
Rusza pierwszy etap  
modernizacji  

zabytkowego dworca
s. 3

B E Z P Ł AT N Y  I N F O R M AT O R  G M I N Y  I  M I A S TA  N O W E  S K A L M I E R Z Y C E W R Z E S I E ń ,  N R  9 ( 2 9 8 ) / 2 0 1 8

Abba Pater  
s. 14

Czad(oman)owe 
dożynki s. 8-9

Z dziejów harcerstwa 
skalmierzyckiego
s. 5-7



Przebudowa ul. Polnej  
w Nowych Skalmierzycach
Rozstrzygnięto przetarg i ruszyły prace związane z pierwszym 
etapem przebudowy ul. Polnej w Nowych Skalmierzycach. 

W ramach zadania zostanie wybudowa-
ny szeroki na 2 m chodnik z kostki betono-
wej na 333-metrowym odcinku ciągnącym 
się od skrzyżowania tejże ulicy z ul. Mosto-
wą do bramy wjazdowej na ul. Ogrodową 
w Mącznikach, przy której powstaje nowe 
osiedle mieszkaniowe. Inwestycja obejmu-
je prawą stronę jezdni, wzdłuż której usy-
tuowane są ogrody im. T. Kościuszki oraz 
zakłada odwodnienie do przydrożnego 
rowu. Zakończenie prac szacowanych na 

kwotę blisko 213 tysięcy złotych przewidy-
wane jest na połowę listopada br.

Wspomniane wyżej roboty sprzęgną się 
z realizacją w tym rejonie drugiego eta-
pu zadania, czyli budową odcinka jezdni 
o nawierzchni bitumicznej oraz parkin-
gów służących użytkownikom działek oraz 
mieszkańcom budynków komunalnych 
i socjalnych. Wykonawca, którego wyło-
niono w drodze zapytania ofertowego, ma 
za zadanie „przedłużyć” istniejącą jezdnię 

Świetlica w Kotowiecku 
coraz bliżej
Sukcesem zakończyły się starania władz 
samorządowych w poszukiwaniu terenu  
pod budowę świetlicy wiejskiej w Kotowiecku. 

We wrześniu zostanie pod-
pisany przez Bożenę Budzik 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce akt notarialny na 
kupno działki o powierzchni 
0,0352 h zlokalizowanej przy 
Ośrodku Zdrowia. Jest to idealne 
miejsce w centrum wsi do budo-
wy tak bardzo potrzebnej w tej 
miejscowości świetlicy, która 
będzie dobrym miejscem do in-
tegracji społeczności lokalnej. 

Jeszcze w tym roku wyko-
nana będzie dokumentacja 
techniczna wraz z kosztorysem 
inwestorskim, aby docelowo 
przystąpić do budowy obiektu. 
Cieszę się bardzo, że udało się 
pozyskać tę działkę i tym samym 
wieś Kotowiecko będzie miała 
przygotowany grunt pod budowę 
kolejnej już nowej świetlicy na 
terenie Gminy - powiedziała Bo-
żena Budzik. Przy Ośrodku Zdrowia w Kotowiecku powstanie świetlica

o 58-metrowy odcinek umocniony obecnie 
kruszywem. Tym samym nawierzchnia bi-
tumiczna położona będzie aż do wjazdu na 
teren z mieszkaniami socjalnymi oraz do 
ogrodów działkowych „Kolejarz”. Sam zaś 
parking obejmie powierzchnię 190 m². Po-
nadto w ramach tej inwestycji zostanie wy-
remontowana krzyżówka ul. Polnej z Mo-
stową (frezowanie oraz położenie nowej 
nawierzchni). Koszty drugiego etapu robót 
opiewają na kwotę blisko 157 tys. złotych. 
One również zakończą się w listopadzie br. 
– na sam koniec tego miesiąca.

Oba zadania zrealizuje jeden wyko-
nawca – firma budowlana z Ostrowa 
Wielkopolskiego. 

 
tekst: Magdalena Kąpielska

fot.: Aleksander Liebert
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Rusza pierwszy etap modernizacji 
zabytkowego dworca
To dopiero początek drogi, aby ten niezwykły symbol Nowych 
Skalmierzyc mógł znów błyszczeć i zachwycać – mówiła burmistrz 
Bożena Budzik, kiedy 29 grudnia 2015 roku, po latach starań, 
samorządowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce udało się  
przejąć aktem notarialnym od PKP graniczny dworzec z 1906 roku. 

Od tego też czasu władze mogły czynić for-
malne starania, by nie tylko uchronić go przed 
zniszczeniem, ale powoli zacząć przywracać 
mu dawną świetność. 

Najpilniejszym tematem okazał się przecie-
kający dach, dlatego też w 2016 roku wykona-
no prace zabezpieczające w tym zakresie sza-
cowane na ok. 150 tys. złotych. Przygotowano 
również ekspertyzy i kompleksowy projekt 
dokumentacji modernizacji. Kolejnym kro-
kiem, sfinalizowanym w styczniu 2017 roku, 
było wpisanie tego jednego z piękniejszych 
budynków dworcowych w kraju do rejestru 
zabytków. Argumentem dla takiej decyzji 

była troska o zachowanie go dla potomnych 
w niezmienionej formie, ale również otwo-
rzenie możliwości pozyskiwania środków na 
jego remont.

Teraz rusza pierwszy etap modernizacji 
obiektu w jego części frontowej, a dokładnie 
remont całego dachu. Prace, które toczyć się 
będą pod okiem konserwatora zabytków obej-
mą: remont stropu poddasza i konstrukcji da-
chu, wykonanie nowej konstrukcji świetlika, 
wymianę pokrycia dachowego wraz z renowa-
cją wieży, przemurowanie kominów oraz mon-
taż instalacji odgromowej. Umowę na tę inwe-
stycję burmistrz podpisała z jej wykonawcą 
– konsorcjum firm z Lipna – w dniu 08.08.2018 
roku. Wyłoniony w drodze przetargu zwycięz-
ca rozpocznie prace jeszcze w sierpniu, a po-
trwają one do końca listopada br.

Bardzo się raduję, że na końcu mojej samo-

rządowej drogi podpisałam umowę z konsor-
cjum firm na remont dachu w jego części fron-
towej naszego pięknego dworca. To pierwszy, 
ale jakże ważny krok na drodze ratowania tego 
zabytku, który jest znakiem rozpoznawczym 
naszej gminnej wspólnoty. W tym miejscu chcę 
też podziękować Panu Posłowi Tomaszowi 
Ławniczakowi za inicjatywę i pomoc w pozy-
skaniu miliona złotych z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Będę też trzymać 
mocno kciuki za mojego następcę, aby z sukce-
sem dokończył ten jakże ważny projekt, przy-
wracając dawny blask temu historycznemu 
obiektowi – powiedziała Bożena Budzik.

Koszty przedsięwzięcia opiewają na kwotę 
blisko 1 miliona 300 tysięcy złotych, z czego 
1 mln złotych to dotacja przyznana samorzą-
dowi ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

 
Magdalena Kąpielska

Walka  
ze skutkami 
żywiołu
Popołudniowa nawałnica, 
która w czwartkowe 
popołudnie 9 sierpnia  
przeszła m.in. nad Gminą 
Nowe Skalmierzyce  
wyrządziła sporo szkód. 

Jej bilans to głównie połamane lub po-
walone drzewa (jedno z nich zablokowa-
ło drogę na trasie Strzegowa – Chotów) 
oraz zerwane bądź uszkodzone dachy bu-
dynków mieszkalnych i gospodarczych. 

Jeszcze tego samego dnia w usuwa-
niu skutków zniszczeń oraz zabezpie-
czaniu dachów uczestniczyły jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej z Ostrowa 
Wlkp. oraz Kalisza a także jednostki OSP 
z Gostyczyny, Strzegowy, Śmiłowa oraz 
Skalmierzyc, więc teren po przejściu wi-
chury szybko został uporządkowany. 

