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Umowy z wykonawcami instalacji 
fotowoltaicznych i kolektorów 
słonecznych podpisane
14 maja br. burmistrz Jerzy Łukasz Walczak podpisał umowę 
z wykonawcą instalacji fotowoltaicznych, które zostaną 
zamontowane w 296 gospodarstwach na terenie gminy. Natomiast 
31 maja – na kolektory słoneczne (blisko 190 gospodarstw).

Projekt pn. „Poprawa jakości powie-
trza poprzez zwiększenie udziału OZE 
w wytwarzaniu energii na terenie Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce” to dofi-
nansowanie, które samorząd pozyskał ze 
środków zewnętrznych w kwocie ponad 
6 milionów. Stanowi ono aż 85% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięcia. Ta dłu-
go wyczekiwana przez naszych mieszkań-
ców inwestycja idzie pełną parą. Cieszę się, 

że niebawem kilkaset gospodarstw będzie 
korzystało z odnawialnych źródeł energii. 
To pierwszy, tak ważny krok w poprawie 
jakości powietrza na terenie Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce – nadmienił burmistrz.

Montaż konstrukcji, okablowania 
i falowników (dot. instalacji fotowoltaicz-
nych) oraz kolektorów słonecznych po-
trwa przez cały czerwiec.

Dariusz Smułka

Dofinansowanie  
do wymiany pieców 
węglowych
13 maja br. Rada Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce podjęła 
uchwałę rozszerzającą katalog 
podmiotów mogących ubiegać 
się o dopłaty do wymiany pieców 
węglowych na bardziej przyjazne 
środowisku kotły gazowe, 
olejowe, elektryczne, pompy 
ciepła oraz paliwa stałe.

Wsparcie w wysokości 50% kosztów kwa-
lifikowanych (nie więcej jednak niż 4.000 zł na 
jednego beneficjenta) może dotyczyć: osób fi-
zycznych, wspólnot mieszkaniowych posiada-
jących nieruchomości na terenie gminy, osób 
prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek 
sektora finansów publicznych będących gmin-
ną lub powiatową osobą prawną.

Dofinansowanie obejmie koszty demon-
tażu starych pieców oraz zakupu i montażu 
nowego źródła ogrzewania. Nie będzie można 
przeznaczyć go na m.in. instalację ogrzewania 
w nowo budowanych obiektach, przygotowa-
nie dokumentacji związanej z jego wymianą, 
zakup urządzeń, które nie będą trwale ogrze-
wały budynku, instalacje kominkowe, wymia-
nę bądź modernizację istniejącego już syste-
mu proekologicznego.

Dotacja skłoniła wielu mieszkańców do pod-
jęcia trudu wymiany starych pieców węglowych 
na nowe, proekologiczne. Jest to rozwiązanie 
nie tylko przyjazne środowisku, ale także przy-
noszące oszczędności samym mieszkańcom. 
Cieszę się, że przedsięwzięcie spotkało się z du-
żym zainteresowaniem – powiedział Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łu-
kasz Walczak.

Dariusz Smułka

Przedsięwzięcie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 
na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odna-
wialnych” w ramach Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Komunikat dla rodziców żołnierzy dot. możliwości otrzymania
Medalu „Za zasługi dla obronności kraju” 

Zgodnie z prośbą Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu w sprawie wniosków o nadanie medalu  
„Za zasługi dla obronności kraju”, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r.  

w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu  
i sposobu jego noszenia (t. j. Dz. U. z 2013., poz. 1224 ze zm.) nadawany jest:

•	 Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” - rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło  
nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową;

•	 Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju” - rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło  
nienagannie czynną służbę wojskową

W związku z powyższym prosimy osoby, które spełniają powyższe warunki o zgłoszenie się do Urzędu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr 62 762 97 19 do dnia 15.07.2019 r. wraz z podaniem następujących informacji:

•	 danych dotyczących rodziców (nazwisko, imię, data urodzenia i imię ojca, adres zamieszkania),

•	 danych dotyczących dzieci – żołnierzy (nazwisko – jeśli jest inne niż rodzica, imię, PESEL, adres zamieszkania,  
ogólne informacje o miejscu pełnienia służby: nazwa jednostki, stanowisko).
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Drogi we Węgrach i Biskupicach Ołobocznych gotowe
W połowie maja zakończyły się prace na dwóch 

gminnych drogach – ul. Parkowej we Węgrach 
oraz ul. Szkolnej w Biskupicach Ołobocznych. 

W ramach pierwszego z przedsięwzięć 
wylano nowy asfalt na długości 710 metrów. 
Po obu stronach jezdni znajdują się półmetro-
we pobocza z kruszywa. Natomiast w Bisku-

picach Ołobocznych odcinek o długości 665 
metrów zyskał nową nawierzchnię. Tutejsze 
pobocza również umocniono kruszywem.

Zadania były w całości realizowane ze 
środków gminnego budżetu i wyniosły odpo-
wiednio 410.994,00 i 422.700,16 zł. 

Dariusz Smułka

Ul. Parkowa w Węgrach przed i po remoncie Ul. Szkolna w Biskupicach Ołobocznych przed i po remoncie

Przyjaźni starzeniu
Szesnaście samorządów 
zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Aglomeracja Kalisko-Ostrow-
ska ubiega się o certyfikat 
„Miasto przyjazne starzeniu”, 
który nadawany jest przez 
Światową Organizację Zdrowia.

 Tego typu rozwiązania wprowadza-
ne są na całym świecie, a w Polsce takim 
tytułem może pochwalić się kilkanaście 
samorządów. 

Program polega na tworzeniu i kon-
sekwentnym prowadzeniu nowoczesnej 
polityki senioralnej, by ta sprzyjała jak 
najdłuższej aktywności osób starszych 
i dostosowywała jakość usług publicznych 
do ich potrzeb. Główny nacisk położony 
jest na zwiększenie mobilności seniorów 
poprzez doskonalenie i rozwój trans-
portu publicznego z uwzględnieniem 
oczekiwań osób 60+, lecz równie ważne 
jest angażowanie seniorów w przedsię-
wzięcia kulturalne, podnoszenie jakości 
usług medycznych i ochronę środowi-
ska, które znacząco wpływa na zdrowie 
mieszkańców. 

Spotkania grupy roboczej wszystkich 
samorządów dotychczas odbywały się 
w Kaliszu, a pierwsze wyjazdowe odbyło 
się 30 maja na Stadionie Miejsko-Gmin-
nym w Nowych Skalmierzycach. Cieszę 
się, że Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 
czyni starania o uzyskanie certyfikatu- po-
wiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. 
Wierzę, że wspólnymi siłami wszystkich 
ośrodków włączonych w ten projekt uda 
się nam wypracować, a następnie konse-
kwentnie realizować nowoczesną politykę 
senioralną, która będzie skierowana na 
zdrowe, aktywne oraz przyjazne starzenie 
się naszych mieszkańców. 

Koordynatorem akcji z ramienia skal-
mierzyckiego samorządu został Alek-
sander Liebert, który współdziała razem 
z ekspertami w następujących katego-
riach: partycypacja społeczna, szacunek 
i inkluzja społeczna, partycypacja obywa-
telska i zatrudnienie, komunikacja i infor-
macja (Krystyna Marczak), wsparcie spo-
łeczności i usług zdrowotnych (Urszula 
Gajda) oraz infrastruktura (Piotr Mosiek).
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Akcje sprzątania  
w Kościuszkowie i Fabianowie 
Po udanej akcji sprzątania lasu, jaka odbyła się  
na początku kwietnia w Śliwnikach, kolejne wsie  
postanowiły zrobić coś w czynie społecznym.

 I tak 13 kwietnia i 11 maja około pięć-
dziesięciu mieszkańców Kościuszkowa ze-
brało się, aby posprzątać śmieci w swojej 
miejscowości, począwszy od granicy z Ocią-
żem aż po Czachory. Jestem zaskoczony, ale 
i dumny, że aż tylu mieszkańców włączyło się 
w naszą akcję. Dzięki takim przedsięwzięciom 
uczymy najmłodsze pokolenia, jakie negatyw-
ne skutki przynosi wyrzucanie śmieci w miej-
scach niedozwolonych, ale i również jaka siła 

drzemie we wspólnej organizacji i chęci zro-
bienia czegoś dla innych – powiedział sołtys 
Karol Bukowski.

