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Podwójny jubileusz  
Gazety Skalmierzyckiej
Oddajemy do Państwa rąk 300. wydanie samorządowego  
biuletynu ukazującego się od końca 1993 roku pod nazwą  
„Gazeta Skalmierzycka”. W grudniu br. minie  
więc 25. rocznica od wydania pierwszego numeru  
tego miesięcznika, który – jak wówczas podawała Rada 
Redakcyjna – ma na celu ukazywanie i przedstawianie 
Państwu zagadnień z życia społecznego i gospodarczego, 
z dziedziny kultury, oświaty i sportu oraz innych 
informacji z codziennego życia gminy i miasta. 

Dalej Rada pisała również: „Gazeta Skal-
mierzycka” spełni Państwa i nasze oczeki-
wania wówczas, gdy uznacie ją Państwo za 
swoją. Po dwudziestu pięciu latach, już jako 
zupełnie nowa Rada Redakcyjna, śmiemy 
twierdzić, że chyba się to udało, ponieważ 
nakład pisma wzrósł z początkowych 1000 
egzemplarzy (w międzyczasie malał on do 
800, a w najgorszym okresie do 600 sztuk) 
do dzisiejszych 1500 sztuk, które znikają 
„na pniu”, a czasem nawet okazuje się, że 
i ta ilość nie wystarcza. Z pewnością nie 
bez znaczenia jest tu fakt, że od kwietnia 
2015 roku gazeta ukazuje się jako bez-
płatny informator Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. Wzrosła również liczba kol-
porterów gazety, którą początkowo sprze-
dawano w trzech kioskach ruchu i skle-
pach spożywczo-przemysłowych. Obecnie 
można ją otrzymać również w urzędzie, 
bibliotece publicznej czy przedsiębior-
stwie komunalnym.

Gazetę tworzyli i pierwotny skład rady 
redakcyjnej stanowili: Kazimierz Ciesiółka 
– ówczesny skarbnik Gminy, Adam Gabiś 
– piszący głównie o sporcie, Zygmunt Kro-
czyński – fotograf, Urszula Piórecka-Kro-
czyńska – polonistka, korektor artykułów 
i tekstów, Tomasz Ławniczak i Bożena Re-
melska – historycy, którym zawdzięczamy 
cykl artykułów historycznych (pisali je 
również Władysław Boroch, Jerzy Wojtczak 
i Aleksander Liebert), Krystyna Marczak, 
Tadeusz Orzechowski – odpowiedzialny za 
warstwę plastyczną i Krzysztof Szałankie-
wicz – kierownik Referatu Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy, który od 12. numeru 
został jej redaktorem naczelnym. Po jego 
odejściu na emeryturę, od stycznia 2015 
roku został nim obecny kierownik – Alek-
sander Liebert, który współtworzy ją z pra-
cownikami referatu – Magdaleną Kąpielską 
i Dariuszem Smułką. Teksty pisze również 
Jerzy Wojtczak (historia regionu) oraz na-
uczyciele gminnych placówek oświatowych 
(wydarzenia i uroczystości szkolne oraz 
przedszkolne). 

Na przestrzeni 25 lat zmieniały się rów-
nież: szata graficzna, kolorystyka, rodzaj 

papieru, ilość i sposób łą-
czenia stron oraz miejsce 
składu i druku. Był czas, że 
gazetę drukowano i ksero-
wano nawet w… magistra-
cie. Trwało to od stycznia 
1997 roku do czerwca 
2001 roku. Pierwszy nu-
mer liczył 10 stron, aktu-
alnie są to nawet 24 strony 
(nr 296 z lipca 2018 roku). 
Początkowo kolorowe były 
tylko pierwsza i ostatnia 
strona, obecnie w całości jest już ona kolo-
rowa. Nieszablonowo przedstawia się tak-
że historia ceny miesięcznika, która w dniu 
premiery wynosiła 1000 zł, przy drugim 
numerze wynosiła 2000 zł, a przy dziewią-
tym – już 4000 zł. Po denominacji złotego, 
która nastąpiła w styczniu 1995 roku koszt 
gazety kształtował się na poziomie 5000 zł/ 
50 gr, potem było to 70 gr, 1 zł, by ostatecz-
nie przez następnych czternaście! lat (od 
numeru 87 z lutego 2001 roku do numeru 
256 z marca 2015 roku) wynosił on 1,50 zł. 
Co ciekawe, przynależny do wydawnictw 
ciągłych, takich jak m.in. gazety, numer ISSN 
został nadany „Gazecie Skalmierzyckiej” we 
wrześniu 1997 roku, czyli dopiero po pra-
wie czterech latach od jej utworzenia. 

Dziś „GS” to marka sama w sobie, marka, 
na którą pracowało wielu ludzi przez wiele 
lat… Dziękujemy więc wszystkim, którzy 
na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej 
powstania i rozwoju. Tym, którzy przy niej 
pracowali i robią to nadal, ale również tym, 
dla których stanowi lekturę obowiązkową. 
Dostajemy od Państwa sygnały, że jesteśmy 
potrzebni, życzymy sobie zatem jeszcze 
większych, bardziej okazałych jubileuszy.