O dotkniętych kataklizmem miesz-
kańcach nie zapomniały władze samo-
rządowe. Równie szybko Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bo-
żena Budzik uruchomiła prace Komisji 
Gminnej do spraw szacowania skutków 
zdarzeń noszących znamiona klęsk ży-
wiołowych. Jej członkowie, czyli pra-
cownik UGiM, pracownik MGOPS-u oraz 
pracownik Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego 13 sierpnia po-
jechali w teren, by oszacować zniszcze-
nia i sporządzić protokoły. Okazuje się, 
że miejscowością, którą ucierpiała naj-
bardziej jest Strzegowa. Siedemnaście 
rodzin z tej wsi a także jedna z Węgier 
zostało wpisanych na listę poszkodowa-
nych, a straty, jakie ponieśli wyceniono 
na kwotę ponad 200 tys. zł. O pomoc 
dla nich władze samorządowe Gminy 
wystąpiły do Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu za pośred-
nictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, który 16 sierpnia br. 
złożył wniosek o udzielenie, ze środków 
z rezerwy celowej budżetu państwa na 
przeciwdziałanie i usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych, pomocy finansowej 
w formie zasiłków celowych, o których 
mowa w ustawie o pomocy społecznej 
dla rodzin lub osób samotnie gospodaru-
jących, poszkodowanych w wyniku zda-
rzeń noszących znamiona klęsk żywioło-
wych. Jeśli środki te zostaną przyznane, 
pozwolą na remont zniszczonych budyn-
ków lub lokali mieszkalnych. 

 
Magdalena Kąpielska 

Na zdjęciu z przodu od lewej: podpisujący umowę Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena 
Budzik i Sebastian Gorczyca, z tyłu skarbnik GiM Bolesław Borkowski, sekretarz GiM Zdzisław Mielczarek, 

Robert Nortman oraz pracownicy Referatu Techniczno-Inwestycyjnego – Daniel Grzesiak i Piotr Mosiek 
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Dawna „Herberga”  
do remontu
Do końca września potrwają prace związane 
z remontem pokrycia dachowego budynku 
komunalnego zlokalizowanego przy ulicy 3 Maja 
w Nowych Skalmierzycach, w którym niegdyś 
znajdowała się biblioteka publiczna, a obecnie 
służy on jako mieszkania komunalne, świetlica 
środowiskowa oraz siedziba miejscowego  
koła emerytów, rencistów i inwalidów.

 Przedsięwzięcie jest w ca-
łości finansowane przez gmin-
ny samorząd, a jego koszt to 
96.850,20 zł.

Wykonawca ma za zada-
nie wymienić ponad 500 m² 
powierzchni dachu, odrestau-
rować kominy, wstawić nowe 
okna oraz uzupełnić ocieplenie. 
Budynek zostanie przygotowa-
ny pod planowaną w przyszłości 
termomodernizację oraz zostanie 

zagospodarowane jego otoczenie 
poprzez stworzenie kilku miejsc 
parkingowych, których potrzeba 
coraz więcej. To kolejny budynek 
komunalny, który z czasem wy-
pięknieje tak jak wiele wcześniej 
wyremontowanych czy to na tzw. 
granicy czy też „cło” – powiedzia-
ła Bożena Budzik burmistrz Gmi-
ny i Miasta.

Dariusz Smułka

Trwa rozbudowa  
szkoły w Kotowiecku
Trwają prace związane z rozbudową budynku  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku. 

Wykonawca – przedsiębiorstwo z Ostro-
wa Wielkopolskiego – zakończył już wzno-
szenie murów oraz zalewanie stropu. 
Obecnie zamurowywane są stare okna 
oraz wykuwane miejsca na drzwi łączące 
istniejący korytarz z dodatkową częścią 
placówki. Ponadto montowana jest instala-
cja elektryczna.

W związku z wprowadzoną reformą 
oświaty, która przekształciła szkoły sześcio-
letnie w ośmioletnie, chcemy, aby we wszyst-
kich naszych placówkach dzieci miały równe 
warunki kształcenia. W związku z tym, iż 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koto-
wiecku mieliśmy tylko sześć sal lekcyjnych, 
konieczne było wykonanie rozbudowy szko-

ły o dodatkowe pomieszczenia. Tym samym 
każda klasa będzie miała swoją salę – po-
wiedziała burmistrz Gminy i Miasta Bożena 
Budzik. 

Poza dodatkowymi salami lekcyjnymi 
zaplanowano również gabinet dyrektora 
i sekretariat. Przedsięwzięcie jest w cało-
ści finansowane z budżetu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce i wyniesie blisko 680 
tysięcy złotych.

Dariusz Smułka

Rozbudowa szkoły w Kotowiecku

„Herberga” dawniej i dziś
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Hejnał Nowych Skalmierzyc w Lublinie
Samorząd Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce po raz kolejny 
skorzystał z zaproszenia na 
Ogólnopolski Przegląd Hejnałów 
Miejskich w Lublinie, który  
odbył się 15 sierpnia br. - była to 
już XXV edycja festiwalu. 

Tym razem stawiły się reprezentacje z 31 
miast takich jak Warszawa, Kraków, Biały-
stok, Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Rasz-
ków, Katowice, Opole, Konin, Malbork czy 
Lubartów. Nowe Skalmierzyce reprezento-
wali twórca hejnału Wojciech Musiał oraz 
w imieniu burmistrz Bożeny Budzik kierow-
nik referatu kultury, sportu oraz promocji 
Aleksander Liebert. Po raz pierwszy miasto 

zaprezentowało się w 2015 roku i od tego 
czasu jest stałym gościem przeglądu.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świę-
tą w Archikatedrze Lubelskiej ze specjalną 
oprawą trębaczy - dyrygował nimi Wojciech 
Musiał. Jak podkreślił sprawujący euchary-
stię ks. Adam Lewandowski hejnał to sygnał, 
który w założeniu ma pobudzać na niebezpie-
czeństwo. Tak wpisuje się hejnał w różne hi-
storie Lublina oraz wielu miast naszej Ojczy-
zny. Są to istotne pamiątki naszej historii, ale 
uważam, że każdy z nas powinien być takim 
hejnalistą, swoim życiem być znakiem i budzić 
sumienia. 

Tradycyjną częścią uroczystości jest spo-
tkanie z władzami Lublina, wojewodą lu-
belskim oraz marszałkami województwa 
lubelskiego w Trybunale Koronnym. Z uwagi 

na jubileuszowy charakter przeglądu była 
to także okazja do wręczenia wyróżnień 
dla muzyków, jednym z nim był Wojciech 
Musiał, który otrzymał od marszałka Sła-
womira Sosnowskiego dyplom uznania za 
wieloletnią pracę na rzecz popularyzacji hej-
nałów miejskich.

Aleksander Liebert

Uczestnicy Ogólnopolskiego 
Przeglądu Hejnałów Miejskich 

w Lublinie

Z dziejów harcerstwa skalmierzyckiego 
- w latach międzywojennych
Wśród ponad dwudziestu organizacji społeczno-wychowawczych, jakie 
funkcjonowały w Skalmierzycach Nowych w okresie międzywojennym 
do czasów obecnych, oprócz chórów parafialnych, przetrwało tylko 
harcerstwo. 

Lata powojenne i dominująca wówczas ide-
ologia nie sprzyjały rozwojowi jakiejkolwiek 
organizacji, która nie akceptowałaby narzu-
conych norm życia społeczno-politycznego. 
Przygnane wiatrem ze wschodu burze dzie-
jowe nie ominęły także polskiego skautingu 
opartego na zasadach Baden-Powella, wpro-
wadzanych u nas przez twórców harcerstwa 
– małżonków Małkowskich. 

Korzenie harcerstwa sięgają roku 1910, 
kiedy powstały we Lwowie pierwsze druży-
ny, których działalność wspierana była przez 
organ prasowy „Skaut” propagujący idee tego 

ruchu. W Polsce, będącej wówczas pod za-
borami, tylko w Małopolsce harcerstwo pod 
patronatem „Sokoła” było legalne, natomiast 
w zaborze pruskim i rosyjskim rozwijało się 
nielegalnie. Pomimo tego, już na pierwszym 
zlocie skautingu w Anglii w 1913 roku polscy 
harcerze występowali pod polską flagą, a sam 
Andrzej Małkowski otrzymał odznaczenie za 
zasługi w rozwoju tego ruchu. 

Wybuch pierwszej wojny światowej to 
wiatr łamiący słabe jeszcze gałęzie polskiego 
harcerstwa, które po tej zawierusze odrodziło 
się jednak mocniejsze, organizując pierwszy 

walny zjazd pod flagą ZHP już w 1918 roku 
w Lublinie. Pierwsze lata odrodzonej Ojczy-
zny to także niebywały rozwój skautingu – tak 
bardzo popularnego w szeregach najmłod-
szego pokolenia przesiąkniętego ideałami 
niepodległościowymi. 