Z kolei 1 maja, w Święto Pracy, społecz-
ność Fabianowa posprzątała świetlicę oraz 
teren do niej przyległy (wraz z placem za-
baw). Na zakończenie uczestnicy zasiedli 
przy ognisku i grillu, aby odpocząć i wspól-
nie pobiesiadować po owocnym dniu pracy.

Dariusz Smułka

Spotkanie w Śliwnikach
6 maja 2019 roku w świetlicy w Śliwnikach Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak oraz sekretarz stanu 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Andżelika Możdżanowska 
spotkali się z nowo wybranymi sołtysami i prezeskami  
Kół Gospodyń Wiejskich. 

Obowiązki przedstawicieli wsi omówiła za-
stępca burmistrza Agnieszka Sipka, wskazując 
na m.in. zwoływanie i prowadzenie zebrań, 
przygotowywanie i wykonywanie uchwał czy 
pełnienie funkcji inkasentów podatkowych. 

Z kolei skarbnik Bolesław Borkowski poin-
formował o prowadzeniu księgowości i fi-
nansach, a policjant miejscowego posterunku 
udzielił porad dotyczących bezpieczeństwa 
i kontaktu z dzielnicowymi. Prezes WPK Mał-

gorzata Torz-Franka za-
gwarantowała chęć współ-
pracy z sołectwami oraz 
przybliżyła pracę spółki na 
najbliższe miesiące.

Koła Gospodyń Wiej-
skich wykonują ciężką, 
często niedocenioną pracę 
na rzecz swoich małych 
ojczyzn. Kobiety kultywu-
ją i podtrzymują tradycję 
przekazywaną z pokolenia 
na pokolenie. Tam, gdzie 
funkcjonuje KGW, tam jest 
nasza mała Polska – za-
znaczyła Andżelika Moż-
dżanowska. Dzięki usta-

wie, której była głównym pomysłodawcą 
i twórcą, koła uzyskały osobowość prawną. 
Natomiast nowelizacja, która weszła w życie 
7 maja 2019 roku, rozszerzyła możliwość za-
kładania organizacji w miastach do 5 tysięcy 
mieszkańców oraz w sołectwach gmin miej-
skich. Ponadto gospodynie będą mogły wnio-
skować o dofinansowanie w kwocie od 3 do 
5 tysięcy zł z budżetu państwa na potrzeby 
statutowe oraz brać udział w projektach 
unijnych. Wspieram i aktywnie współpracuję 
z Kołami Gospodyń Wiejskich. Już niebawem 
zostanie zorganizowany dodatkowy konkurs 
ofert dla organizacji społecznych działających 
na terenie naszej Gminy, w którym będą mogły 
brać udział gospodynie i tym samym starać 
się o kolejne pieniądze na rozwój – nadmienił 
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak (konkurs 
został już ogłoszony, termin składania wnio-
sków upływa 24.06.2019 r. - przyp. red.).

Na terenie gminy funkcjonuje aktualnie 
21 kół. Obecny na spotkaniu Poseł na Sejm 
RP Tomasz Ławniczak przypomniał, że zrze-
szenia te mogą korzystać z uproszczonej 
księgowości, a uzyskane środki finansowe są 
zwolnione z podatku VAT. Spotkanie zakoń-
czyło się w miłej atmosferze przy kawie.

Krystian Wrzesiński

W akcjach sprzątania brali udział  
również młodsi mieszkańcy wsi
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Dzień Dziecka – gminny i nie tylko
1 czerwca na stadionie w Nowych Skalmierzycach odbył się gminny 
Dzień Dziecka. Na zgromadzonych uczestników czekało mnóstwo 
atrakcji, a co najważniejsze, były one bezpłatne. 

Dzieci korzystały z warsztatów pla-
stycznych, konkursów z nagrodami, zajęć 
z robotyki, malowania twarzy, zamków 
dmuchanych, występów scenicznych itp. 
Zainteresowanie wzbudziły również: wido-
wiskowy pokaz OSP Skalmierzyce, obecność 
Policji oraz karetki - do każdego pojazdu 
tych służb mundurowych można było wejść 
i poznać tajniki zawodu. Uroczystość została 
zorganizowana z inicjatywy burmistrza Je-
rzego Łukasza Walczaka: cieszę się z sukcesu 
imprezy, która - mam nadzieję - na stałe wpi-
sze się w kalendarz naszych wydarzeń. Mam 
już pomysły na kolejne festyny integrujące 
społeczność lokalną, bo widzimy, że jest takie 
zapotrzebowanie społeczne. 

Podobnego typu festyny odbyły się w in-
nych miejscowościach Gminy, m.in. we Wę-
grach, Gniazdowie, Śmiłowie czy Ociążu. 

O dobrą rozrywkę w tej ostatniej wsi za-

dbały rady sołeckie Ociąża, Fabianowa oraz 
Kwiatkowa wraz z tamtejszymi kołami go-
spodyń wiejskich. Atrakcje, jakie zaoferowa-
no uczestnikom rodzinnego pikniku, który 
odbył się 2 czerwca w parku krajobrazo-
wym, obejmowały m.in. konkursy i zabawy 
przeprowadzane pod okiem animatora kul-
tury, dmuchane zamki, pokaz wozów stra-
żackich, znakowanie rowerów, darmowe 
stoisko kulinarne, stoisko żużlowe z przejaz-
dami motocyklem oraz cieszącą się olbrzy-
mim zainteresowaniem fotobudkę, w której 
można było uwiecznić towarzyszące temu 
radosnemu świętu emocje. 

Tego samego dnia świętowały dzieci 
z miejscowości Węgry, dla których o moc 
atrakcji zadbali wspólnie rada sołecka oraz 
KGW. Na tutejszej imprezie również nie za-
brakło dmuchanego zamka, animacji oraz 
licznych konkurencji sportowych, w tym 

przeciągania liny. Bogato zastawione stoły 
zachęcały natomiast do skorzystania z ta-
kich smakołyków jak wata cukrowa, pop-
corn, słodkie przekąski czy grochówka. 

Darmowe niespodzianki typu słodkości, 
tzw. dmuchańce i animacje zapewniono tak-
że najmłodszym mieszkańcom Gniazdowa, 
a ich organizatorami był sołtys wsi wraz 
z radą sołecką. 

W Śmiłowie festyn rodzinny, który odbył 
się tydzień wcześniej, 25 maja, połączył dwa 
święta – Dzień Dziecka oraz Dzień Matki. 
Przybyli na niego niemal wszyscy mieszkań-
cy wsi. Ci mniejsi mogli zjeść pyszną watę 
cukrową i świeży popcorn oraz skorzystać 
z dmuchanych zamków i zabaw przygoto-
wanych przez animatorkę Karolcię. Dorośli 
natomiast w godzinach wieczornych wzięli 
udział w ognisku zorganizowanym przez 
sołtysa wsi - Monikę Tomalę przy udziale 
finansowym gospodyń wiejskich oraz środ-
ków z gminnego budżetu.

Magdalena Kąpielska,  
Aleksander Liebert, 

Justyna Strzyż 

Burmistrz częstował dzieci słodyczami Ognisko w Śmiłowie Animacje dla dzieci w Ociążu

Atrakcje dla dzieci we WęgrachGminny Dzień Dziecka
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„Zabawa na trzech salach do rana”,  
czyli potańcówki, majówki, zabawy latowe i towarzyskie  
w okresie międzywojennym - cz. I
Odrodzona po latach zaborów Ojczyzna borykała się z przeróżnymi problemami natury społecznej 
i ekonomicznej. Powszechne bezrobocie, słaby rozwój przemysłu i niski poziom gospodarki rolnej 
powodowały, że życie mieszkańców nie należało do najłatwiejszych. Mimo tak niesprzyjających 
warunków ekonomicznych, ówczesnym skalmierzyczanom nie brakowało zapału i radości życia. 