Z KrZysZtofem sZałanKiewicZem – 
pierwsZym redaKtorem nacZelnym 
„GaZety sKalmierZycKiej”  
– krótka rozmowa o jej początkach…

Kto wpadł na pomysł utworzenia 
„Gazety skalmierzyckiej”?

W październiku 1993 roku burmistrz 
Bożena Budzik zaproponowała utworzenie 
gazety, w której będą opisywane wydarze-
nia mające miejsce na terenie gminy i mia-
sta. Poprosiła mnie, jako kierownika refera-
tu kultury, abym się zajął organizacją tego 
przedsięwzięcia. Naprędce zwołałem radę 
redakcyjną, w skład której weszli: Kazimierz 
Ciesiółka, Adam Gabiś, Zygmunt Kroczyński, 
Urszula Piórecka-Kroczyńska, Tomasz Ław-
niczak, Krystyna Marczak, Tadeusz Orze-
chowski, Bożena Remelska oraz ja.

Wśród członków tej rady zostały podzie-
lone funkcje. Urszula Piórecka-Kroczyńska 
jako polonistka została jej korektorem, Ta-
deusz Orzechowski miał zająć się warstwą 
wizualną, a Zygmunt Kroczyński jako znany 
fotograf regionu miał do niej robić zdjęcia. 
Pozostali członkowie mieli za zadanie prze-
kazywać materiały. Ponadto rada redakcyjna 
już po pierwszym spotkaniu zadecydowała 
o powierzeniu mi roli redaktora naczelnego, 
choć na stopce widnieję tam od 12. numeru.

ile trwało, zanim gazeta na 
dobre ruszyła?

Pierwszy numer gazety wyszedł przed 
świętami Bożego Narodzenia w 1993 roku, 
dokładnie 23 grudnia. Wydrukowano go 
w zakładzie przy ul. Wrocławskiej w Ka-
liszu. Nakład wynosił 1000 egzemplarzy, 
które bardzo szybko wyprzedano. Mimo, 
że „Skalmierzycka” nosiła miano gazety 
była czasopismem, które ukazywało się raz 
w miesiącu. 

Okładka pierwszego numeru  
Gazety Skalmierzyckiej
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Szanowni Mieszkańcy  
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce!

Z głębi serca dziękuję wszystkim Pań-
stwu za udział w tegorocznych wyborach 
samorządowych, które odbyły się 21 paź-
dziernika. Frekwencja o prawie dziewięć 
punktów procentowych wyższa niż w po-
przednich udowodniła, że jesteśmy spo-
łeczeństwem coraz bardziej świadomym, 
chcącym aktywnie uczestniczyć w życiu 
publicznym. Dziękuję więc za tę Państwa 
dojrzałość i w pełni obywatelską postawę.

Dzięki Państwa woli i zaufaniu w ka-
dencji 2018-2023 będę piastował funkcję 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce. To dla mnie wielki zaszczyt i powód 
do osobistej satysfakcji, ale jednocześnie 
ogromne zobowiązanie, by nie zawieść 
pokładanych we mnie nadziei i oczeki-
wań. To dla mnie mobilizacja, by wyra-
żona przez Państwo wola zmian zmate-
rializowała się w postaci innego sposobu 
zarządzania Gminą, większej służebności 
Urzędu wobec interesantów czy możli-
wości współdecydowania mieszkańców 
o wydatkach publicznych.

Doceniam dotychczasowy rozwój 
naszej małej ojczyzny i jako burmistrz 
chciałbym ten potencjał wzmocnić jesz-
cze bardziej. Potrzeba na to wiele wysiłku, 

zaangażowania i dobrej woli – nie tylko 
mojej – ale wszystkich mieszkańców two-
rzących wspólnotę Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. Mam nadzieję i głęboko 
wierzę w to, że takie wsparcie otrzymam 
od Państwa oraz od tych, których wybrali-
ście do składu Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. Tylko bowiem zrozumienie, 
zgoda i współdziałanie mogą przynieść 
naszej Małej Ojczyźnie wymierne korzyści 
w postaci poczucia bezpieczeństwa, spo-
koju oraz dobrobytu.

Ze swej strony uczynię wszystko, by 
być „zawsze blisko mieszkańców” oraz 
by nasza Gmina rozwijała się dalej pod 
względem infrastrukturalnym, gospodar-
czym, ale także społecznym, kulturalnym 
i sportowym.

jak wyglądały spotkania rady 
redakcyjnej? jak toczyły się prace 
nad gazetą?

Raz w miesiącu mieliśmy spotkania, które 
odbywały się w Szkole Podstawowej przy ul. 
Okólnej w Nowych Skalmierzycach. Przed-
stawialiśmy na nich swoje materiały i sczy-
tywaliśmy je. Następnie Urszula Piórecka 
dostawała je w brudnopisach i dokonywa-
ła ich korekty. Dopiero wówczas robiliśmy 
próbny skład i gazeta szła do druku. Później, 
pod koniec lat 90-tych, taki skład robiła pra-
cownica mojego referatu, Beata Michalak. Był 
to również okres, w którym gazetę zaczęto 
drukować i powielać w magistracie. Bywało 
tak, że włączaliśmy drukarkę i kserokopiarkę 
i zostawialiśmy je pracujące, a my szliśmy do 
domu. Sprzęt pracował dopóki wystarczyło 
papieru, a gdy rano przychodziliśmy do pra-
cy zbieraliśmy kartki z podłogi i składaliśmy 
je w egzemplarze gazety. Było to sporo pracy, 
ponieważ nakład wynosił 1000 sztuk. Mimo 
jednak dość dobrej jakości sprzętu nieco 
ucierpiała na tym jej jakość, głównie zdjęć. 
Po kilku zatem latach znów powróciliśmy do 
składu i druku w profesjonalnej drukarni.

przeglądając archiwa można zauważyć 
spore zmiany w stopce redakcyjnej.