W NoWych Skalmierzycach
Na terenie Skalmierzyc Nowych już w roku 

1926 druhowie Skoraczewski, Klicki i Lange 
zawiązali pierwszą drużynę harcerską przy-
bierającą imię Michała Wołodyjowskiego. Ofi-
cjalne zarejestrowanie nastąpiło w październi-
ku 1927 roku, a jako drużynowi występowali 
w niej kolejno druhowie Skoraczewski, Grześ-
kowiak, Rogaliński i Szymczak. Już od począt-
ku istnienia drużyny uroczyście obchodzono 
dzień św. Jerzego, patrona harcerzy. W tym 
dniu harcerze gromadzili się na porannej 
mszy św., a po południu – zazwyczaj w lesie 
śliwnickim – odbywała się zbiórka połączona 
z wesołą zabawą i tradycyjnym ogniskiem. Od 
samego początku harcerstwo wspomagane 
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było przez starszych obywateli skupionych 
w tzw. Kołach Przyjaciół Harcerstwa, w któ-
rych udzielali się zazwyczaj nauczyciele, le-
karze, urzędnicy i rodzice młodych skautów. 
W roku 1935 w skład zarządu KPH wchodzili 
prezes – dr Wacław Kahl, wiceprezesem była 
żona dr. Stankiewicza oraz członkowie – Wit-
kowski, Baberowski, Jaracz, doktorowa Ka-
hlowa, zawiadowca Domeracki, nauczycielka 
Rosnerówna i kierownik Mleczarni Wielkopol-
skiej – Nowicki. W skład całego koła wchodzi-
ło ponad trzydziestu członków, a wśród nich 
także nauczycielki Hanakówna i Żarnecka, pie-
karz Pussak czy dr Stankiewicz. 

W Skalmierzycach
Idąc za przykładem Nowych Skalmierzyc 

także w Skalmierzycach miejscowi entuzjaści 
zawiązali w roku 1932 drużynę, która przy-
jęła miano 12 drużyny im. ks. Józefa Ponia-
towskiego. Na czele drużyny stanął wywia-
dowca Gerhard Libchen, postać niezwykle 
kontrowersyjna w świetle wydarzeń, jakie 
zaszły w chwili wybuchu II wojny światowej. 
Okazało się wówczas, że G. Libchen zawsze 
optował za Niemcami i zasilił szeregi wojsk 
okupacyjnych, jawnie występując przeciw 
Polsce. Jednak w czasie swej działalności 
w harcerstwie skalmierzyckim wykazywał 
się niezwykłą aktywnością. Drużyna Libche-
na zaliczyła wiele letnich obozów harcerskich 

w bliższej i dalszej okolicy, uczestniczyła rów-
nież w spotkaniu w Gdyni z twórcą skautingu 
angielskiego, Baden-Powellem. W Poznaniu 
harcerze spotkali się z prezydentem Polski 
I. Mościckim oraz uczestniczyli w Ostrowie 
w zlocie hufca ostrowskiego, czego konse-
kwencją była inicjatywa organizacji „Dnia Har-
cerza” w Skalmierzycach Nowych. 

Także przy harcerstwie skalmierzyckim 
zawiązało się Koło Przyjaciół Harcerstwa, na 
czele którego stał Ludwik Matczak jako pre-
zes, ponadto panowie Kempiński i Bielski oraz 
nauczycielki Przybylska i Grzesiakowa. Wśród 
31 członków koła dostrzegamy Władysła-
wa Borocha, Ignacego Klusaka, A. Otwiaskę, 

kierownika L. Rosiaka, nauczycielkę Szczot-
czankę. Działało też kółko oszczędnościowe 
i czytelnicze. Po roku 1935, prawdopodobnie 
wraz ze zmianą orientacji narodowej przez 
drużynowego Gerharda Libchena na wybitnie 
proniemiecką, kierowanie skalmierzyckimi 
harcerzami powierzono Janowi i Aleksemu 
Szymczakom. 

OśrOdek Harcerski  
W Skalmierzycach NoWych

Do harcerstwa garnęła się duża liczba 
chętnych, dlatego kierownictwo Ośrodka Har-
cerskiego postanowiło w roku 1933 powołać 
kolejną drużynę złożoną ze starszej młodzieży 
gimnazjalnej, która przyjęła miano 11 druży-
ny Henryka Dąbrowskiego, a przywództwo tej 
grupy powierzono Franciszkowi Krajce. Ten 
drużynowy, w przeciwieństwie do G. Libche-
na, w okresie II wojny światowej wsławił się 
nie tylko niezwykłym patriotyzmem, walcząc 
w szeregach polskiej armii, ale także pobytem 
w obozie koncentracyjnym. 

Skalmierzyckim Ośrodkiem Harcerskim 
kierował podharcmistrz Edmund Grześko-
wiak, który w roku 1934 obchodził jubileusz 
10-lecia pracy harcerskiej. Z tej okazji Koło 
Przyjaciół Harcerstwa ufundowało ośrodko-
wi sztandar, który szczęśliwie przechowany 
w okresie wojennym dotrwał do czasów od-
nowy skalmierzyckiego harcerstwa w latach 

90-tych. W celu przejęcia opieki na kandyda-
tami na harcerzy w Skalmierzycach Nowych 
powstały także drużyny zuchowe prowadzone 
przez nauczyciela Strzykałę oraz wywiadow-
cę Zająca (na zdjęciu). Skalmierzycki Ośrodek 
Harcerski już od lat trzydziestych posiadał 
swego kapelana – mianowanego przez ks. Pry-
masa Hlonda ks. Czesława Gmerka, a opiekę 
nad drużynami sprawowało koło KPH z pre-
zesem dr. Wacławem Kahlem. Oprócz drużyn 
męskich zawiązały się także drużyny żeńskie 
kierowane przez przeszkolone nauczycielki. 

W roku 1930 harcerstwo skalmierzyckie 
okryło się głęboką żałobą spowodowaną uto-
nięciem swego założyciela, Wojciecha Sko-

raczewskiego, który przebywając na obozie 
w rejonie Mosiny zginął w nurtach jeziora 
Góreckiego koło Stęszewa. Od tego czasu skal-
mierzyccy harcerze opiekowali się grobem 
swojego druha a także grobami bohaterów po-
wstań narodowych.

ObcHOdy 25-lecia Harcerstwa 
W Skalmierzycach NoWych

W roku 1935, z okazji srebrnego jubileuszu 
istnienia harcerstwa w Polsce oraz 5-lecia za-
wiązania się Koła Przyjaciół Harcerzy w Skal-
mierzycach Nowych, zorganizowano „Dzień 
Harcerza”. Na placu nazwanym „3 Maja” skau-
ci rozbili 5 wieloosobowych namiotów. Plac 
przyjął wygląd obozowiska harcerskiego, na 
którym odbywać się miały uroczystości. Ob-
chody zainicjował komendant ośrodka phm. 
Edmund Grześkowiak, który przyjął raport od 
zgromadzonych drużynowych. Potem uformo-
wał się capstrzyk, w którym przemaszerowa-
no na boisko szkoły podstawowej w Skalmie-
rzycach. Tam rozpalono ognisko harcerskie 
i wysłuchano gawędy drużynowej Przybyl-
skiej o istocie życia harcerskiego i znaczeniu 
ogniska. Pierwszy dzień zakończono śpiewem 
modlitwy wieczornej. 

W niedzielę obozowisko ożyło już wcze-
snym rankiem, a zebrani harcerze pod kie-
runkiem komendantki hufca żeńskiego udali 
się na mszę św. do kościoła Bożego Ciała. Po 

nabożeństwie harcerze uformowali capstrzyk 
i przemaszerowali na ulicę Mostową do sali 
KPW (dzisiejsze Stare Kino), gdzie odbyła się 
uroczysta akademia. Akcentem patriotycz-
nym, poprzez powstanie i chwilę ciszy, harce-
rze uczcili niedawną śmierć marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. Akademię rozpoczął sło-
wem powitania prezes KPH dr Wacław Kahl, 
a po nim wystąpiła orkiestra pod batutą dyry-
genta Olesia. Zgromadzeni harcerze odśpiewa-
li hymn „Wszystko, co nasze Polsce oddamy”. 
W części wstępnej z deklamacjami wystąpiły 
druhny Matysówna i Majchrzakówna. Historię 
25-lecia harcerstwa przedstawił opiekun Wła-
dysław Boroch. W programie spotkania było 

Obóz, 17.08.1933 r. Obóz Zakopane, 1946 r.
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też odebranie przyrzeczenia harcerskiego 
składanego harcmistrzowi Michałowi Strzyka-
le. Jemu też komendant Ośrodka Harcerskie-
go E. Grześkowiak wręczył dyplom członka 
honorowego w uznaniu zasług położonych 
w dziele powstania skalmierzyckiego harcer-
stwa. Stosowne dyplomy i podziękowania za 
5-letni wkład pracy otrzymali też członkowie 
Koła Przyjaciół Harcerstwa: dr Wacław Kahl, 
żona dr. Stankiewicza oraz panie Flescherowa 
i Grzesiakowa. Przybyli goście występowali 
z podziękowaniami i gratulacjami, a orkiestra 
kolejowa wykonywała wiązanki utworów mu-
zycznych. O godz.16.00 rozpoczęła się spor-
towa część harcerskiego święta zakończona 
ogniskiem, przy którym tradycyjne opowieści 
i gawędy wiódł zasłużony podharcmistrz Mi-
chał Strzykała, wspominając o Skalmierzycza-
nach walczących pod Lwowem i Radzyminem 
w wojnie bolszewickiej. Uroczystości zakoń-
czono apelem przy ognisku oraz wspomnie-
niem i modlitwą za tragicznie zmarłego druha 
Wojciecha Skoraczewskiego. 