Liczne organizacje społeczne nadawały ton 
życiu towarzyskiemu, a każde zebranie człon-
ków z reguły kończyło się zabawą „do białego 
rana” – jak to zaznaczano w zaproszeniach. 
Wszystkie spotkania organizacji społecznych 
oraz kościelnych były okazją do wspólnej za-
bawy przy dźwiękach lokalnego zespołu „graj-
ków”. W środowisku skalmierzyckim oprócz 
oficjalnego zespołu orkiestry kolejowej przy-
grywały do tańca także amatorskie rodzinne 
zespoły muzyczne. Aby organizować zabawę 
taneczną wystarczyły mała sala, polana w la-
sku śliwnickim, oberża Kaplickiego czy Ławni-
czaka, sala w kasynie lub w kantynie kolejowej 
bądź stadion sportowy. W czasach, gdy nie sły-
szano o telewizji, a radioodbiorniki były tylko 
w nielicznych domach, tańce przy dźwiękach 
orkiestry były jedyną formą wypełnienia wol-
nego czasu.

Skalmierzyczanie baWią Się 
u niemOjOWSkich W ŚliWnikach

W maju 1922 roku odbyły się dwie zabawy 
zorganizowane przez skalmierzyckie Towa-
rzystwo Przemysłowo-Rzemieślnicze oraz To-
warzystwo Gimnastyczne „Sokół”, obchodzące 
w tym czasie 3. rocznicę istnienia. 

W dniu 28 maja członkowie „Sokoła” uczest-
niczyli we mszy świętej, po której wyruszyli 
z Domu Katolickiego do lasku pana Niemojow-
skiego w Śliwnikach, aby tam realizować pro-
gram sportowo-rozrywkowy. Przewidziano 
w nim obowiązkowe popisy gimnastyczne, gry 

zręcznościowe, rzucanie do orła (?), przecią-
ganie liny oraz wiele innych. Wspólną zabawę 
zakończono tańcami towarzyskimi. 

Tydzień wcześniej zarząd Towarzystwa 
Przemysłowców zaprosił wszystkie organiza-
cje na tzw. „wielką zabawę latową” w ogrodzie 
pana Ławniczaka. 

Już na początku czerwca tego roku na zaba-
wę zaprosiło Towarzystwo Polskich Kolejarzy, 
urządzające poświęcenie swojego sztanda-
ru. W programie uroczystości przewidziano: 
o godz. 9.00 powitanie gości na dworcu kole-
jowym, wymarsz przy dźwiękach orkiestry 
do kościoła w Skalmierzycach na mszę świętą, 
a po południu koncert w parku przy pałacu 
Niemojowskiego. Zakończeniem uroczystości 
była „wielka nocna zabawa połączona z tańca-
mi i rozmaitymi rozrywkami”. 

W dniu 2 lipca 1922 roku, także w parku 
Niemojowskich w Śliwnikach (Niemojowscy 
często użyczali swego parku lub pobliskie-
go lasku na Zawadach na imprezy rozryw-
kowe), odbyła się tzw. „wenta”, czyli zabawa 
dochodowa organizowana przez miejscowe 
Towarzystwo Polskiego Czerwonego Krzyża, 
którego prezesami byli właśnie Niemojowscy. 
Przeznaczona dla wszystkich impreza rozpo-
częła się o godz. 14.00 koncertem orkiestry na 
Placu Wolności oraz wspólnym przemarszem 
uczestników przy dźwiękach muzyki do par-
ku w Śliwnikach. W czasie tańców i zabawy 
zaplanowano loterię fantową, koło szczęścia, 
strzelanie do tarczy i pocztę japońską. Dla 
najmłodszych organizatorzy przygotowali gry 

i zabawy oraz niespodzianki. Dzieci do lat 14 
musiały obowiązkowo przybyć z rodzicami, 
dla których przygotowano „bufet obficie za-
opatrzony”. Zabawa taneczna trwała do póź-
nych godzin nocnych. 

W następnym miesiącu z gościny w lasku 
Niemojowskich skorzystał skalmierzycki 
Związek Inwalidów Wojennych, organizujący 
tam „wielką zabawę latową”, która rozpoczęła 
się wymarszem z Domu Katolickiego o godz. 
15.00 . Organizowany przy tych zabawach bu-
fet gastronomiczny przynosił z reguły docho-
dy niezbędne dla działalności organizacyjnej. 

W miesiąc później Koło Śpiewu „Halka” 
zorganizowało w sali Domu Katolickiego kon-
cert wokalny z amatorskim przedstawieniem 
komedyjki w dwóch aktach zatytułowanej 
„Zaręczyny w plantacjach” oraz kolejnej - „To 
nie żydowskie swaty”- także w dwóch aktach. 
Wstęp na przedstawienia, oczywiście płatny 
upoważniał do udziału w zabawie do rana na 
sali pana Dłubka. 

„SOkOły” baWią Się  
W Skalmierzycach i Ociążu 

W maju 1924 roku skalmierzyckie Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół” obchodziło 
5-lecie działalności. Z tej okazji oraz z okazji 
1-szej rocznicy poświęcenia swojego sztanda-
ru w niedzielę 1 czerwca już od godz. 6.00 rano 
rozpoczęły się rocznicowe uroczystości. Po 
zbiórce w kantynie kolejowej (ulica Mostowa) 
bractwo sokole wyruszyło na mszę świętą do 

Zawody w lasku śliwnickim Orkiestra kolejowa z kapelmistrzem Dolatą
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kościoła w Skalmierzycach. Po przerwie obia-
dowej odbyła się ponownie zbiórka członków 
towarzystwa i wymarsz do lasku śliwnickiego. 
Tam rozpoczęły się występy drużyn sokolich, 
ćwiczenia gimnastyczne oraz popisy drużyno-
we i indywidualne, zakończone rozdaniem na-
gród. Końcowym punktem uroczystości była 
„zabawa na trzech salach do białego rana”.

Członkowie skalmierzyckiego „Sokoła” 
w miesiąc później uczestniczyli w podobnych 
zawodach i zabawie w Ostrowie, a w dniu 6 
lipca 1924 r. odbył się Zlot Sokoli w Kaliszu.

Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” po-
wstawały w tym czasie jak grzyby po deszczu. 
Także w Ociążu zawiązało się gniazdo sokole, 
które w dniu 3 sierpnia 1924 roku urządziło 
uroczystość poświęcenia swojego sztanda-
ru, wykonanego bezinteresownie przez dwie 
członkinie – panie Narowską i Rosińską. Już 
od samego rana do Ociąża zjeżdżały się gniaz-
da sokole z Kalisza, Ostrowa, Skalmierzyc, 
Czekanowa, Pruślina i Skalmierzyc Nowych. 
O godz. 10.00 wyruszono z miejsca „pod dę-
bem” na mszę świętą do kościoła, gdzie ks. Ro-
sochowicz poświęcił nowy sztandar. Podczas 
uroczystości śpiewał chór „Halka” ze Skal-
mierzyc Nowych oraz grała Orkiestra Policji 
Państwowej z Kalisza. Chrzestnymi sztandaru 
byli: miejscowa dziedziczka hrabina Tyszkie-
wiczowa oraz zięć druha Rosińskiego, dzier-
żawca dóbr w powiecie rawickim. Z kościoła 
po mszy św. wyruszył pochód uczestników 
na plac przy dworcu kolejowym, gdzie pod 
rozłożystym dębem odbyło się zebranie za-
inicjowane przemową druha Skrobelskiego 
z Ostrowa. Z zaproszonych gniazd sokolich 
przemawiali druh Szrejbrowski z Ostrowa, 
druh Felisiak ze Skalmierzyc, a w imieniu 
weteranów powstania 1863 roku przemówił 
druh porucznik Józef Kajzer z Ostrowa – po-
stać wyjątkowa w dziejach tego miasta. Uro-
czystości w Ociążu trwały przez cały dzień 
i noc. Po obiedzie wyruszono w pochodzie na 
okopy szwedzkie, gdzie przewidziano różne 
ćwiczenia gimnastyczne, także z przyrząda-
mi, z udziałem wszystkich przybyłych drużyn. 
Przebieg ćwiczeń nadzorowali druhowie Ro-
siński i Grzelak. Przy okopach szwedzkich ba-
wiono się z orkiestrą do godz. 21.00 , a z racji 
ciemności rozbawione towarzystwo przenio-
sło się na salę, gdzie bawiono się do rana. 