Skład rady redakcyjnej ulegał stopnio-
wej zmianie. Jako pierwszy z gazety odszedł 
Zygmunt Kroczyński, którego po pewnym 
czasie zastąpił nowy fotograf, Włodzimierz 
Frankiewicz. Odeszła również Bożena Remel-
ska, a artykuły historyczne zaczął pisać Jerzy 
Wojtczak – pasjonat historii, który w bardzo 
przystępny sposób przedstawiał dzieje na-
szych okolic. Po śmierci Urszuli Pióreckiej 
korektą zajęła się Maria Ciesiółka, również 
nauczycielka języka polskiego. Z gazety z róż-
nych powodów wycofali się również Tadeusz 
Orzechowski, Maria Boroch, Kazimierz Cie-
siółka, Adam Gabiś, Krystyna Marczak, To-
masz Ławniczak oraz Jerzy Wojtczak, który 
po pewnym czasie powrócił do pisania. Skład 
jednak się wykruszył. Odeszliśmy więc od 
naszych stałych, comiesięcznych narad. Osta-
tecznie zostało tak, że redaktorem naczelnym 
zostałem ja, a funkcje redaktorów spełniali 
pracownicy referatu kultury. Po moim odej-
ściu naczelnym został Aleksander Liebert, 
który dziś współtworzy gazetę z Magdaleną 
Kąpielską i Dariuszem Smułką. 

czy jak tworzyliście „Gazetę 
skalmierzycką”, spodziewaliście się,  
że odniesie sukces?

Utworzenie gazety to był „strzał w dzie-

siątkę”. Początkowo w kioskach były na nią 
zapisy, ponieważ tak szybko się rozchodziła. 
Z czasem jednak poczytność spadła i zmniej-
szyliśmy nakład – najpierw do 800, a potem 
do 600 sztuk. 

czy po 25 latach uważa pan, że gazeta 
spełniła swoją funkcję? i czy spełnia ją 
nadal, skoro jest internet i informacje 
na temat życia gminy można czytać 
na bieżąco.

To, co jest zamieszczone w gazecie, nie gi-
nie nigdy. Do danych materiałów można wró-
cić nawet po kilkudziesięciu latach. Poza tym 
odegrała ona duża rolę wśród studentów, któ-
rzy czerpali z bogactwa jej materiałów histo-
rycznych przy pisaniu różnego rodzaju prac 
semestralnych, licencjackich i magisterskich. 

czy nadal jest pan czytelnikiem gazety?
Tak. Przychodzę do urzędu i zawsze biorę 

jeden egzemplarz dla siebie i jeszcze kilka dla 
moich sąsiadów oraz znajomych, którzy też ją 
czytają. Ważne, że porusza ona sprawy lokal-
ne i jest bezpłatna.

dziękuję za rozmowę.
 

artykuł i wywiad: Magdalena Kąpielska

Z wyrazami wdzięczności oraz szacunku

Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Jerzy Łukasz Walczak
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Będzie nowa 
poczekalnia  
na dworcu 
kolejowym
Jeszcze nie zakończyły się 
prace związane z renowacją dachu 
zabytkowego dworca kolejowego 
w Nowych Skalmierzycach, 
a planowane są kolejne. Następ-
nym etapem będzie stworzenie 
nowej poczekalni, na którą sa-
morząd otrzyma dofinansowanie 
zgodnie ze złożonym projektem pt. 
„Stworzenie poczekalni w budynku 
dworca w Nowych Skalmierzycach 
na potrzeby osobowego ruchu ko-
lejowego”.

Zgodnie z jego założeniami na poczekal-
nię zostanie zaadaptowane prawie 100 m² 
powierzchni obecnie nieudostępnionej pasa-
żerom. Dodatkowo powstaną pomieszczenia 
sanitarne oraz gospodarcze. Po raz pierwszy 
od wielu lat z dworca będą mogli korzystać 
podróżni, jest to więc powrót do tradycji ko-
lejowych. Dotychczas całość obiektu zajmo-
wało przedsiębiorstwo produkcyjne. Gmina 
przejmując pod koniec 2015 roku nieodpłat-

nie obiekt od poprzedniego właściciela – Pol-
skich Kolei Państwowych – zobowiązała się 
do stworzenia tam miejsca dla podróżnych.

Całkowita wartość projektu to 469.680,77, 
z czego aż 399.228,65 zł to środki, które zo-
stały przyznane w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. Po podpisaniu umowy 
z Urzędem Marszałkowskim zostanie ogło-
szony przetarg na wybór wykonawcy ww. 

inwestycji. Małymi krokami rozpoczynamy 
marsz na drodze do przywrócenia dawnej 
świetności tego zabytkowego obiektu, który 
jest znakiem rozpoznawczym naszej gminy. 
Ufam, że ocalimy go od zapomnienia – powie-
działa ówczesna burmistrz Gminy i Miasta 
Bożena Budzik.

