewódzkiego Konkursu Literackiego 
pod Patronatem Wielkopolskiego Kurato-
ra Oświaty w Poznaniu. W konkursie tym 
I miejsce w województwie zdobyła dwu-
krotnie Amelia Skowrońska. Nasza uczenni-
ca zdobyła laur zwycięzcy w kategorii szkół 
gimnazjalnych i średnich, rywalizując z wie-
loma uczniami również z terenu Poznania, 
Gniezna i Piły. Jej utwory otrzymały tytuł 
wierszy miesiąca w edycji październikowej 
oraz styczniowej. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Dorota Bukowska

Spotkanie ze strażakami
28 maja uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami integracyjnymi 
w Nowych Skalmierzycach odwiedzili dzielnych 
strażaków. 

Paweł Świderski i jego koledzy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Boczkowie zapoznali dzieci z pracą strażaka i pokazali sprzęt 
znajdujący się na wyposażeniu jednostki. 

Uczniowie mogli przymierzyć mundur i poczuć się jak prawdzi-
wi strażacy. Korzystając z doskonałej pogody można było wypró-
bować węże strażackie. Odbyły się również zawody przeciągania 
liny i pieczenie kiełbasek na ognisku. Dzieci spędziły czas na świe-
żym powietrzu bawiąc się i ucząc.

Monika Rogalska

Uczniowie w trakcie zajęć w muzeum
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Mistrzostwa 
Polski Polskiej 
Federacji 
Taekwon-do
28 kwietnia 2018 roku  
w Hali arena w Kaliszu odbyły  
się Mistrzostwa Polski  
Polskiej Federacji Taekwon-do,  
w których uczestniczyło około  
600 zawodników z całego kraju.

Bartosz Przegienda wywalczył wicemi-
strzostwo Polski w układach formalnych 
wśród kadetów, jednak to nie ostatni sukces 
Bartosza na tych Mistrzostwach. Otrzymał 
on również oficjalnie bilet lotniczy z rąk 
Prezesa PFT Piotra Gąsiora na mistrzostwa 
świata, które odbędą się Anglii w dniach 
21-22 lipca 2018 roku. To dla zawodnika 
wielkie wyróżnienie. 

Wyjazd ten jest możliwy dzięki dofinan-
sowaniu burmistrz Bożeny Budzik i wspar-

ciu kierownika Referatu Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy, za co Bartosz jest bardzo 
wdzięczny. Dzięki temu będzie on mógł re-
prezentować Gminę na tak prestiżowych 
zawodach, jakimi są mistrzostwa świata. 
Przed Bartoszem dość intensywny czas 
wakacyjny ze względu na przygotowania 
do wyjazdu na obóz oraz zgrupowanie ka-
dry narodowej.
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Karol Adamczewski 
z brązem na Mistrzostwach 
Polski w Taekwon-do
Podczas odbywających się 28.04.2018 roku 
w Hali Kalisz arena Mistrzostw Polski w  
Taekwon-do Karol adamczewski wywalczył 
brązowy medal w walkach light-contact. 

Medal tym cenniejszy, że 16-letni Karol 
wystartował w grupie wiekowej 17-19 lat. 
Jest to już szósty medal Mistrzostw Polski 
ucznia Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach. Dzię-
ki wsparciu finansowemu burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Karolowi został 
uroczyście wręczony bilet do Birmingham 
(na Mistrzostwa Świata w Taekwon-do, które 
odbędą się 21-22.07.2018 roku). 

Karol Adamczewski zdobył wiele medali 
w różnych dziedzinach sportu (lekkoatletyka, 
piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, koszy-
kówka), jednak największe sukcesy osiągnął 
w Taekwon-do, które trenuje od września 
2010 roku - od października 2013 pod okiem 
wybitnego trenera Stanisława Szala. 

Zdjęcia pochodzą ze strony PTF
 

Piotr Adamczewski

Alan podbija Europę
5 maja br. w niemieckiej 
miejscowości Bochum odbył się 
międzynarodowy turniej Taekwon-
do iTF, w którym wystartowało 
ponad 200 zawodników  
z 22 klubów z 8 państw. 

Konkurencje, w jakich mogli zmierzyć się 
zawodnicy to: walka light contact, techniki 
specjalne składające się z 3 różnych kopnięć 
oraz układy formalne. 

Klub Silla Kalisz reprezentował Alan Świ-
tała. Jego osiągniecia na zawodach są impo-
nujące: I miejsce - light contact, I miejsce - Ely 
Kick oraz III miejsce - układy formalne.

Szczególne podziękowania należą się 
trenerowi Kazimierzowi Kurzawskiemu za 
wspaniałe przygotowanie formy Alana na 
zawody rangi międzynarodowej oraz wzoro-
we prowadzenie naszego syna na najwyższe 
podia w kraju i Europie. Życzymy kolejnych 
znakomitych wyników na następnych turnie-
jach zarówno trenerowi jak i jego uczniowi.

Podziękowania kierujemy również 
dla burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. 

Mariusz i Róża Świtałowie

Kolejne Mistrzostwo Polski 
Alana Świtały 
W dniach 26-27 maja w miejscowości Będzin odbył się  
rankingowy turniej Taekwon-do iTF, który był powiązany  
z cyklem Mistrzostw Polski. 

Jak zawsze Alan nie zawiódł oczekiwań 
z nim związanych. Zdobyty przez niego 
Puchar Mistrzostw dowodzi kunsztu oraz 
doświadczenia, które czerpie w klubie Silla 
Kalisz, prowadzonym przez wyśmienitego 
trenera Kazimierza Kurzawskiego. Wyniki 
osiągnięte na mistrzostwach to: I miejsce 
- techniki specjalne, I miejsce - walki Semi
-Hogi, II miejsce - techniki szybkościowe, 
III miejsce - układy specjalne i oczywiście 
puchar. Na takie efekty przełożyła się cięż-
ka praca Alana. Życzymy mu dalszych wspa-
niałych wyników.

Jako rodzice Alana pragniemy serdecznie 
podziękować: Kazimierzowi Kurzawskie-
mu - za trud, przygotowanie i koordynację 
syna oraz Alanowi - za wytrwałość, godzi-
ny spędzone na treningach i poświęcenie. 
Podziękowania kierujemy również dla Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Mariusz i Róża Świtałowie
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27 maja Stadion Miejsko-Gminny 
w Nowych Skalmierzycach 
zapełnił się młodymi piłkarzami. 

Wszystko to za sprawą imprezy Żak Sum-
mer Cup 2018 zorganizowanej przez rodzi-
ców drużyny żaków wspólnie z zarządem 
Klubu Sportowego Pogoń. Z zaproszenia 
skorzystało dziesięć drużyn z Wrocławia, 
Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrzeszowa, 
Krotoszyna, Kalisza oraz gospodarze.

Zwycięzcami turnieju została Akademia 
Krecika z Ostrowa Wielkopolskiego. Nagro-
dy były wręczane przez Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożenę Bu-
dzik, radnego powiatowego Jerzego Łukasza 
Walczaka oraz prezesa KS Pogoń Bernar-
da Spasowskiego.

Organizatorzy dziękują za wsparcie Urzę-
dowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
Starostwu Powiatowemu z Ostrowa Wiel-
kopolskiego oraz przedsiębiorstwom Lazur, 
Admat i Com-40.

Aleksander Liebert

Żak Summer Cup 2018 
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