Lato 1924 roku nie obyło się bez zabawy 
Czerwonego Krzyża. W niedzielę13 lipca zor-
ganizowano tradycyjną zabawę latową w par-
ku Niemojowskich. O godz. 15.00 wyruszono 
z Placu Wolności do parku w Śliwnikach, gdzie 
do godz. 7.00 wieczorem trwał koncert orkie-
stry, wenta, wspólny śpiew i loteria fantowa. 
W godzinach wieczornych rozpoczęły się za-
bawy taneczne w salach w kantynie, kasynie 
kolejowym i gospodzie Dłubka. Uczestnicy 
opłacali tylko wstęp w wysokości 50 groszy, 
a dodatkowe pieniądze tracili w „bufecie obfi-
cie zaopatrzonym”. 

Skalmierzycka młodzież w okresie mię-
dzywojennym nie znała telewizji, telefonów 

komórkowych, smartfonów, komputerów, 
a chcąc się zabawić z reguły sama przygoto-
wywała imprezy rozrywkowe. W tym czasie 
zaszczytem było należenie do organizacji czy 
jednego z wielu towarzystw. Młode Polki, Ka-
tolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej 
i Żeńskiej, Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół” 
powstawały prawie w każdej miejscowości. 
Ewenementem był fakt, że wszyscy potrafili 
się wspólnie bawić i wspierać w działalności 
organizacyjnej. 

Dzień młODzieży W Skalmierzycach

7 września 1924 roku urządzono w Skal-
mierzycach wspólny Dzień Młodzieży. Jedną 
z przygotowanych na tę imprezę atrakcji były 
zawody lekkoatletyczne. Na całodniowy pro-
gram przybyła do Skalmierzyc także młodzież 
z Ostrowa i Kalisza. Rozpoczęte w godzinach 
porannych uroczystości Towarzystwa Mło-
dzieżowego zainicjowano powitaniem gości 
wygłoszonym przez przewodniczącego oraz 
wręczeniem nagród i dyplomów zasłużonym 
działaczom, wśród których byli druhowie 
Lewandowski oraz Kucharski. Życzenia dla 
wszystkich uczestników przekazał Wincenty 
Niemojowski ze Śliwnik. Część oficjalną zakoń-
czono odśpiewaniem „Roty” oraz wspólnym 
zdjęciem. Z Domu Katolickiego uczestnicy świę-
ta przeszli do kościoła św. Katarzyny na mszę. 
Wszyscy spotkali się powtórnie o godz. 14.30 
w ogrodach pałacu śliwnickiego, gdzie odbyły 
się liczne koncerty chórów, zawody lekkoatle-
tyczne oraz gry sportowe. W samych zawodach 
biegowych na dystansie 100 m wystartowało 
35 uczestników, pozostali rzucali granatem 
lub skakali w dal. W trójboju zwyciężyła dru-
żyna z Ostrowa w składzie: Jagielski, Matczak 
i Antonowicz. Wyróżnienie otrzymał skalmie-
rzyczanin druh Jaszczyński. Swoje zawody ro-
zegrała także młodzież poniżej 16 roku życia 
– zwyciężyli: Jaszczyński, Ławniczak i Dycfeld. 

Pochwałę otrzymał druh Tomczak, wszyscy 
reprezentowali drużynę skalmierzycką. Naj-
więcej radości widzom i uczestnikom przy-
niósł mecz w palanta, w którym Skalmierzyce 
wygrały 1:0. Zawody zakończyły się wspólną 
zabawą w parku Niemojowskich, a gdy nastała 
noc przeniesiono się na oświetloną salę Dłubka 
w Skalmierzycach, gdzie bawiono się do rana.

Podczas zabaw organizowanych przez to-
warzystwa powodzeniem cieszyły się loterie 
fantowe. Na zabawie zorganizowanej przez 
Towarzystwo Cyklistów w tydzień później, 14 
września, uroczyście ogłoszono, że w loterii 
fantowej wygrał los nr 349, a za nim stał „koń 
z powózką”. Cały zaprzęg był do odebrania 
w gospodarstwie pana Szostaka. W dzisiej-
szych czasach na festynach „konie z powózką” 
zastąpiły konie mechaniczne i kabriolety.

Wśród wielu miejsc wspólnej zabawy 
w Skalmierzycach i Skalmierzycach Nowych 
w 1924 roku pojawiła się zapowiedź otwar-
cia nowego przybytku rozrywki. Otóż oberży-
sta Jan Krahl ogłosił, że otwiera nowy interes 
w budynku nieczynnego kasyna kolejowego 
(obecnie przedszkole „Pod Kasztanami”). 
Przed dniem otwarcia i poświęcenia kasyna 
pojawiło się w Skalmierzycach Nowych ogło-
szenie: W dniu 1 października 1924 roku od-
będzie się poświęcenie nowo otwartego lokalu. 
Dla Szanownych Gości przygotowany będzie 
wyśmienity bufet ciepły i zimny oraz dobrze pie-
lęgnowane napoje. Dla uprzyjemnienia pobytu 
Szanownym Gościom przygrywać będzie do-
borowa orkiestra. Zapraszając Szanowne Oby-
watelstwo na dzień powyższy proszę o łaskawe 
poparcie. Z wysokim szacunkiem Jan Krahl

Jakie były losy rozrywkowego interesu 
pana Jana, dowiemy się w kolejnym odcinku, 
już po Festynie Parafialnym i Dniach Miasta. 
Miłej zabawy „latowej” wszystkim mieszkań-
com gminy i gościom życzy autor. 

 Jerzy Wojtczak 

Święto młodzieży w Skalmierzycach - 1924 r.
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Festyn rodzinny w Skalmierzycach
26 maja br. na terenie przy Sanktuarium Maryjnym  
w Skalmierzycach odbył się festyn rodzinny,  
który zorganizował proboszcz parafii ks. kan. Sławomir Nowak. 

Patronat honorowy nad imprezą objął 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Jerzy Łukasz Walczak. Dzień Matki nie był 
jedyną okazją do świętowania, bowiem tego 
dnia ks. Nowak obchodził jubileusz 25-lecia 
kapłaństwa. 

W uroczystej mszy świętej w intencji jubi-
lata uczestniczyli przedstawiciele samorządu, 
parlamentu i duchowieństwa, przyjaciele, 
rodzina, parafianie, delegacje organizacji 
społecznych i wsi a także poczty sztandaro-
we. Ks. kan. Sławomir Nowak dał się poznać 
jako świetny zarządca oraz organizator, który 
potrafi zjednać wokół siebie mnóstwo osób 
chcących mu pomóc w podejmowanych ini-
cjatywach na rzecz parafii. Jak sam potwier-
dza: nie mając nic, można zrobić wiele – tylko 
potrzeba wiary i ufności. Dzisiaj dziękuję Bogu 
za dar kapłaństwa i za to, że spojrzał na mnie 
i powiedział – pójdź za mną. Wyjątkowy cha-
rakter uroczystości skłonił wielu do złożenia 
jubilatowi życzeń. W dniu srebrnego jubile-

uszu święceń kapłańskich proszę przyjąć gra-
tulacje oraz z serca płynące podziękowania za 
dar Księdza kapłańskich rąk. Wdzięczność tę 
wyrażam nie tylko w imieniu swoim, ale rów-
nież mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce, którym towarzyszy Ksiądz podczas 
wszelkiego rodzaju ważnych dla naszej wspól-
noty wydarzeń – dziękował burmistrz Jerzy 
Łukasz Walczak. Życzenia złożyli także m.in.: 
Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, starosta 

ostrowski Paweł Rajski, delegacje organizacji 
społecznych oraz wsi. 

Festyn rodzinny rozpoczął występ Miejsko
-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Skalmie-
rzyce na czele z jej dyrygentem – Wojciechem 
Musiałem, pod którego batutą muzycy wyko-
nali polskie i zagraniczne standardy muzyki 
rozrywkowej. Po nich scenę opanowały dwa 
zespoły rockowe – Dżem Cover Band oraz 
legendarny zespół Lombard, który zagrał 
swoje największe przeboje: „Szklaną pogodę”, 
„Śmierć dyskotece!” czy wykonane wraz z ju-
bilatem „Przeżyj to sam”. Discopolową gwiaz-
dą festynu była formacja Weekend, której hit 
z 2012 roku – „Ona tańczy dla mnie” – zanoto-
wał prawie 120 milionów wyświetleń w ser-
wisie YouTube. Poza doznaniami muzyczny-
mi dla uczestników przewidziano stoiska 
gastronomiczne, darmową grochówkę, weso-
łe miasteczko i dmuchańce oraz tort, który ks. 
Nowak osobiście kroił i częstował nim ludzi. 
Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna. 