Aleksander Liebert,  
Dariusz Smułka

Podpisano umowy 
na dokumentacje 
inwestycji

Na początku października ówcze-
sna Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik zawarła 
w imieniu samorządu umowy na opra-
cowania dokumentacji technicznych 
inwestycji – budowy boisk wielofunk-
cyjnych w Gostyczynie (projekt zostanie 
wykonany do końca listopada br.) i Bi-
skupicach Ołobocznych (do końca bie-
żącego roku) a także świetlic wiejskich 
w Kotowiecku i Gałązkach Małych (do 
31 października br.).

Wg dokumentacji boiska będą po-
siadały nawierzchnie syntetyczne, 
a ich wymiary to około 28 x 50 metrów. 
Świetlica wiejska w Kotowiecku będzie 
miała blisko 140 m² powierzchni, nato-
miast w Gałązkach Małych około 80 m². 
Te projekty są inwestycjami w przyszły, 
prężny rozwój gminy – powiedziała Bo-
żena Budzik.

 
Dariusz Smułka

Rozbudowa kanalizacji 
deszczowej w mieście

Trwa rozbudowa kanalizacji deszczowej 
w ulicy 29 Grudnia w Nowych Skalmierzy-
cach. Powstaną tu trzy nowe odcinki o dłu-
gościach: 70 m, 78 m oraz 20 m a także sześć 
wpustów drogowych i trzy studnie. Po za-
kończeniu prac nawierzchnia zostanie przy-
wrócona do pierwotnego stanu. Inwestycja 
potrwa do połowy grudnia, finansowana jest 
z gminnego budżetu, a jej koszt to blisko 150 
tys. zł. 

Dariusz Smułka

W wyremontowanym dworcu znajdzie się również 
pomieszczenie dla podróżnych
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Niepodległa ma 100 lat!
Z racji przypadającej setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę swojej państwowości tegoroczne Narodowe 
Święto Niepodległości miało charakter wyjątkowy. 

Obchodzono je hucznie w całym kraju. 
Oprócz oficjalnych uroczystości państwo-
wych, które odbyły się w Warszawie, ten wy-
jątkowy, drogi sercom wielu Polaków jubile-
usz świętowano w niemal każdym większym 
czy mniejszym mieście. Były więc marsze nie-
podległości, pikniki, koncerty, wystawy, pre-
lekcje, konferencje czy poetyckie wieczory.

Program uroczystości zorganizowanych 
w Nowych Skalmierzycach obejmował m.in. 
spotkanie społeczeństwa przy budynku sta-
rego ratusza, czyli obecnym Centrum Kul-
tury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta. 
W otoczeniu mieszkańców, kibiców piłkar-
skich, pocztów sztandarowych reprezentu-
jących jednostki OSP, placówki oświatowe, 

organizacje społeczne oraz zakłady pracy, 
warty honorowej pełnionej przez harcerzy 
ze Szczepu ZHP Granica a także przy udziale 
Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP 
Skalmierzyce i Chóru pw. św. Grzegorza Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
odsłoniła poświęconą wcześniej przez ks. 
kanonika Zbigniewa Króczyńskiego specjalną 
tablicę pamiątkową.

Odsłonięta tablica w swym kształcie na-
wiązuje do flagi Powstania Wielkopolskiego. 
Oprócz prostego w formie i wyrazie napisu 

„1918-2018 na pamiątkę stulecia odzyska-
nia niepodległości. Mieszkańcy Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce” oraz dzisiejszej daty 
widnieje także fragment widokówki z ujęciem 
dawnej granicy zaborczej. Granicy, która przez 
wiele lat dzieliła naród a dzisiaj może być 
symbolem jedności oraz walki o niepodległość 
i zwycięstwo nad światowymi mocarstwami – 
podkreślił prowadzący uroczystość kierow-
nik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
Aleksander Liebert, a burmistrz Bożena Bu-
dzik, cytując fragment uchwały Sejmu usta-
nawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-le-
cia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
przypomniała, że odzyskanie niepodległości 
dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia 

i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w 
codziennych zmaganiach o zachowanie ducho-
wej i materialnej substancji narodowej oraz 
w codziennym trwaniu polskich rodzin.

Wyrazem hołdu wobec tych, którym za-
wdzięczamy własne państwo było również 
zbiorowe odśpiewanie hymnu państwowego 
oraz złożenie pod wspomnianą tablicą wiąza-
nek i zniczy. Poza władzami samorządowymi 
reprezentowanymi przez burmistrz Bożenę 
Budzik, przewodniczącego Rady Kazimierza 
Sipkę i sekretarza Gminy i Miasta Zdzisława 

Mielczarka, kwiaty złożyli również: Poseł na 
Sejm RP Tomasz Ławniczak wraz z burmi-
strzem elektem Jerzym Łukaszem Walcza-
kiem, radni powiatowi Mirosław Nowacki 
i Michał Ciupka oraz delegacje UKS Akademia 
Piłkarska i Spółdzielczego Banku Ludowe-
go w Skalmierzycach, natomiast komendant 
Hufca ZHP w Kaliszu Marian Maćkowiak po-
łożył pod tablicą znicz.