W roku 1936 w Kole Przyjaciół Harcerstwa 
odbyły się kolejne wybory, które prowadził 
kierownik szkoły Edmund Kaczmarek. Preze-
sem KPH pozostał ponownie dr W. Kahl, a w 
skład zarządu weszli: pani Jażdżewska jako 
wiceprezes, Nowakowa jako sekretarz i Babe-
rowski – skarbnik. Członkami zarządu zostali 
kierownik Mleczarni Wielkopolskiej Nowic-
ki, zawiadowca Domeracki, kierownik szkoły 
Kaczmarek i drużynowi – Podgórska, Grześ-
kowiak, Zając i Witczak. Do komisji rewizyj-
nej wybrano doktorową Kahlową oraz panią 
Racięską. 

Corocznie skalmierzyccy harcerze uro-
czyście obchodzili dzień swego patrona – św. 
Jerzego. 26 kwietnia 1936 roku zgromadzi-
li się o godz. 8.00 w kościele na mszy św. Po 
południu odbył się bieg sprawnościowy, który 
uprawniał do zdobycia odznaki wywiadow-
cy. Kolejnymi punktami święta były zawody 
sportowe rozpoczęte o godz. 1600. Rozegrano 
mecz siatkówki z drużyną miejscowego „So-
koła”, który wygrała drużyna przeciwników 
wynikiem 2:1. Jednak kolejny mecz koszyków-
ki wygrali harcerze stosunkiem 29:21. Kulmi-
nacją dnia było wieczorne ognisko z udziałem 
wszystkich drużyn harcerskich i zuchowych 
oraz gości ze Szczypiorna. Honorowym go-
ściem ogniska był harcmistrz ksiądz Ziemski 
z Ostrowa. Na jego ręce spora grupa młodych 
skautów złożyła przyrzeczenie harcerskie, bę-
dące pierwszym stopniem harcerskiego wta-
jemniczenia. Modlitwa prowadzona przez ks. 
Ziemskiego zakończyła święto patrona. 

W miesiąc później skalmierzyccy skauci 
uczestniczyli w Zlocie Hufca Ostrowskiego, na 
który przybyło ponad 500 druhów z terenu 
ostrowskiego. Zlot odbywający się w czasie 
Zielonych Świąt rozpoczął się mszą w kaplicy 
wojskowej, po której odbyła się defilada na 
rynku ostrowskim. Program zlotu zakończył 
się późnym wieczorem inscenizacją teatralną. 
Jeszcze w czerwcu 1936 roku harcerze prze-

żywali wyjątkową uroczystość nadania imie-
nia szkole powszechnej. Od tego czasu Szkoła 
Powszechna w Skalmierzycach Nowych otrzy-
mała imię Marszałka Polski Józefa Piłsudskie-
go (temat tych uroczystości przybliżę w kolej-
nych artykułach).

Przed wybucHem wOjny
W roku 1937 skauci wielkopolscy obcho-

dzili 25-lecie Harcerstwa Wielkopolskiego. 
W obliczu zagrożenia występującego ze strony 
Niemiec Okręg Poznański zaproponował z tej 
okazji organizację 200 obozów stałych i 100 
wędrownych rozłożonych wzdłuż zachod-
nich granic Rzeczypospolitej. W tym zadaniu 
uczestniczyć miało 15 tys. harcerzy, którzy 
w wyznaczonym dniu rozpalić mieli ogniska 
wzdłuż granicy na znak gotowości do obrony 
polskich granic. 

Nieuchronnie zbliżała się II wojna świato-
wa. W ostatnich przedwojennych latach skal-
mierzyccy skauci wykorzystali czas na rozwój 
życia wspólnotowego, organizując liczne ogni-
ska oraz wyjeżdżając na zloty, obozy i krótkie 
biwaki w najbliższej okolicy. 

W 1938 roku drużyna H. Dąbrowskiego 
zorganizowała w Sławinie nad Prosną dwu-
dniowy obóz, którym kierował druh Edmund 
Fabiszczak. Również początek wakacji harce-

rze zainaugurowali ogniskiem na miejscowym 
stadionie. Za tę imprezę odpowiedzialny był 
phm. Franciszek Broda, a wieczorny śpiew 
wzbogacił występ orkiestry kolejowej. Jeszcze 
tego lata ten sam drużynowy wyjechał z grupą 
14 harcerzy na zlot do Gdyni. Tak daleka po-
dróż pociągiem mogła odbyć się dzięki wspar-
ciu Rodziny Kolejowej, która przejęła opiekę 
nad skautami. 

W 1939 roku Komenda Chorągwi Wiel-
kopolskiej zorganizowała zjazd drużyn star-
szoharcerskich w Gołuchowie, na który wy-
jechała drużyna H. Dąbrowskiego pod opieką 
E. Fabiszczaka. Obrady harcerzy rozpoczęły 
się sprawozdaniem poszczególnych kręgów. 

Komendantem zjazdu był hm. Matuszczak 
z Krotoszyna. Wielkopolską Chorągiew repre-
zentował phm. Teichert, a Komendę Główną 
w Warszawie kierownik wydziału starszohar-
cerskiego phm. Ossowski. Po wspólnej mszy 
św. w miejscowym kościele rozpoczęto obrady, 
których głównym tematem były sprawy orga-
nizacyjne, społeczne i turystyczne oraz kształ-
towanie się stosunków polsko-niemieckich po 
objęciu władzy przez A. Hitlera. W godzinach 
popołudniowych uczestnicy zlotu zwiedza-
li pałac książąt Czartoryskich. Na spotkanie 
w Gołuchowie skalmierzyccy harcerze udali 
się rowerami i nimi też powrócili późnym wie-
czorem. Cała eskapada przebiegła bezpiecznie, 
dopiero na samym końcu, już w Skalmierzy-
cach doszło do małej kraksy, w której jednak 
nikt nie ucierpiał i z uśmiechem i harcerskim 
„czuwaj” udano się do domów. 

Ostatnie lato przed wybuchem wojny było 
niezwykle gorące także dla braci harcerskiej, 
która korzystała z licznych wyjazdów i obo-
zowisk. 25 harcerzy obozowało w powiecie 
kartuskim na Pomorzu. Drużyna H. Dąbrow-
skiego z komendantem Franciszkiem Bro-
dą rozbiła obóz w miejscowości Wierzyca. 
W przesyłanych informacjach pisano o wyjąt-
kowej atmosferze i upalnej pogodzie w czasie 
obozowania. 

Okres międzywojenny to czas powstania 
i szybkiego rozwoju harcerstwa, które w Skal-
mierzycach trafiło na podatny grunt. Wycho-
wanie patriotyczne, moralne, krzepienie har-
tu ducha i męstwa zaowocowało wyjątkową 
postawą w zbliżającej się wojnie światowej. 
Walka na wielu frontach w obronie Ojczyzny, 
później konspiracja i cierpienia obozowe były 
codziennością skautów. Już w pierwszych 
transportach do obozów wyjechali skalmie-
rzyccy powstańcy, gimnazjaliści i harcerze. 
Jaka była w tym rola ich byłego kolegi i druha 
Gerharda Libchena - trudno dziś osądzać? 

 
 Oprac. i zdjęcia Jerzy Wojtczak 

Gromada zuchowa Skalmierzyce, 1933 rok
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Czad(oman)owe dożynki
O tym, że tegoroczne Gminne Święto Plonów 
odbędzie się 26 sierpnia w Ociążu zdradzały nie 
tylko rozwieszone na terenie wsi banery, ale również 
bogato i barwnie udekorowane domostwa oraz ulice 
miejscowości. W organizację obrzędu włączyły się 
ponadto wsie Fabianów oraz Kościuszków. 