Impreza była współfinansowa-
na ze środków budżetu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Dariusz Smułka
Fot. A. Liebert i D. Smułka

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek oraz Działacza Kultury
Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta  
w Nowych Skalmierzycach 23 maja 2019 roku w Starym Kinie 
wręczyły podziękowania osobom, które aktywnie promują  
kulturę i czytelnictwo w naszym regionie. 

Żyjemy w czasach, gdzie zmianie ulegają 
nie tylko biblioteki i ośrodki kultury. Bibliote-
karze i działacze kultury również. (…) Biblio-
tekarz i działacz kultury to współczesny czło-
wiek renesansu, prowadzi zajęcia edukacyjne, 
bywa psychologiem, terapeutą, promuję kul-
turę oraz upowszechnia wiedzę o niej - tymi 

słowami Dyrektor Centrum Kultury oraz 
Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Małgo-
rzata Jarosik rozpoczęła uroczystość z okazji 
Dnia Bibliotekarza oraz Działacza Kultury.

Podziękowania i wyróżnienia za dotych-
czasową pracę na rzecz rozwoju kultury 
i edukacji oraz zaspokajanie potrzeb i zain-

teresowań kulturalnych mieszkańców wrę-
czyli Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Agnieszka Sipka oraz Prze-
wodniczący Rady Gminy i Miasta Tadeusz 
Orzechowski. 

Podziękowania otrzymali pracownicy 
Referatu Kultury, Sportu oraz Promocji: 
kierownik Aleksander Liebert, Magdalena 
Kąpielska, Ewelina Stachowicz-Zych, Da-
riusz Smułka i Krystian Wrzesiński, a po-
nadto: Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta przy 
OSP w Skalmierzycach wraz z dyrygentem 

Występ zespołu Weekend

Festyn poprzedziła msza świętaWystęp zespołu Lombard
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Gminny Dzień Strażaka i 50-lecie 
jednostki w Gostyczynie
18 maja br. w Gostyczynie odbył się Gminny Dzień Strażaka 
połączony z jubileuszem 50-lecia jednostki.

Na uroczystości, poza druhami ze wszyst-
kich siedmiu jednostek OSP, pojawili się także: 
władze samorządowe z burmistrzem Jerzym 
Łukaszem Walczakiem, Poseł na Sejm RP To-
masz Ławniczak, starosta ostrowski Paweł 
Rajski wraz z radnymi powiatowymi – Mi-
chałem Ciupką oraz Mirosławem Nowackim, 
przedstawiciele służb mundurowych, pro-
boszcz parafii ks. kan. Michał Pacholczyk, Miej-
sko-Gminna Orkiestra Dęta przy OSP Skalmie-
rzyce, ochotnicy z sąsiednich jednostek OSP 
a także zaprzyjaźnieni goście z Austrii.

Obchody rozpoczęły się przemarszem 
do kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa, gdzie 
w intencji strażaków została odprawio-
na msza święta. Podczas homilii proboszcz 
dziękował druhom za ich ofiarną, codzienną 
służbę: jesteście tymi, którzy w sposób niesły-
chanie świadomy zapisują Chrystusowe prawo 
miłości, aby pomagać bliźnim w potrzebie, aby 
ratować ludzkie życie. Jesteście bardzo ważną, 
wręcz niezbędną częścią społeczności naszej 
małej ojczyzny, za co należy Wam się serdecz-
ne Bóg zapłać. Po nabożeństwie udano się na 
plac przed remizą, gdzie miały miejsce głów-
ne uroczystości. To tam swoje podziękowania 
przekazali przybyli goście, w tym m.in. bur-
mistrz Jerzy Łukasz Walczak: chyląc dziś czo-

ła przed wszystkimi, którzy służyli 
bądź służą nadal w szeregach jed-
nostki, w imieniu społeczeństwa wy-
rażam wdzięczność serca za Waszą 
odwagę, ofiarność i wrażliwość na 
ludzką niedolę. Wspomniał on tak-
że o wyjątkowych, bliskich stosunkach z jed-
nostką z Austrii: zapoczątkowana przeszło 20 
lat temu współpraca między jednostkami z Linz 
a Gostyczyną dawno już straciła charakter czy-
sto formalny, przybierając kształty zażyłości, 
czy wręcz familiarnych stosunków. 

Z okazji jubileuszu Prezydium Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Ostrowie Wielkopolskim nadało jednostce 
OSP Gostyczyna srebrny medal „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”. Była to również okazja, aby 
w sposób szczególny wyróżnić jej członków 
– Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa” otrzymał Marcin Garcarek, natomiast 
brązowe: Tomasz Paluszkiewicz oraz Marcin 
Pietrzak. Decyzją zarządu OSP w Nowych 
Skalmierzycach odznaki za wysługę 50 lat 
przyznano: Janowi Jaźwiecowi, Kazimierzowi 
Łuczakowi, Andrzejowi Karolakowi, Józefowi 
Maciakowi i Bronisławowi Spielerowi, a za 
wysługę 35 lat: Teofilowi Osiewale, Karolowi 
Pietrzakowi, Ryszardowi Strzyżowi, Mirosła-

wowi Wardędze, Bernardowi Wielankowi, 
Marianowi Wielankowi i Janowi Wojciechow-
skiemu. Dyplomami uhonorowano natomiast 
założycieli OSP Gostyczyna. 

Nie obyło się bez wzajemnych upomin-
ków – zarząd jednostki jubilatki wręczył go-
ściom okolicznościowe medale, a Austriacy 
pamiątkową szarfę. Natomiast w imieniu sa-
morządu burmistrz przekazał na ręce Jacka 
Łusiaka – prezesa OSP Gostyczyna a zarazem 
Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminne-
go ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach – dwa 
nowe ubrania specjalne do udziału w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. 

Obchody zakończyły się poczęstunkiem 
w sali wiejskiej w Gostyczynie. Nie był to 
jednak koniec wizyty zagranicznych gości, 
którzy wraz z prezesem Jackiem Łusiakiem 
odwiedzili burmistrza w magistracie w dniu 
20 maja.

Dariusz Smułka 
fot. Aleksander Liebert

Wojciechem Musiałem; Mariusz Jernalczyk 
i Chór pw. św. Grzegorza w Nowych Skal-
mierzycach; Andrzej Nowicki i Chór pw. św. 
Cecylii w Skalmierzycach; ksiądz kanonik 
Sławomir Nowak oraz ksiądz kanonik Zbi-
gniew Króczyński. Podziękowanie otrzy-
mali również byli oraz obecni pracownicy 
Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej: 
wieloletnia Dyrektor Biblioteki Publicznej 
Maria Jezierska, Aleksandra Dembek, Małgo-
rzata Chechelska, Monika Walczak, Paulina 
Wielanek, Katarzyna Jarząb, Anna Dąbrow-
ska, Agnieszka Kaczmarek, Kamila Popiołek, 
Agnieszka Sipka-Dutkowska, Michalina Wil-

czura oraz Renata Cempel. 
Specjalne wyróżnienie 

otrzymał Mirosław No-
wacki oraz Stowarzyszenie 
Kulturalne Teatr Misterium 
w Biskupicach Ołobocznych 
za przygotowanie Miste-
rium Męki Pańskiej w No-
wych Skalmierzycach.

Wieczór uświetnił 
koncert Accorinet Kle-
zmer Band.

M.W.

Obchody rozpoczęły się przemarszem do kościoła przy dźwiękach Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej

Obchody były okazją do wręczenia odznaczeń 
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Chór św. Grzegorza  
na II Ogólnopolskim Konkursie 
Muzyki Sakralnej w Tykocinie
W dniach 17-19 maja 2019 roku Stowarzyszenie Chór 
św. Grzegorza reprezentowało Gminę i Miasto Nowe 
Skalmierzyce na stojącym na bardzo wysokim poziomie 
artystycznym II Ogólnopolskim Konkursie Muzyki 
Sakralnej w Tykocinie. 

Jury, któremu przewodniczyła prof. dr. 
hab. Bożena Sawicka składało się ze znako-
mitych chórmistrzów. Do zdobycia były na-
grody w postaci Grand Prix, złotego, srebr-
nego i brązowego dyplomu oraz nagrody 
specjalne. 