W uroczystym przemarszu wszyscy 
uczestnicy uroczystości przeszli do kościo-
ła pw. Bożego Ciała, gdzie odbyła się msza 
święta w intencji Ojczyzny, koncelebrowa-
na przez ks. prałata Edwarda Wawrzyniaka, 

ks. Łukasza Raua  oraz ks. kan. Zbigniewa 
Króczyńskiego, który  w swoim kazaniu prze-
konywał, że trzeba sobie dzisiaj uświadomić, 
że w tym domu, który nazywamy Polską nie 
chciejmy, aby wszyscy ludzie byli tacy sami. 
W tym domu, który nazywa się Polską mogą 
być ludzie, którzy wierzą w Boga i tacy, którzy 
w niego nie wierzą. W tym domu, który nazywa 
się Polska mogą być ludzie, którzy myślą o jej 
rozwoju idąc taką, czy inną drogą, ale nauczmy 
się, że można to wszystko czynić z miłości. Że 
można się dzielić i różnić poglądami, ale róż-

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

1918 – 2018  
100 lat odzyskania niepodległości
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Skalmierzyce na progu niepodległości 
Rok 1918 na zawsze pozostanie w świadomości Polaków  
czasem zakończenia I wojny światowej oraz odzyskania 
niepodległości po 123 latach niewoli. Skalmierzyce, z racji  
swojego nadgranicznego położenia oraz linii kolejowej łączącej 
Poznań ze stolicą odrodzonego państwa, miały w procesie  
działań wyzwoleńczych znaczenie wyjątkowe.

 Rzeka Prosna stała się ponownie kordo-
nem granicznym między byłym Królestwem 
Kongresowym a Wielkopolską pozostającą 
nadal w granicach cesarstwa niemieckiego. 
Rozprzężenie, jakie było udziałem wojsk 
niemieckich, podsycane nowinkami rewo-
lucji sowieckiej, ogarnęło w roku 1918 nie 
tylko wielkie miasta, ale także nadgraniczne 
Skalmierzyce. Wybuch w 1917 roku rewo-
lucji w Rosji a także niekończące się dzia-
łania na froncie zachodnim jakby sprzyjały 
„sprawie polskiej”. Samo podpisanie w dniu 
11 listopada zawieszenia działań wojennych 
w Rhetondes koło Compiegne nie oznaczało 
uzyskania przez Polską niepodległości. Po-
trzebne, jak się okazało, były usilne zabiegi 
polskich polityków zmierzające do jedno-
znacznego określenia się byłych państw 

zaborczych w kwestii wolnej Polski. Józef 
Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Pade-
rewski – czołowi działacze niepodległościo-
wi – rozpoczynali walkę polityczną o kształt 
polskich granic, która trwała jeszcze na po-
czątku lat dwudziestych.

sKalmierZyce 1918 roKu  
w ocZach ewanGelicKieGo pastora

Na rok przed wybuchem wojny świato-
wej w Skalmierzycach Nowych poświęcono 
kościół ewangelicki wraz z okazałą pasto-
rówką. Było to dzieło miejscowego pastora 
Bertholda Haarhausena, który z racji prze-
bytego zawału przeszedł w roku 1916 na 
emeryturę. Kolejnym pastorem został Frie-
drich Rutz, który spędził tu cały okres woj-

ny, a pozostawione przez niego pamiętniki 
pozostały niezwykłym dokumentem histo-
rii naszego miasteczka z czasu odzyskiwa-
nia wolności. Pastor dość skrupulatnie od-
notowywał wydarzenia tych lat odnoszące 
się do ewangelickich parafian. Nieustannie 

Józef Idzior - dowódca  
Skamierzyckiej Kompanii Powstańczej

1918 – 2018  
100 lat odzyskania niepodległości

nić się pięknie. Nigdy z nienawiścią do drugiego 
człowieka, a zawsze z troską o ten dom – o Oj-
czyznę, o Polskę. Niech ta nasza mała ojczyzna 
będzie do tego iskrą i zaczynem. Mszę również 
zakończono mocnym akcentem patriotycz-
nym, czyli wspólnym odśpiewaniem hym-
nu państwowego.

Samorząd Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce włączył się w wielką narodową akcję 
upamiętnienia wydarzeń sprzed 100 laty roz-
maitymi przedsięwzięciami. Wśród nich zna-
lazły się m.in.:
• wydanie okolicznościowego kalendarza, 
• rozdawanie mieszkańcom flag 

powstańczych przez harcerzy,
• prace naprawcze przy Pomniku 

Powstańców Wielkopolskich, 
• przygotowanie wystawy „Ludzie 

niepodległości” na okoliczność 25. Dni 
Nowych Skalmierzyc 

• niezliczone szkolne apele i uroczystości,
• ponadto samorząd otrzymał dotację 

z MON na projekt pt. ławka niepodległości, 
która niebawem stanie na Placu 
Wolności (otwarcie planowane jest na 
27.12.2018 roku).