Program dożynek rozpoczęto tradycyjnie 
mszą świętą dziękczynną, którą w miejsco-
wym kościele odprawił ks. doktor Krzysztof 
Niciejewski. Dzisiejsza uroczystość jest bo-
gata w treść. Przypada bowiem uroczystość 
Matki Bożej Częstochowskiej – Królowej Pol-
ski. Drugim punktem naszych rozważań jest 
wdzięczność – przede wszystkim wdzięczność 
Panu Bogu za żniwa. Po to się tutaj zgroma-
dziliśmy – by wyrazić wdzięczność za dary, 
które zebrali w naszej Gminie rolnicy, sadow-
nicy i wszyscy inni, którzy są zaangażowani 
w uzyskiwanie plonów z ziemi. Kolejna część 
refleksji związana jest z tym, że praca na roli 
jest tą, która ciągle przypomina o naszej za-
leżności – zależności od chociażby przyrody, 
ale ostatecznie od Pana Boga. Ostatnim tema-
tem związanym z dzisiejszą uroczystością jest 

nadzieja – nadzieja na to, że ziemia nadal bę-
dzie rodzić plony; nadzieja na to, że działania, 
które podejmujemy będą owocne; nadzieja na 
to, że nasze życie ma sens i nie jesteśmy dzie-
łem przypadku – głosił w homilii proboszcz, 
który dokonał również poświęcenia przynie-
sionego przez starostów bochna chleba oraz 
wieńców przygotowanych przez dwadzie-
ścia wsi i dwa ogrody działkowe.

Po zakończonej liturgii korowód złożony 
z władz samorządowych, starostów, komite-
tu organizacyjnego, delegacji wieńcowych, 

mieszkańców gminy i przybyłych gości prze-
maszerował przy udziale zabytkowego cią-
gnika i dźwiękach Miejsko-Gminnej Orkie-
stry Dętej na plac dożynkowy w pobliskim 
parku krajobrazowym. 

Tu, podczas uroczystego obrzędu, wybra-
ni na tegorocznych starostów staropolskiego 
święta żniw, Magdalena Banasiak i Piotr Lis, 
wręczyli gospodarzom Gminy: burmistrz 
Bożenie Budzik i przewodniczącemu Rady 
Kazimierzowi Sipce upieczony z tegorocz-
nych ziaren chleb, wyrażając prośbę o jego 
symboliczny i sprawiedliwy podział przez 
cały rok. Kultywowanym w Gminie zwycza-
jem jest również prezentacja wieńców, które 
tym razem przygotowały wsie: Ociąż, Fabia-
nów, Kościuszków, Śmiłów, Gałązki Wielkie, 
Węgry, Mączniki, Strzegowa, Gałązki Małe, 

Droszew, Biskupice Ołoboczne, Biskupice, 
Kotowiecko, Miedzianów, Śliwniki, Leziona, 
Kurów, Boczków, Głóski i Skalmierzyce oraz 
ogrody działkowe „Kolejarz” i ogrody im. Ta-
deusza Kościuszki. 

Słowa do zgromadzonych skierowała 
burmistrz Bożena Budzik, która nie kryła 
dumy z pielęgnowania staropolskiego obrzę-
du: Buduje i napawa radością, że – jak mawiał 
ojciec święty Jan Paweł II – mimo rozwoju 
techniki, mimo rozwoju cywilizacji, mimo In-
ternetu i telefonii komórkowej, nie wstydzimy 

się kultywować tradycji chłopskiej i obchodzić 
takich świąt, jak święto plonów nazywane do-
żynkami. W swoim wystąpieniu odniosła się 
również do kazania księdza Niciejewskie-
go: Praca rolnika, praca sadownika, praca 
wszystkich, którzy mają do czynienia z ziemią 
nie należy do łatwych. Pięknie dzisiaj powie-
dział na mszy dziękczynnej ks. proboszcz, że 
w rolnictwie trzeba mieć nadzieję i wdzięcz-
ność. Nadzieję, że gdy wiosną rolnik zasiewa 
lub sadzi, to właśnie o tym czasie na jesieni 
zbierze, zapełni spichlerze, że będzie to do-
rodny rok. Ale również musimy mieć wdzięcz-
ność, że nie zawsze wola Boga jest dla nas 
taka łaskawa. Tego doświadczyliśmy w tym 
roku. Była susza i w dalszym ciągu ją mamy. 
I dlatego – mimo, że zbiory nie będą tak wiel-
kie i obfite – dziękujmy za to, co zebraliśmy do 

naszych przechowalni, do naszej zagrody. 
Pełne ciepła życzenia przekazali rol-

nikom również przybyli goście: Poseł na 
Sejm RP Tomasz Ławniczak, w imieniu se-
natora RP Łukasza Mikołajczyka Mirosław 
Nowacki, przedstawviciel Wicemarszałka 
Województwa Wielkopolskiego Krzyszto-
fa Grabowskiego Rafał Gil, przedstawiciel 
członka Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego Marzeny Wodzińskiej Jarosław Jan-
kowski oraz Starosta Powiatu Ostrowskie-
go Paweł Rajski. 

Korowód dożynkowy Przekazanie przez starostów bochna chleba
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lista sPOnsOrów dOżynek GminnycH w Ociążu: Starościna Magdalena Banasiak, Bogumiła i Mieczysław Banasiakowie, Gospodarstwo 
Kruszyk – Droszew, Gospodarstwo Kułton – Kotowiecko, „KAR” Karol Bukowski, Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach, Gospodarstwo 
Ogrodnicze Beata i Michał Orłowscy, Kułton Transport, DAW-POL Dawid Jońca, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Janusz Kruszyk, Paweł 
Błaszczyk, Piotr Ździebkowski, Mleczarnia LAZUR, WANKUROF Marcin Pływaczyk, Jan Kukułka, Gospodarstwo Rolne Iwona i Michał Budzik, AKM-
SERWIS Arkadiusz Wdowczyk, Krupiński – Śliwniki, Pawilon Handlowy ROLNIK, ZUG Parkowa Mateusz Urbaniak, N-System Filip Nowak, Władysław 
Jaśkiewicz, Roman Chlasta, Jerzy Łukasz Walczak, Wiktor Bęcki, ROLOGRÓD Jan Chlasta, Karolina i Łukasz Rubas, UNITED PETFOOD Polska, PUPIL 
FOODS, TASOMIX, Gruntpol, Bogdan Pabiszczak, AWEX – Kościuszków, Zdzisław Otwiaska – Śliwniki, Hurtownia Części Rolniczych FARMER – 
Fabianów, Hurtownia Śrub – Czekanów, Firma ARGED – Ociąż, MAX DYWANIK – Biskupice Ołoboczne, Firma Joachim Kwiasowski – Ociąż, Sprzedaż 
Materiałów Siewnych Tomasz Spławski – Fabianów, Sklep Spożywczy Bożena Mocek – Fabianów, Wytwórnia Pasz PIAST, Sklep Rolno-Przemysłowy 
Anna Boguta, Maria i Zbigniew Dolińscy – Fabianów, MDM PROFESSIONAL Magda Mituła, Ogrodnictwo Piotr Lis, Melar Ostrów Wielkopolski, 
Ogrodnictwo A. Zbigniew Nowacki, Krzysztof Stępniak, Marian Brzeziński, Sławomir Kopras, PPHU Michalak Marek, Mechanika pojazdowa 
Marchwacki Łukasz, Mechanika pojazdowa Maciej Sztandera, Ogrodnictwo Gilewicz, Ogrodnictwo Perlik-Płonka, Perlik S.C., Bronisław Mikłas, 
Ogrodnictwo Nowacki Andrzej, Zenon Stępień, Joanna Dalacińska, Janusz Kałużny, Łukasz Kaczmarek, Andrzej Banasiak, Farmer S.C., Sklep Pasiak

Występ Reprezentacyjnego Dolnośląskiego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”

Przemowy zakończył toast za pomyślność 
rolników oraz wręczone burmistrz Bożenie 
Budzik przez komitet organizacyjny doży-
nek kwiaty będące wyrazem wdzięczności 
braci rolniczej za długoletnie gospodarowa-
nie Gminą.

Tradycyjną dla dożynek oprawę tanecz-
no-muzyczną zapewnił Reprezentacyjny 
Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”, 
w repertuarze którego znalazły się tańce, 
pieśni i przyśpiewki z kilku regionów Polski, 
natomiast gwiazdą wieczornego koncer-
tu był Czadoman, którego występ przycią-
gnął na plac dożynkowy prawdziwe tłumy. 
Superbohater, który sam o sobie mówi, że 
ratuje świat przed nudą i brakiem dobrej 
muzyki, wyśpiewał swoje największe prze-
boje, rzucał w tłum koszulki ze swoim logo 
oraz przybijał „piątki” z widownią w pierw-
szych rzędach.

Nie obyło się również bez tradycyjnej 
zabawy przy dźwiękach muzyki tanecz-
nej, która zakończyła się w późnych godzi-
nach nocnych.