Niestety, nie udało nam się zdobyć żadnej 
z powyższych, jednak najbardziej wartościo-
we jest doświadczenie, które zdobyliśmy 
i którego nam brakowało. W ramach wyjaz-
du braliśmy również udział w warsztatach 
muzycznych, zwiedziliśmy Tykocin oraz 
zobaczyliśmy Białystok, a co najważniejsze 
– nawiązaliśmy kontakty z różnymi chóra-

mi, w tym m.in. z chórem 
Cantores Sancti Bonifacii 
z Warszawy. 

Jako chór nie poddajemy się i już w listo-
padzie chcemy wziąć udział w konkursie 
Varsovia Cantat, dlatego wszystkich, któ-
rzy chcieliby nas wspomóc swoim głosem 
i obecnością oraz przeżyć niezwykłą przygo-
dę z muzyką, już teraz zapraszamy do dołą-
czenia do nas.

Nasz udział w konkursie był możliwy 
dzięki dofinansowaniu Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, Jerzego Łuka-
sza Walczaka. 

Podziwiali bajkowy ogród  
w Gałązkach Wielkich
11 maja br. w jednym z gospodarstw w Gałązkach Wielkich  
odbyło się plenerowe spotkanie miłośników ogrodów.

 Jego inicjatorami byli kojarzeni z pro-
gramem telewizyjnym „Maja w Ogrodzie” 
Grażyna i Maciej Beierowie oraz Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łu-
kasz Walczak.

Ideą przewodnią spotkania w naszym 
ogrodzie była chęć podzielenia się z innymi 
sympatykami zieleni zdobytymi doświadcze-
niami w ich tworzeniu i pielęgnacji. Hasło 

„ogród” jest dla nas bardzo pojemne – może 
być nim i park, i balkon, i zwykły przydomo-
wy kawałek zieleni czy zaokienny parapet. 
Wychodzimy bowiem z założenia, że miło-
śnicy zieleni są sobie równi. Niejednokrotnie 
przeszkodą w stworzeniu własnego ogródka 
jest brak pomysłu i wysoki koszt jego zało-
żenia. Doświadczenia uczestników spotkań, 
wzajemne porady, uwagi, wymiana sadzonek, 

a przede wszystkim rozmowy w cztery oczy 
mogą pomóc w usunięciu tych przeszkód i być 
może pomóc w powstaniu kolejnego, pięknego 
ogrodu na terenie naszej zielonej gminy – po-
wiedzieli właściciele ogrodu. 

Jako miłośnik natury jestem niezmiernie 
dumny, że na terenie naszej Gminy są tacy 
mieszkańcy jak Państwo Beier – zachwycał 
się burmistrz. To dzięki pasji i zaangażowaniu 
w codzienną pielęgnację możemy dziś wszyscy 
podziwiać piękno tego wręcz bajkowego ogro-
du. Mam nadzieję, że za Państwa przykładem 
pójdą kolejni mieszkańcy, wszak to dzięki ta-
kim cudom natury możemy mówić, że nasza 
mała ojczyzna jest po prostu wyjątkowa. 

Dariusz Smułka
fot. Aleksander Liebert

Chór św. Grzegorza podczas występu w Tykocinie
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Wizyta w banku
14 maja 2019 roku grupa uczniów 
z klasy II i VI Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Ociążu 
uczestniczyła w ciekawej lekcji, 
która odbyła się w murach banku 
PKO BP przy ulicy Raszkowskiej 
w Ostrowie Wielkopolskim. 

Niektórzy uczniowie mieli okazję po 
raz pierwszy zobaczyć bank i dowiedzieć 
się wielu rzeczy na temat jego funkcjono-
wania. Kierownik Zespołu Obsługi Klienta 
oprowadziła uczniów po pomieszczeniach, 
w których obsługiwani są klienci banku. 
Uczestnicy wycieczki poznali, jak zabezpie-
cza się pieniądze przed fałszowaniem oraz 
zobaczyli urządzenia służące do ich prze-
liczania. Dowiedzieli się także, co dzieje się 
ze zniszczonymi banknotami. Jedną z atrak-
cji były stare maszyny liczące oraz maszyny 
do pisania, które dawniej ułatwiały pracę 
w banku. Dziś zastąpiły je komputery.

Wycieczka była świetną okazją, aby zoba-
czyć funkcjonowanie banku w praktyce oraz 
zrozumieć, że warto oszczędzać.

Opiekun SKO Jolanta Poprawska

Wybory  
do Europarlamentu 2019

26 maja pełnoletni obywatele Unii Eu-
ropejskiej mający czynne prawo wyborcze 
i na stałe zamieszkujący w Polsce wybierali 
swoich przedstawicieli do Parlamentu Eu-
ropejskiego. W Gminie i Mieście Nowe Skal-
mierzyce spośród 12 261 uprawnionych do 
głosowania zagłosowało 4 760 osób, co dało 
frekwencję na poziomie 38,90 %. 

W dziewięciu obwodach najlepszy wynik 
uzyskała Andżelika Możdżanowska (933 
głosy), Ewa Kopacz zajęła drugie miejsce 

(785 głosów), 
623 wybor-
ców poparło Zdzisława Krasnodębskiego, 
natomiast Andrzeja Grzyba - 355. 

Mandaty eurodeputowanych w okręgu 
nr 7, obejmującym województwo wielko-
polskie otrzymali: Ewa Kopacz, Zdzisław 
Krasnodębski, Andżelika Możdżanowska, 
Leszek Miller oraz Sylwia Spurek. 

 
Krystian Wrzesiński

Zuzanna Lijewska 
z główną nagrodą 
w Wojewódzkim 
Konkursie Plastycz-
nym „Nad brzegiem  
rzeki”

Zuzanna Lijewska - uczennica Szko-
ły Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach, okazała się 
bezkonkurencyjna i zdobyła główną na-
grodę w Wojewódzkim Konkursie Pla-
stycznym „Nad brzegiem rzeki”. Tym sa-
mym zdobyła również legitymację ucznia 
Liceum Plastycznego im. Leona Wyczół-
kowskiego w Bydgoszczy. Przygotowała 
pięć prac malarskich i dwie rysunkowe 
w technice pastelu i ołówka. Tematyka 
dotyczyła martwej natury i uchwycenia 
miejsc nad brzegiem rzeki - inspirowa-
nych twórczością patrona szkoły.

Życzymy Zuzi dalszych sukcesów 
i spełnienia jej najskrytszych marzeń 
związanych ze sztuką, bo „życie jest 
smutne, a sztuka radosna” (F. Schiller).

 
Magdalena Zielezińska - Wypiorczyk

Zuzanna Lijewska na wystawie pokonkursowej 

Uczniowie poznali m.in. jak zabezpiecza się pieniądze przed fałszowaniem
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„Piękna nasza Polska cała...”
Kierując się tym mottem członkowie i sympatycy Koła Emerytów 
i Rencistów w Nowych Skalmierzycach udali się 9 maja 2019 roku  
na wycieczkę autokarową do Kórnika i Rogalina. 

Okazała bryła kórnickiego zamku wzbu-
dziła podziw wszystkich uczestników. Naj-
pierw udaliśmy się do przyzamkowego par-
ku z arboretum – ogrodu czwartego co do 
wielkości w Europie, a w Polsce uznawanego 
za najstarszy i najbogatszy w gatunki roślin. 
Zajmuje powierzchnię 30 ha i liczy około 
3000 gatunków. Podziwialiśmy kilkusetlet-
nie okazy drzew rodzimych, głównie buków, 
lip, dębów, jak i dobrze zadomowione ponad 
stuletnie egzemplarze egzotycznych magnolii 

drzewiastych, jodeł greckich czy cyprysików 
błotnych. 

Po przyjemnym spacerze udaliśmy się do 
kórnickiego zamku – neogotyckiej rezydencji 
rodu Działyńskich, nawiązującej charakterem 
do budowli obronnych. W środku ogromne 
wrażenie robią bogato zdobione drewniane 
podłogi, odrzwia oraz sufity. Niezmienione, 
zachowane z pietyzmem wnętrza muzeum 
wyposażone są w meble różnych stylów 
i epok, militaria polskie i wschodnie, wyroby 
rzemiosła artystycznego z porcelany i srebra 

oraz obrazy, ...a nocami – jak głosi legenda – 
po parku i zamkowych komnatach przecha-
dza się „Biała Dama”. Nie spotkaliśmy jej, ale 
wszyscy widzieli ślady jej stóp na podłodze. 