 
Magdalena Kąpielska 
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ubolewał nad upadkiem moralności wśród 
licznej grupy żołnierzy i strażników gra-
nicznych oraz wśród kobiet, których mężo-
wie ginęli na wojnie. Prowadził statystykę 
poległych parafian, wspominając także 
o licznych ofiarach wśród jeńców w pobli-
skim obozie w Szczypiornie, gdzie spra-
wował opiekę duszpasterską nad jeńcami 
wyznania ewangelickiego. Teren obozu 
przynależał administracyjnie do Skalmie-
rzyc, działała tam poczta obozowa ze stem-
plem „Skalmierschutz”, a nawet wydawa-
no pieniądze z nazwą obozu. W związku 
z zakończeniem walk na froncie wschodnim 
i dekretach Lenina o pokoju pastor odnoto-
wał: ze wschodu przejeżdżały dniem i nocą 
oddziały żołnierzy… Krzyczeli ciągle z prze-
jeżdżających pociągów do oficerów żądając, 
aby puścili ich do domów… Te przepełnione 
pociągi nazywano pociągami zbrodniarzy… 
Zrywano ze ścian portrety cesarza i deptano 
je wśród głośnych okrzyków. Może była to 
aluzja do wydarzenia, jakie zaszło w tym 
czasie w hotelu Sperling, o którym będzie 
później. 

Wpływy rewolucji bolszewickiej rozle-
wały się szerokim strumieniem po Niem-
czech, gdzie panowało totalne rozprzężenie. 
Wrzenie rewolucyjne ogarnęło największe 
miasta z Berlinem, Hamburgiem i Kilonią. 
Liczni w Skalmierzycach żołnierze powta-
rzali głośno: Jeśli wojna nie skończy się na 
jesieni, wtedy my ją zakończymy. Przesilenie 
polityczne nastąpiło po wymuszonej ab-
dykacji cesarza Wilhelma II. Pastor wtedy 
zanotował: Jaką rozpaczą przeniknęło na-
sze serce… odprawiłem mszę pożegnalną za 
naszego cesarza, potem jego imię zniknęło 
z nabożeństw jak upadła gwiazda. Zaraz po 
zakończeniu nabożeństwa w obozie szczy-
piornickim szeregowi żołnierze przejęli 
władzę, tworząc „Soldatenrat”, czyli „radę 
żołnierską”. Zewsząd było słychać: wojna 
się skończyła, chcemy do domu. Wygłodniali 
więźniowie rzucili się na rabunek magazy-
nów. Wrzenie ogarnęło także Skalmierzyce 
oraz miejscową stację kolejową, gdzie rów-

nież powstał „Soldatenrat”. Zapowiedziano 
pastorowi władzę rady ludowej… dyscyplina 
i porządek zeszły na dalszy plan, żołnierze 
przechadzali się z przyczepionymi ciemno-
czerwonymi kokardami w porozpinanych 
mundurach i z rękami w kieszeniach jak 
włóczędzy, no i również zachowywali się 
jak włóczędzy. W grudniu 1918 roku zano-
tował: Szkaradny widok objawił mi się, gdy 
13 listopada przyciągnęli tutaj żołnierze 
z garnizonu kaliskiego… ograbieni ze swojej 
broni i karabinów, pędzeni jak niegdyś armia 
Napoleona. Za nimi szli niemieccy żołnierze 
narodowości polskiej z biało-czerwonymi od-
znakami i polskimi orzełkami… przywłasz-
czyli sobie karabiny i zajęli dworzec kolejo-
wy oraz granicę. Wyglądało tak jakbyśmy już 
należeli do Polski. Nawet żandarmi musieli 
paradować z biało-czerwonymi kokardami. 
Wprawdzie wygnano Polaków do starej wsi 
(Skalmierzyc), jednak na granicy stała tro-
jaka straż: jedna niemiecka, druga polska 
w mundurach niemieckich i jedna z Kalisza 
w polskich mundurach. 

W ostatnich dwóch miesiącach 1918 
roku sytuacja w Skalmierzycach zmieniała 
się niezwykle szybko. Zdarzenia w Szczy-
piornie i Poznaniu zapoczątkowujące wy-
buch powstania zatrwożyły niemieckiego 
pastora. W noc sylwestrową 1918/1919 
Skalmierzyce objął już płomień powsta-
nia wielkopolskiego. Gdy obudziliśmy się 
w Nowy Rok 1919 wszędzie słychać było 
strzały… od kilku dni legioniści ciągle prze-
kraczali granicę… podczas strzelaniny jed-
nego Polaka zabito, a jeden został ranny. 
(Mertka i Radajewski w Szczypiornie). Bur-
mistrz i dowódca oraz komisarz zostali zdję-
ci z urzędów. W Skalmierzycach zapanował 
strach, pierwszy uciekł nauczyciel Schmidt, 
nauczycielka Ermisch… zawiadowca stacji 
wyekspediował swoją rodzinę, sam przeniósł 
się do Ostrowa skąd zniknął. W Skalmierzy-
cach zapłonął ogień wolności. Niemieccy 
żołnierze i urzędnicy masowo przenosili się 
w głąb Niemiec, a pozostali otrzymywali na 
urzędach nadzór Polaków. 