 
Magdalena Kąpielska 

foto: Art-Focus
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Dekoracje dożynkowe w Ociążu, Fabianowie i Kościuszkowie
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Festyn „Lato w mieście”
W niedzielne popołudnie 19 sierpnia br. Stadion Miejsko-Gminny 
w Nowych Skalmierzycach tętnił życiem za sprawą  
dwóch zorganizowanych tu wydarzeń.

Miłośnicy futbolu zgromadzili się na try-
bunach, by obejrzeć mecz rozgrywany po-
między gospodarzami, czyli KS „Pogoń” a KS 
Opatówek (wynik 3:1 dla „Pogoni”), nato-
miast mieszkańcy korzystali z bogatego pro-
gramu II festynu „Lato w mieście”, który zor-
ganizowali Zarząd Samorządu Mieszkańców 
Miasta Nowe Skalmierzyce oraz Szczep ZHP 
„Granica” im. Powstańców Wielkopolskich. 

Przez kilka godzin wspólnej rodzinnej 
zabawy scenę wypełnili kolejno: dzieci, 
młodzież oraz uczestnicy Środowiskowego 

Domu Samopomocy, którzy prezentowa-
li swoje talenty wokalne oraz animatorka 
ucząca dzieci tańca. Z koncertami wystąpili 
również satyryczna nowotomyska Kapela 
Zza Winkla oraz Arek Grzęda. Wśród atrakcji 
oferowanych przybyłym na festyn znalazły 
się również m.in. bezpłatne urządzenia za-
bawowe i wysoka na osiem metrów ścianka 
wspinaczkowa, znakowanie rowerów, pokaz 
wozu strażackiego, stoiska gastronomiczne 
czy zorganizowany przez harcerzy kącik, 
gdzie skręcano baloniki, malowano twarze 

oraz tworzono zbiorowy obraz na folii ze 
streczu. 

Magdalena Kąpielska 

POdziękOwanie
W imieniu Zarządu Samorządu Miesz-

kańców Miasta Nowe Skalmierzyce skła-
dam serdeczne podziękowanie: Urzędowi 
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach, 
Starostwu Powiatowemu w Ostrowie Wiel-
kopolskim, Spółdzielni „LAZUR” w Nowych 
Skalmierzycach oraz Spółdzielczemu Banko-
wi Ludowemu w Skalmierzycach za pomoc 
w organizacji Festynu „Lato w mieście”.

Przewodniczący Zarządu
Tadeusz Orzechowski

76. otwarta akcja poboru krwi 
Podziel się kroplą krwi. Zostań bohaterem  
– takimi hasłami nowoskalmierzycki Klub HDK PCK 
w Nowych Skalmierzycach mobilizował potencjalnych 
chętnych do oddania życiodajnego leku,  
który zbierano podczas 76. otwartej akcji. 

Odbyła się ona 25 sierpnia br. w hali Sta-
dionu Miejsko-Gminnego i był to odzew na 
wystosowany przez Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu 
apel o oddawanie krwi, której stan zapasów 
jest bardzo niski.

Dzięki sierpniowej akcji klubu stan ten 
zasili się o 32,400 l – tyle bowiem zebrano 

podczas czterech godzin wy-
tężonej pracy pracowników 
RCKiK oraz członków no-
woskalmierzyckiej czerwo-
nokrzyskiej organizacji. Krew 
oddały 72 osoby ze zgłoszonych wstępnie 
blisko dziewięćdziesięciu. Kilkanaście z nich 
wykluczyła jednak ankieta bądź przeprowa-
dzone wstępne badania lekarskie. Cieszę się, 
że na każdym poborze pojawia się chociaż 
jeden debiutant, a tym razem było ich aż sied-
mioro. To oznacza, że idea honorowego odda-
wania krwi ma nie tylko stałych zwolenników, 
ale wciąż przybywa nowych ludzi, którzy się 
nią zarażają – powiedział prezes Klubu HDK 
PCK Nowe Skalmierzyce Henryk Olejnik. 

Wszystkich „darczyńców” obdarowali 

również organizatorzy. RCKiK przygotowa-
ło dla nich regeneracyjne zestawy czekolad 
i coli, a klub – ciepły posiłek, słodkości i na-
grody, które rozlosowywano po zakończeniu 
poboru. Wśród nich były m.in. rower, drobny 
sprzęt AGD i zestawy kosmetyków.

Organizatorzy już teraz zapraszają na wy-
jątkową, 77. już akcję poboru, która odbędzie 
się 27 października br. Świętowany będzie 
wówczas jubileusz 60-lecia honorowego 
krwiodawstwa PCK w Polsce. 

Magdalena Kąpielska 

Podczas festynu wystąpiła Kapela Zza Winkla
Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci

Podczas akcji krew oddały 72 osoby
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Piknik emerytów
4 sierpnia br. Zarząd Koła Nr 3 PZERiI w Nowych Skalmierzycach 
zorganizował piknik w Śliwnikach na Zawadach. 

Wybór miejsca okazał się strzałem w dzie-
siątkę. Nowo wybudowana świetlica wiejska 
i pięknie zagospodarowany teren wokół 
stawu doskonale nadawały się na tego typu 
imprezę plenerową, której głównym celem 
była promocja aktywności fizycznej i upo-
wszechnienie chodzenia z „kijkami”. Chętni 
do udziału w pikniku docierali na miejsce 
w różny sposób: pasjonaci dwóch kółek – ro-
werami, sympatycy nordic walking pokonali 
trasę z Nowych Skalmierzyc do Śliwnik (oko-
ło 4 km) pieszo. Pojawiła się też liczna gru-

pa zmotoryzowanych. Łącznie w spotkaniu 
uczestniczyło 90 osób.

Organizatorzy zadbali, aby zapewnić 
uczestnikom coś dla ciała i coś dla ducha. 
Była grochówka z kiełbasą oraz kawa i cia-
sto. Pogoda dopisała, humory też. Nie brako-
wało chętnych do tańca, którym przygrywał 
na keybordzie pan Janek. Natomiast pan 
Andrzej, grając na akordeonie, skupił wokół 
siebie chętnych do śpiewania znanych szla-
gierów z lat młodości.

Okazało się, że piknik to nie tylko spotka-

nie towarzyskie, ale także ważny element 
wzmocnienia integracji pomiędzy seniorami 
i świetna okazja, aby zapomnieć o dolegliwo-
ściach, kłopotach i trudach dnia codzienne-
go. Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że 
wciąż potrafią się świetnie bawić.

POdziękOwanie
Zarząd Koła Terenowego nr 3 Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
w Nowych Skalmierzycach serdecznie dzię-
kuje sołtysowi wsi Śliwniki Mieczysławo-
wi Kowalczykowi za udostępnienie sali na 
Zawadach oraz za zaangażowanie i pomoc 
w organizacji pikniku.

Wzorowi kronikarze z Boczkowa
Pięć obszarów, a mianowicie: strona tytułowa, 
wstęp lub słowo wprowadzenia, zapisy w kronice, 
materiały graficzne i wycinki prasowe oraz estetyka 
podlegały ocenie podczas etapu wojewódzkiego XXV 
Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP oraz XXV 
Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, opracowania 
i relacje „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”. 

Finał tego etapu odbył się 4 sierpnia 
w Wolsztynie. Zgłoszono do niego 34 kroni-
ki strażackie w 47 tomach. Powiat ostrowski 
reprezentowały księgi z czterech jednostek, 
z czego dwie (a z całego województwa dwa-
dzieścia) – kronika OSP Boczków oraz kro-
nika OSP Gorzyce Wielkie zakwalifikowały 
się do finału krajowego, który odbędzie się 
w dniach 28-30 września br. w Warszawie. 

Na 65 możliwych punktów kronika 
z Boczkowa otrzymała 62 i została uznana 
za „wzorową”. Kronikę czytamy i oglądamy 
z zaciekawieniem. Jest przejrzysta i estetycz-
na – napisali w uzasadnieniu członkowie 

komisji konkursowej, któ-
rzy docenili m.in. jej ogólną 
koncepcję, treść zapisów, 
ich systematyczność, walory dokumentalne 
i poznawcze, styl tekstów i ich poprawność 
językową oraz walory ilustracji i materiałów 
uzupełniających (zdjęcia, wycinki itp.). 

Autorzy zapisków – prowadzący je od 
2001 roku Ireneusz Skrzypiński oraz Natalia 
Świderska, która dołączyła do niego w tym 
roku – otrzymali dyplomy oraz nagrody książ-
kowe. Teraz trzymamy za nich kciuki i życzy-
my powodzenia w finale ogólnopolskim. 