Odwiedziliśmy również Pałac Raczyńskich 
w Rogalinie. To jeden z najwybitniejszych 
przykładów architektury rezydencjonalnej 
w Polsce i jedno z najpiękniejszych założeń 
pałacowo-parkowych. Po jego zwiedzeniu 
przeszliśmy przez ogród francuski do parku, 
największego skupiska dębów w Europie. Ro-
śnie tam około tysiąc dębów, a najsłynniejsze 
z nich to: Lech, Czech i Rus. 

Bogatsi o nowe wiadomości i wrażenia 
wróciliśmy do Nowych Skalmierzyc. Dzięku-
jemy organizatorowi, czyli zarządowi Koła 
Emerytów i Rencistów. Już czekamy na na-
stępne wycieczki. 

Halina J.

Finał „Gminnego konkursu 
wiedzy o ruchu drogowym”
14 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej  
im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych  
odbył się finał IX Gminnego konkursu wiedzy  
o ruchu drogowym” dla uczniów klas II-III.

 Na uroczystość przybyli m.in. Zastępca 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Agnieszka Sipka, przedstawiciel kali-
skiego WORD-u – Radosław Paduch, komen-
dant komisariatu w Nowych Skalmierzycach 
– podinsp. Andrzej Sobczak oraz nauczyciele, 
rodzice i uczniowie z terenu gminy związani 
z konkursem. 

Po powitaniu gości przez dyrektor szkoły 
Bożenę Walczak uczniowie klas I-II przed-
stawili tematyczny program artystyczny, po 
którym nastąpiło podsumowanie konkursu. 
Miał on w tym roku formę plastyczno-lite-
racką, tematem było przedstawienie i opi-
sanie postaci wykonującej zawód związa-
ny z uczestniczeniem w ruchu drogowym. 
Dzieci podeszły do zadania bardzo twórczo. 

Oprócz policjanta umie-
ściły na swoich pracach 
ważne postacie, m.in. 
strażaka, kierowcy au-
tobusu, ratownika me-
dycznego, a nawet pana „Stopka”. 

Spośród tych prac jury konkursu wyłoniło 
następujących laureatów:
• I miejsce – Oliwier Cybulski 

– SP im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach,

• II miejsce – Maja Wilczyńska, również 
uczennica tej szkoły,

• III miejsce – Gabriela Połczyńska – SP im. 
Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.
Wyróżnienia przyznano pracom: Alicji 

Koźlik z SP im. Polskich Noblistów w No-

wych Skalmierzycach oraz Piotra i Patryka 
Koprasów z SP im. Orła Białego w Biskupi-
cach Ołobocznych. Wszystkim uczestnikom 
złożono gratulacje, wręczono pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody. 

Organizatorzy szczególne podziękowa-
nia składają fundatorom nagród - Dyrekcji 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Kaliszu oraz Radzie Rodziców przy SP 
w Biskupicach Ołobocznych.

Organizatorki konkursu:  
K.Sz., D.G., D.M. 

Uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in. zamek w Kórniku

Konkurs wiedzy o ruchu drogowym miał w tym roku formę plastyczną
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Ekologia na wybiegu
29 kwietnia w Publicznym Przedszkolu w Kotowiecku 
odbył się Gminny Turniej Ekologiczny pod hasłem 
„Ekologia na wybiegu”. Już po raz siódmy  
do tej placówki zjechały dzieci reprezentujące 
przedszkola i oddziały przedszkolne z terenu  
gminy i miasta Nowe Skalmierzyce. 

Zgodnie z hasłem przewodnim najważ-
niejszym punktem turnieju był pokaz mody 
ekologicznej. Trzyosobowe zespoły przybyły 
w strojach wykonanych z materiałów recy-
klingowych. Przedszkolaki prezentowały się 
na ekologicznym wybiegu w rytm ekologicz-
nych piosenek. Modelkom i modelom towa-
rzyszyły gromkie brawa, ich stroje były wyjąt-
kowe, wykonane z przeróżnych materiałów, 
takich jak: gazety, plastikowe kubki, worki 
foliowe, kartony, nakrętki, rolki po papierze, 
stare płyty i wiele innych „śmieci”. Uwagę 
przyciągały również dodatki: nakrycia głowy, 
biżuteria, torebki. Gratulujemy nauczyciel-
kom i rodzicom kreatywności i oryginalności 
w wykonaniu kostiumów! 

Pokaz mody zdominował nasz turniej, 
jednak nie zabrakło na nim również konkur-
sowych zadań i zagadek. Uczestnicy wykazali 
się precyzją i wiedzą podczas segregowania 

śmieci, znakomitą koncen-
tracją uwagi podczas słu-
chania opowiadania i wy-
łapywania złych zachowań turystów w lesie 
oraz rozwiązywania zagadek o tematyce 
ekologicznej. 

Po zakończeniu zmagań uczestnicy, na-
uczyciele i opiekunowie zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek przygotowany przez 
Radę Rodziców przedszkola, natomiast ko-
misja konkursowa podjęła trud podliczenia 
zdobytych punktów. 

Wyniki turnieju:
• I miejsce - PP Nr 2 „Pod Kasztanami” 

w Nowych Skalmierzycach, 
• II miejsce - oddział przedszkolny przy 

SP im. Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych, 

• III miejsce - PP w Kotowiecku. 
Dyplomy i nagrody wszystkim uczest-

nikom wręczyły Dyrektor Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Kotowiecku -Teresa Sta-
chowiak oraz organizator turnieju - Bogumiła 
Stodolna. Wręczono również podziękowania 
nauczycielkom za przygotowanie dzieci do 
turnieju. 

Uczestnikom serdecznie gratulujemy! Je-
steśmy przekonani, że tegoroczny turniej 
był połączeniem dobrej zabawy z edukacją 
ekologiczną, udowodnił, że moda i ekologia 
mogą iść w parze. Przyczynił się do kształ-
towania zachowań ekologicznych, podnosze-
nia świadomości dzieci na temat segregacji 
odpadów i powtórnego ich wykorzystania 
a także do rozwijania kreatywności i aktyw-
ności twórczej.

Bogumiła Stodolna 

Konkurs „Mistrz Pięknego  
Czytania” rozstrzygnięty
14 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej  
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach odbył się konkurs czytelniczy  
„Mistrz Pięknego Czytania”. Uczestniczyli 
w nim najlepiej czytający reprezentanci klas II-VIII, 
wytypowani w eliminacjach klasowych.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. 
W pierwszej części uczestnicy prezento-
wali fragmenty tekstu wybranego przez 
siebie i wyuczonego w domu. Było to tzw. 
czytanie z przygotowaniem, gdzie oceniano 
płynność, poprawność oraz odpowiednią 
intonację. W drugim etapie uczestnicy mie-
li za zadanie przeczytać wylosowany tekst. 
Ten etap sprawdzał umiejętność czytania 
bez przygotowania. Uczniowie kl. II-III pre-
zentowali fragmenty „Dzieci z Bullerbyn” A. 
Lindgren, kl. IV-V fragmenty przygód Tom-
ka Wilmowskiego A. Szklarskiego, kl. VI-VIII 
fragmenty „Krzyżaków” H. Sienkiewicza.

Komisja w składzie: Małgorzata Jarosik 
- dyrektor Centrum Kultury oraz Biblioteki 
Publicznej, Witosław Puszkarek - przedsta-
wiciel Rady Rodziców, Alicja Bielan - na-
uczyciel j. polskiego, Sylwia Fenger - na-
uczyciel bibliotekarz oraz Paulina Litwa 

- reprezentantka społeczności uczniowskiej 
oceniła 28 uczestników i wyłoniła laure-
atów. Nad całością czuwała dyrektor szkoły 
- Lucyna Lisiak-Kycia.