sKalmierZyce 1918 roKu – świt 
niepodleGłości 

Do jeszcze niemieckich Skalmierzyc No-
wych w ciągu 1918 roku docierały wieści 
z frontów wraz z nastrojami rewolucyjnymi, 
jakie ogarnęły większe miasta. Zwiastunami 
tych informacji byli dezerterzy lub przyjeż-
dżający na urlop skalmierzyccy żołnierze 
wcieleni do armii cesarza Wilhelma. W maju 
tego roku przybyli do rodzinnych domów Sta-
nisław Chlasta, Józef Koziołek oraz Wojciech 
Samarzewski. Byli oni pierwszymi zwiastu-
nami nastrojów panujących w pruskiej armii. 
Ukrywając się przed policją w okolicznych 
wsiach, głośno rozprawiali o możliwości 
oswobodzenia się z niewoli. Przygraniczne 
hotele i gospody zapełniały się licznymi gru-
pami żołnierzy, strażników czy też byłymi we-
teranami żywo rozprawiającymi o rozkładzie 
państwa. Jednym z nich był Jan Gierz – spraw-
ca zamachu na cesarski majestat w restaura-
cji hotelu Roberta Sperlinga. Ośmielony być 
może szklaneczką napoju zdjął z postumen-
tu porcelanową figurę cesarza Wilhelma II 
i przyciskając do piersi wyraził swój stosu-
nek do „Jego Wysokości”. W mocnym uścisku, 
mówiąc „jak ja cię kocham”, upuścił cesarski 
majestat na podłogę. Strwożeni zebrani byli 
naocznymi świadkami upadku symbolu ce-
sarstwa w nadgranicznych Skalmierzycach. 

Stacja kolejowa stała się w tym czasie 
głównym punktem przerzutu powracających 
z Rosji wojsk niemieckich. Zgodnie z podpi-
saną w Warszawie umową żołnierze zobo-
wiązani byli do składania w Skalmierzycach 
przewożonej broni. Było to zapewne zabez-
pieczenie przed rozruchami rewolucyjnymi 
ogarniającymi centralne Niemcy. Granicy 
strzegli w tym czasie starsi landszturmiści 
ulokowani w budynkach straży celnej. Dwo-
rzec kolejowy obsadził oddział Landsturmba-
talionu złożony z Saksończyków i Bawarczy-
ków, dowodzony przez zawiadowcę Langa, 
który nadzorował wielki przepływ wagonów 
z bronią i zapasami żywności. Wszystkie 
możliwe pomieszczenia w strefie granicznej 

Dom Katolicki - miejsce powstania Straży Ludowej Oberża - miejsce pierwszej zbiórki powstańców
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Koncert na 90-lecie orkiestry
27 października Stare Kino w Nowych Skalmierzycach 
wypełniło się sympatykami Miejsko-Gminnej 
Orkiestry Dętej przy OSP Skalmierzyce,  
która z racji jubileuszu 90-lecia istnienia 
zorganizowała tu koncert.

 Z racji przypadającego w tym roku 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości mu-
zycy pod batutą Wojciecha Musiała rozpoczęli 
wiązanką piosenek żołnierskich, zagrali także 
m.in. piękne „Only Love” z filmu „Córka Mistra-
la”, energiczne „Viva Brasil” Manfreda Schneide-
ra, w rytmie samby „Olivia” Adama Cichonia czy 
popularne „Despacito” Louisa Fonsiego w aran-
żacji Paula Murthy.

Jubileusz był znakomitą okazją do wyróż-
nienia jej członków. Złotą Odznakę Honorową 
z Laurem PZChiO otrzymali Józef Głowacki, 
Edmund Dębicki oraz Bogusław Piaskowski. 
Złotą Odznaką Honorową PZChiO wyróżniono 
Mirosława Ulbrycha oraz Remigiusza Lisiaka, 
natomiast srebrną Ryszarda Pasiaka, Jakuba 
Byzię i Marcina Wieczorka. Poza tymi odznacze-
niami obecny na uroczystości członek zarządu 
Południowowielkopolskiego Związku Chórów 
i Orkiestr w Ostrowie Wielkopolskim Jan Czaja 
wręczył również dyplomy uznania. Otrzymali 
je: Karol Bartoś, Iga Briese, Witold Briese, Ma-
teusz Byzia, Grzegorz Lewandowski, Arkadiusz 
Lisiak, Dariusz Łukasiewicz, Paulina Matyśkie-
wicz oraz Przemysław Pałczyński.

Orkiestra działa przy OSP Skalmierzyce, stąd 
okoliczność, aby nagrodzić muzyków będących 
równocześnie członkami straży. I tak złoty me-

dal „Za Zasługi dla Po-
żarnictwa” z rąk prezesa 
Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP 
w Nowych Skalmierzy-
cach Zdzisława Mielczarka 
oraz jego zastępcy będące-
go zarazem prezesem orkiestry Czesława Brie-
se odebrał druh Mirosław Ulbrych, natomiast 
brązowy druhna Małgorzata Matyśkiewicz. 