Magdalena Kąpielska Kronikarze OSP Boczków

Piknik był okazją do aktywnego wypoczynku 
i wspólnego biesiadowania
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Abba Pater w Nowych Skalmierzycach
Niezwykły, 7. Festiwal Abba Pater za nami. Wydarzenie,  
które odbyło się 5 sierpnia na placu przy kościele pw. Bożego Ciała 
w Nowych Skalmierzycach przyciągnęło setki uczestników. 

Jak podkreślają organizatorzy jest to 
ogromne wydarzenie, owoc wielu miesięcy 
ciężkiej pracy. Wszystko to, aby zapewnić 
widowni ucztę dla duszy i ucha oraz rozryw-
kę na najwyższym poziomie. Jednak przede 
wszystkim chcemy dać ludziom szansę, aby 
zrozumieli, jak niezawodna oraz czuła jest 
miłość Boga Ojca.

Na scenie, oprócz wyśmienitego chó-

ru Abba Pater, wystąpili m.in. Mieczysław 
Szcześniak - trzykrotny laureat Frydery-
ków, Marzena Ugorna - półfinalistka „The 
Voice of Poland”, Michał Król - 26-letni 
kompozytor, producent, wokalista i gita-
rzysta, którego single goszczą wysoko na 
chrześcijańskich listach przebojów oraz 
Marta Ławska, obdarzona niezwykłym gło-
sem wokalistka zespołu TGD.

Koncert został poprzedzony mszą świętą 
sprawowaną ze sceny. Podczas niej ks. kan. 
Zbigniew Króczyński poświęcił ikonę Boga 
Ojca, która zostanie umieszczona w kościele 
parafialnym. Jak podkreślił: cieszę się, że gosz-
czę Was w szczególnej parafii. Jest to jedyna 
parafia w Diecezji, w której dokonał się cud 
eucharystyczny. Na pamiątkę tego wydarze-
nia nosimy tytuł parafii Bożego Ciała. Tutaj 
poznałem pana Krzysztofa, który zachwycił się 
Bogiem Ojcem, który mówił mi o Nim tak wiele 
pięknych słów, poprzez którego poznałem tak-
że objawienia Boga Ojca siostry Eugenii. I tak 
od słowa do słowa stwierdziliśmy, że byłoby 
dobrze, aby w tej parafii Cudu Eucharystycz-
nego Bóg Ojciec miał swoje szczególne miejsce.

Aleksander Liebert
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Rozpoczęcie roku szkolnego  
wraz z otwarciem boiska
3 września w Szkole Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skal-
mierzycach odbyło się rozpoczęcie 
roku szkolnego połączone z otwar-
ciem i poświęceniem nowego,  wie-
lofunkcyjnego boiska sportowego.

Boisko to ma nawierzchnię syntetyczną, 
dlatego też zgodnie z przeznaczeniem można 
na nim uprawiać wiele dyscyplin sportowych, 
w tym m.in. piłkę nożną, piłkę ręczną, siatków-
kę, koszykówkę czy tenisa ziemnego. Dodatko-
wo z jednej jego strony pobudowano skocznię 
lekkoatletyczną, a z drugiej trójtorową bieżnię 
o długości 60 metrów. Przedsięwzięcie zosta-
ło w całości sfinansowane z budżetu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, a jego koszt to 
ponad 875 tysięcy złotych.

Uroczystości związane z rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego zapoczątkowa-
ła msza święta, którą odprawił wikariusz  

ks. Marcin Nowicki. Po nabożeństwie udano 
się na wspomniane boisko – jego symbolicz-
nego otwarcia dokonali: Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, 
kierownik Referatu Oświaty i Wychowania 
Daniel Mituła, dyrektor szkoły Małgorzata 
Sulewska, nauczyciel wychowania fizycznego 
Łukasz Krzyśka oraz jedna z uczennic. Dzięku-
ję władzom samorządowym za tę inwestycję. 
Wielofunkcyjne boisko z nową bieżnią, skocznią 

i małym boiskiem do siatkówki i koszykówki to 
spełnienie marzenia nie tylko szkolnej społecz-
ności, ale i mieszkańców Skalmierzyc. Nie było-
by tego wszystkiego bez solidnych fundamen-
tów, bez mądrych decyzji, bez przekonania, że 
warto i trzeba inwestować w rozwój oświaty. 
Dlatego też ku pani burmistrz Bożenie Budzik 
kieruję słowa uznania i podziękowania za lata 
współpracy – powiedziała dyrektor placówki. 

Do życzeń i podziękowań dołączyli ucznio-
wie, którzy już w sali gimnastycznej, gdzie 
miały miejsce główne uroczystości, zadedyko-
wali burmistrz wykonany przez siebie utwór 
muzyczny oraz wręczyli stworzony ze zdjęć 

dokumentujących jej obecność w życiu skal-
mierzyckiej szkoły na przestrzeni ponad dwu-
dziestu lat pamiątkowy album. Szczególnie 
ciepło zostali przyjęci rozpoczynający swoją 
edukacyjną ścieżkę pierwszacy a także ich 
rodzice. Do przywitań i pozdrowień dołączyli 
uczniowie klas najstarszych, którzy przygoto-
wali z tej okazji program artystyczny.

Małgorzata Sulewska
Dariusz Smułka

Wakacje  
nie muszą  
być nudne
Pod takim hasłem 
przebiegała akcja w Świetlicy 
Środowiskowej w Nowych 
Skalmierzycach. 

Zajęcia zainicjowane zostały przez 
Pełnomocnika do Spraw Uzależnień 
Burmistrza Gminy i Miasta w No-
wych Skalmierzycach i Gminną Komi-
sję Rozwiązywania Problemów Uza-
leżnień, mających na celu działania 
profilaktyczne. 

Zajęcia były bezpłatne, prowadzone 
przez wykwalifikowaną kadrę peda-
gogiczną. Akcja ruszyła 2 lipca br. Do 
świetlicy mogły uczęszczać dzieci z te-
renu całej gminy. Obowiązywał ustalo-
ny harmonogram dnia, który zawierał 
zajęcia kreatywno–opiekuńcze, zabawy 
i gry ruchowe na świeżym powietrzu, 
zabawy i gry stolikowe, prace artystycz-
ne. Dzieci miały możliwość w ciekawy 
i aktywny sposób spędzać wolny, wa-
kacyjny czas. Zawierały tu przyjaźnie, 
integrowały się z rówieśnikami, rozwi-
jały swoje zainteresowania, zdolności, 
spędzały aktywnie czas na świeżym po-
wietrzu. W każdym tygodniu realizowa-
na była inna tematyka bliska dzieciom, 
m.in. dotycząca przyjaźni, przyrody, 
sposobów spędzania wolnego czasu, 
opieki nad zwierzętami, filmów dziecię-
cych, zawodów związanych z produkcją 
filmów itp. 

Akcja „Wakacje nie muszą być nud-
ne” stanowiła ciekawą alternatywę dla 
dzieci pozostających w czasie wakacji 
w domu. 

Uroczyste przecięcie wstęgi na nowym boisku
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Harcerze opanowali Wyspę Sobieszewską!
Gdańsk, Wyspa Sobieszewska, 15 000 harcerzy,  
świetna zabawa… - czyli Zlot ZHP w Gdańsku z okazji  
100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego. 

5 sierpnia o godzinie 22:00 wyruszy-
liśmy w podróż na największą imprezę 
harcerską tego lata. Około godziny 6:00 
rano dnia następnego byliśmy na miejscu 
i zaczęliśmy rozkładać nasz obóz, a Wy-
spa Sobieszewska powoli zapełniała się 
harcerzami z całej Polski. Po uroczystym 
otwarciu całego zlotu, podczas którego 
prezydent Gdańska przekazał na ręce 
druhny naczelnik ZHP klucze do miasta, 
zostały zaprezentowane wszystkie gniaz-
da, czyli obozy poszczególnych woje-
wództw, na które został podzielony cały zlot 
oraz mieliśmy okazje pobić rekord Guinnes-
sa w stworzeniu biało-czerwonej flagi z lu-
dzi, zlot zaczął się na całego. 