Tytuł Mistrza Pięknego Czytania w roku 
szkolnym 2018/2019 zdobyli:
• kl. II-III - Helena Michalak, kl. 3a
• kl. IV-V - Klaudia Baranek, kl. 5b
• kl. VI-VIII  

mistrz: Aleksandra Szczepaniak, kl. 6a,  
wicemistrz: Zuzanna Czaplicka, kl. 8a.
Wszystkim uczestnikom konkursu gra-

tulujemy godnego reprezentowania swoich 
klas oraz życzymy czerpania wielu przy-
jemności i wzruszeń płynących z czytania 
książek. Członkom Jury dziękujemy za pra-
cę w komisji, a Radzie Rodziców za dofinan-
sowanie konkursu.

Organizator konkursu:  
biblioteka szkolna

Nagrodzeni uczestnicy konkursu
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Laur odebrał burmistrz Jerzy Łukasz Walczak z rąk legendy 
polskiego kolarstwa, wicemistrza olimpijskiego z 1980 roku 
i dwukrotnego medalisty mistrzostw świata Czesława Langa. 
Włodarzowi towarzyszył kierownik Referatu Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy Aleksander Liebert. Poza Nowymi Skalmierzy-
cami nagrodę otrzymali także: Rawicz, Czechowice-Dziedzice, 
Kartuzy, Międzychód, Stawiszyn, Morawica, Aleksandrów Łódz-
ki, Margonin oraz Oborniki.

Dr Paweł Zembura, adiunkt z Instytutu Studiów Społecznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, podzielił się swoimi badaniami 
dotyczącymi skutecznego i nieskutecznego działania samorzą-
dów w zakresie sportowej aktywizacji dzieci i młodzieży. Doko-
nując analizy udowodnił, że inwestycje to za mało, aby osiągnąć 
sukces w tej dziedzinie. W Polsce, pomimo coraz lepszej infra-
struktury, aktywność sportowa ma bowiem tendencję spadkową. 

Ranking „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” został 
zorganizowany po raz trzeci przez Dziennik Gazety Prawnej, 
a lista wyróżnionych została opublikowana na jego łamach 12 
czerwca 2019 roku. Sam fakt otrzymania tak prestiżowej nagrody 
mobilizuje nas do dalszego działania na rzecz rozwijania wśród 
dzieci aktywności sportowej. Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 
wspiera przedszkola i szkoły oraz współpracuje z instytucjami, dla 
których dobro najmłodszych jest najważniejsze. Kultura fizyczna 
i sport powinny zaś stanowić kluczową rolę w wychowaniu i or-
ganizacji czasu wolnego każdego człowieka – powiedział włodarz 
po otrzymaniu nagrody. 

Zgłoszenie do konkursu należało przesłać do 31 marca, 
wypełniając ankietę dotyczącą tytułowych działań rankingu. 
W gminnym budżecie zabezpieczane są środki finansowe na 
upowszechnienie sportu i rekreacji ruchowej. Jednostka udziela 
również dofinansowań związanych z aktywnością fizyczną całej 
społeczności. Z zarezerwowanych pieniędzy samorząd buduje 
i modernizuje tereny rekreacyjne oraz finansuje zakup urzą-
dzeń sportowych. Dzięki uzyskaniu dużej liczby punktów nasza 
jednostka samorządowa może pochwalić się dzisiaj otrzymaną 
nagrodą. Udział w konkursie był bezpłatny.

Krystian Wrzesiński

Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak odebrał nagrodę z rąk legendy kolarstwa - Czesława Langa

Nagroda dla Gminy  
i Miasta Nowe Skalmierzyce
23 maja 2019 roku w Gdyni odbyła się  
gala, podczas której Gmina i Miasto  
Nowe Skalmierzyce otrzymała nagrodę  
za wyróżnianie się w zakresie aktywizacji 
sportowej dzieci i młodzieży. 
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OSA
W gminie powstaną  
aż trzy nowe miejsca rekreacji 
i aktywności ruchowej

OSA to dwuletni rządowy program roz-
woju małej infrastruktury sportowej zwią-
zany z budową Otwartych Stref Aktywno-
ści - przeznaczonych dla wszystkich grup 
wiekowych miejsc rekreacji i aktywności 
ruchowej, mających sprzyjać integracji 
mieszkańców oraz spędzaniu czasu wolne-
go w sposób czynny. 

W tegorocznej edycji konkursu ogłoszo-
nego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
w ramach tegoż właśnie programu Gminie 
i Miastu Nowe Skalmierzyce udało się po-
zyskać blisko 125 tys. zł, czyli połowę sza-
cowanej na 250 tys. zł inwestycji, w ramach 
której Otwarte Strefy Aktywności powstaną 
na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych 
Skalmierzycach – na terenie pomiędzy wej-
ściem a budynkiem infrastruktury technicz-
nej (tzw. pawilon), na placu przy strażnicy 
OSP w Boczkowie oraz przy świetlicy wiej-
skiej w Kurowie.

Pierwszy z kompleksów OSA, ten na miej-
skim stadionie, powstanie w wariancie pod-
stawowym. Zakłada on wyposażenie terenu 
elementy strefy relaksu, na którą złożą się 
ławka ze stołem do gry w szachy oraz piłka-
rzyki integracyjne (przystosowane do osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich) 
a także elementy siłowni terenowej – wio-
ślarz, twister, wyciąg, drabinka, wahadło 
oraz rowerek. Całość uzupełni mała archi-
tektura typu ławki i stojak na rowery oraz 
nasadzenia zieleni.

Strefy aktywności, które zaplanowano 
w Boczkowie i Kurowie, zagospodarowa-
ne będą tymi samymi co wyżej elementami 
strefy relaksu, siłowni i małej architektury, 
dodatkowo zaś wzbogacone zostaną o place 
zabaw o charakterze sprawnościowym. Zło-
żą się na nie huśtawka wagowa, podwójny 
bujak oraz zestaw ze zjeżdżalnią, ścianką 
wspinaczkową czy grą edukacyjną. 

Zadowolenia z perspektywy poprawy 

warunków dla uprawiania aktywności na 
świeżym powietrzu nie kryje burmistrz Je-
rzy Łukasz Walczak: przestrzeń dla sportu, 
rekreacji, zabawy i integracji… – cieszy mnie, 
że gama wielu funkcji i możliwości, jakie 
stworzymy mieszkańcom poprzez Otwarte 
Stefy Aktywności jest duża. Ze względu na 
różnorodność zamontowanych tu urządzeń 
będą z nich mogły skorzystać osoby w każ-
dym wieku oraz o różnej sprawności fizycz-
nej, w tym również niepełnosprawni. 

 
Magdalena Kąpielska

Uczniowie z Kotowiecka  
na XIX Zlocie Dzieci i Młodzieży 
Powiatu Ostrowskiego
Po raz pierwszy uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Kotowiecku wraz 
z opiekunami: Violetą Matuszczak, Urszulą Adrian 
i Michałem Kasprzakiem wzięli udział w XIX 
Zlocie Dzieci i Młodzieży Powiatu Ostrowskiego 
w Górznie, organizowanym przez PTTK w Ostrowie 
Wielkopolskim. 

Trasę: Kotowiecko-Górzno-Kotowiecko 
uczestnicy pokonali rowerami. W Górznie 
grupa miała okazję zwiedzić zabytkowy 
kościół pw. św. Mateusza oraz park i pałac 
Lipskich, o których opowiadali przewodnicy 
PTTK. 

Na mecie rajdu czekał poczęstunek i sze-
reg atrakcji: występ dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Szczurach, pokaz udzielania 

pierwszej pomocy przygotowany przez 
OSP w Sobótce, konkurs krajoznawczy 
i recytatorski. Nasi uczniowie zajęli miejsca 
w konkursach:
• krajoznawczym 

III miejsce - Kinga Szczepaniak, kl. VIII, 
• recytatorskim w kategorii klas IV-VIII  

I miejsce - Tymoteusz Matuszczak, kl. - VIII; 
II miejsce -  Paweł Puszczyk, kl. V. 

Pozostali uczniowie biorący udział w kon-
kursie krajoznawczym zostali wyróżnieni 
i także otrzymali nagrody (Julia Korzeniew-
ska, Tymoteusz Matuszczak, Paweł Staszek, 
Michał Ulbrych). 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w rajdzie w ramach innowacji pedagogicznej 
„Na tropach Niepodległej” autorstwa V. Ma-
tuszczak i U. Adrian. 

Otwarta Strefa Aktywności powstanie m.in.  
na Stadionie Miejsko-Gminnym
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