Każdego dnia mieliśmy przypisane odpo-
wiednie do wieku rozmaite bloki zajęciowe. 
Mogliśmy na przykład uczestniczyć w nauce 
kuglarstwa, wiązania różnych przydatnych 

węzłów, wyruszyć do Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku, Akademii Morskiej 
w Gdyni, Muzeum Bursztynu w Gdańsku 
czy Muzeum Stutthof w Sztutowie, zwiedzić 
zamek w Gniewie i Malborku. Codziennie 
wieczorem odbywały się zajęcia, które do-
bieraliśmy do naszych zainteresowań. Zo-
stała również zorganizowana gra terenowa 

ulicami Gdańska, która polegała na zbieraniu 
kodów QR, dzięki którym mogliśmy poznać 
bliżej historię Gdańska. 14 sierpnia odwie-

dziła nas Bożena Budzik – Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Opro-
wadziliśmy ją po naszym obozowisku, 
pokazaliśmy ciekawsze miejsca i zrobili-
śmy wspólne pamiątkowe zdjęcie. Pod-
czas zlotu mieliśmy okazję wziąć udział 
w pełnieniu służby i pomóc uporządko-
wać okoliczne lasy. Wieczorami odbywały 
się koncerty różnych zespołów np. Cisza 
jak ta czy Wszyscy Byliśmy Harcerzami. 
Mieliśmy również okazję gościć Prezy-
denta RP – Andrzeja Dudę. 

Całą imprezę zapamiętamy na długo, 
ponieważ była to świetna przygoda, zabawa 
oraz możliwość zdobycia nowych doświad-
czeń. Poznaliśmy wielu ciekawych ludzi, 
dzięki którym dowiedzieliśmy się czegoś no-
wego o harcerstwie i Polsce. Mamy nadzieję, 
że imprez takich jak ta będzie jeszcze więcej. 
Już nie możemy się ich doczekać! 

Gabrysia John

Harcerze ze szczepu ZHP „Granica” na zlocie w Gdańsku

16



II turnus zajęć 
wakacyjnych
W dniach od 30 lipca do 10 
sierpnia Stowarzyszenie Przyjaciół 
Jarzębinki we współpracy z Gminą 
i Miastem Nowe Skalmierzyce 
zorganizowali w Szkole 
Podstawowej im. A. Mickiewicza 
w Skalmierzycach półkolonie. 

Pierwszy tydzień był czasem na integra-
cję i wspólne zabawy. Tematem przewodnim 
zajęć była „wioska indiańska”. Dzieci two-
rzyły pióropusze i oryginalne pseudonimy. 
Za każde wykonane zadanie otrzymywały 
piórko, które przypinano do swojego pióro-
pusza. Uczniowie uczestniczyli w zabawach 
integracyjnych i zajęciach z programowania, 
mieli okazję tworzyć i rozwiązywać zadania 
za pomocą ozobotów. Nie zabrakło atrakcji 

dla aktywnych sportowo, którzy mieli okazję 
wykazać się swoją sprawnością, pomysło-
wością a także bojowym nastawieniem, nie 
zapominając o zasadach fair play. W tym ty-
godniu odbył się również Questing Szlakiem 
Powstańców po Skalmierzycach, podczas 
którego z ogromnym zainteresowaniem i ak-
tywnością dążono do rozwiązania zagadek. 
Uczestnicy zajęć brali również udział w wy-
jeździe do Parku Owadów w Ostrowie Wlkp.

Drugi tydzień upłynął równie interesują-
co i ciekawie. Uczestnicy zajęć mieli okazję 
zwiedzić ZOO w Borysewie, Muzeum 3D 
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz roz-
wiązać zagadki przygotowane przez nauczy-
cieli w ramach escape room. Osoby zainte-
resowane piłką nożną mogły uczestniczyć 
w turnieju i konkursie strzałów na bramkę. 
Z kolei uczniowie zainteresowani plastyką 
przez 2 tygodnie pracowali m.in. na zajęciach 

z decoupage, wykonywali prace metodą ba-
tik i z papierowej wikliny. W obu tygodniach 
odbyły się również zajęcia z taekwondo pro-
wadzone przez trenerów Sportowego Klubu 
Taekwon-do Silla z Kalisza. 

W ostatni dzień zajęć w szkole podsta-
wowej w Skalmierzycach podsumowano 2 
tygodnie wakacji. Uczestnikom wręczono 
dyplomy, upominki oraz wyłoniono zwycięz-
ców poszczególnych konkursów. Wręczenia 
dyplomów i nagród dokonali: kierownik Re-
feratu Oświaty i Wychowania Daniel Mituła 
oraz dyrektor szkoły w Skalmierzycach Mał-
gorzata Sulewska. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębin-
ki w Nowych Skalmierzycach dziękuje za 
współpracę Sportowemu Klubowi Taekwon-
do Silla z Kalisza oraz za przekazane nagrody 
i gadżety dla uczestników zajęć: Aquapark 
Kalisz i firmie Kamix Ostrów Wlkp. 
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Tasomix Cup
I edycja Tasomix Cup zorganizowana 19 sierpnia br. w Biskupicach 
Ołobocznych za nami. Mecze na murawie boiska szkolnego 
przyciągnęły młodych piłkarzy z całego regionu. 

Tabela końcowa wg kolejności zajmowane-
go miejsca prezentuje się następująco- 1. OKS 
Ostrów Wielkopolski, 2. Stal Pleszew, 3. Szkół-
ka Piłkarska KS Pogoń Nowe Skalmierzyce Bi-
skupice Ołoboczne, 4. Orlik Czajków, 5. Iskra 
Sieroszewice, 6. Ostrovia Ostrów, 7. Piast Cze-
kanów, 8. KS Pogoń Nowe Skalmierzyce. Kró-
lem strzelców został Bartłomiej Chwiłkowski, 

a najlepszym bramkarzem Adam Sztukowski. 
Nagrody i puchary wręczali reprezentanci fir-
my Tasomix- Iwona Chlasta i Szymon Gałecki, 
a w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożeny Budzik kierownik refe-
ratu oświaty Daniel Mituła.

Zawody zostały zorganizowane przez 
Szkółkę Piłkarską KS Pogoń Nowe Skalmie-

rzyce - Biskupice Ołoboczne. Jak podkreśla 
organizator Hubert Kotecki dziękujemy za 
dużą frekwencję oraz zaangażowanie dzieci. 
Jest to pierwsza edycja i na pewno nie ostat-
nia, którą będziemy tutaj organizować. Coraz 
więcej dzieci przychodzi do naszej szkółki, co 
bardzo nas cieszy.

Głównym sponsorem szkółki oraz wyda-
rzenia jest firma Tasomix. Trening młodych 
piłkarzy dofinansowany jest z budżetu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Aleksander Liebert

W zawodach wzięło udział osiem drużyn
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Bartosz Przegienda otrzymał 
powołanie do Kadry Narodowej PFT

Bartosz Przegienda otrzymał powołanie do Kadry Narodowej 
PFT na rok 2018/2019 z rąk Szefa Komisji Sejmu Rzeczypospoli-
tej ds Kultury Fizycznej, Sportu oraz Turystyki Ireneusza Rasia oraz 
Prezesa PFT Piotra Gąsiora.

Wydarzenie miało miejsce 28 sierpnia 2018 roku w miejscowo-
ści Węgierska Górka. Uczestniczyli w nim również trenerzy Bartka 
- Mariusz Dumitrescu V dan i Stanisław Szal I dan oraz rodzice - Mał-
gorzata i Jacek Przegiendowie, którzy wspierają syna i są dumni, że 
godnie reprezentuje kraj w zawodach na całym świecie. 

Już w październiku wyjazd na mistrzostwa Europy do Chorwacji 
(Dubrovnik). Trzymajcie Kochani kciuki za Bartosza.

Jacek Przegienda

Mistrzostwa świata Taekwon-do 
w Arena Birmingham Anglia

W dniach 21-22 lipca odbyły się Mi-
strzostwa Świata Taekwon-do w Arena 
Birmingham w Anglii. Frekwencja była 
pokaźna, bo do rywalizacji przystąpiło 
ponad 2500 uczestników 19 narodowo-
ści. Na mistrzostwa pojechało dziesięć 
osób z ITF-u, czyli Polskiej Federacji Ta-
ekwondo. Pięć z nich wróciło z medalami.

Konkurencje rozgrywano na 30 ma-
tach. Jestem podopieczną trenera Mariu-
sza Dumitrescu. To był mój pierwszy występ na tak dużych mistrzo-
stwach i zaskoczenie złotym medalem, który zdobyłam w konkurencji 
techniki specjalne. Oceniano tu precyzję kopnięcia, moc i szybkość. 

Mam 31 lat. Posiadam czarny pas i jestem instruktorką Taekwon-
do. Prowadzę zajęcia dla dzieci i młodzieży w Kaliszu, Skalmierzy-
cach, Gołuchowie. Pomagam również trenerowi Mariuszowi w pro-
wadzeniu zajęć w Ostrowie, gdzie sama jestem trenowana 2 razy 
w tygodniu.

Marzena Sieroń, foto: Marcin Starik

Gratulujemy
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