Ponadto zarząd orkiestry przyznał dyplo-
my za sumienną, pełną zaangażowania pracę 
na rzecz propagowania kultury muzycznej oraz 
aktywne uczestnictwo w działalności Miejsko
-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Skalmierzyce. 
Takie wyróżnienie z rąk prezesa Czesława Brie-
se oraz dyrygenta Wojciecha Musiała odebrali: 
Dawid Binek, Bartosz Grzesiek, Magdalena Id-
czak, Marta Lewandowska, Paweł Lisiak, Marta 
Matyśkiewicz, Nikola Rybarczyk, Łukasz Sta-
siak, Laura Briese, Marta Bogdańska, Mateusz 
Czarnojańczyk oraz Konrad Roślicki.

Swoje życzenia przekazali także goście, 
w tym m.in. ówczesna burmistrz Gminy i Mia-
sta Bożena Budzik: Od zawsze prowadziliście 
Państwo ożywioną działalność koncertową, 
uczestnicząc w życiu kulturalnym nie tylko na-
szej Gminy, ale również reprezentując ją poza 

jej granicami podczas różnego rodzaju prze-
glądów, konkursów czy festiwali. Dziękuję więc 
wszystkim członkom za propagowanie kul-
tury muzycznej oraz wszelkie emocje, których 
nam Państwo dostarczaliście swoją piękną grą. 
W podziękowaniu samorząd Gminy ufundował 
wszystkim członkom upominki – złote nutki. 
Burmistrz nie zapomniała także o najstarszym 
muzyku – stuletnim perkusiście Edmundzie 
Marczaku, który z racji stanu zdrowia nie mógł 
uczestniczyć w koncercie. Jubilatce winszowali 
także: Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, de-
legacje chórów z terenu gminy: pw. św. Cecylii 
ze Skalmierzyc i pw. św. Grzegorza z Nowych 
Skalmierzyc, wierny słuchacz od lat - ks. Edward 
Wawrzyniak oraz proboszczowie: ks. kan. Sła-
womir Nowak oraz ks. kan. Zbigniew Króczyń-
ski. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy 
udali się do „Domu Strażaka” w Skalmierzycach 
na poczęstunek oraz wspólną zabawę.

Dariusz Smułka

Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta w jubileuszowym składzie

zaadaptowano na magazyny wojskowe. We 
wrześniu wzdłuż szosy w budynkach rosyj-
skiej straży celnej ulokował się oddział sier-
żanta Urbaniaka z Ostrowa w sile dwudziestu 
żołnierzy zajmujący się pozyskiwaniem broni 
z magazynów niemieckich w obozie jeniec-
kim. Wśród nich byli dwaj skalmierzyczanie: 
Jan Jurek oraz Franciszek Wojtczak. Podczas 
jednej z wypraw do magazynów z udziałem 
Michała Grzędy, Wojciecha Przybyłka, Jana 
Jurka i Franciszka Wojtczaka udało się pozy-
skać nie tylko broń, ale także inne materia-
ły aprowizacyjne. Nie obyło się jednak bez 
wpadki. Nakryci przez niemieckiego feldfebla 
„legioniści” porzucili cenną zdobycz, lecz naj-
młodszy z nich – Jurek – został zatrzymany. 
Tłumaczył się, że przyszedł tylko zobaczyć 
granicę, a jacyś żołnierze zmusili go do nosze-
nia mundurów. Groziła mu wywózka w głąb 
Niemiec, jednak zamknięty na noc w jeniec-
kiej szopie zdołał zbiec do budynków swojej 
kompanii. Koledzy uradowani jego powrotem 
kontynuowali dzieło pozyskiwania broni dla 
potrzeb czynu zbrojnego. Podobne magazyny 
z bronią znajdowały się w szopach kolejo-
wych wzdłuż starego toru, w budynkach cel-

nych przy granicy oraz w nieczynnym młynie 
Berlinera i Izraelowicza przy obecnej ulicy 3 
Maja. Broń posiadali także strażnicy granicz-
ni oraz oddziały strzegące okoliczne majątki 
ziemskie, gdzie właścicielami byli Niemcy. 

W początkach listopada w Kaliszu, wzorem 
Warszawy, utworzono Sztab Wojskowy Ziemi 
Kaliskiej z por. Juliuszem Ulrychem na czele. 
Zapoczątkowano w ten sposób przywracanie 
w tym mieście polskiej administracji. W Ostro-
wie miejscowi patrioci rozpoczęli działania 
nazwane później „Republiką Ostrowską”. Tak-
że w Skalmierzycach rozpalało się światełko 
niepodległości. W utworzonym we wrześniu 
1918 roku tajnym Komitecie Obywatelskim 
złożonym z okolicznego ziemiaństwa Jerzy 
Niemojowski z Chotowa został organizatorem 
Straży Obywatelskiej. Pobudzony nowinkami 
wolnościowymi objeżdżał na koniu okoliczne 
wsie i majątki, wzywając do powszechnego 
czynu zbrojnego. 10 listopada w karczmie 
Ławniczaka odbyło się pierwsze spotkanie 
ochotników zainteresowanych działaniami 
zbrojnymi, zainicjowane przez właściciela 
młyna Ludwika Dolatę. Tenże, poinformo-
wany przez znajomego mu oficera niemiec-

kiego Schwartza o planowanym przemarszu 
garnizonu kaliskiego do Legnicy, postanawia 
rozbroić Niemców w Skalmierzycach. Rzeczy-
wiście, po trzech dniach wspomniany oddział 
w pełnym rynsztunku przemaszerował drogą 
w kierunku Ostrowa. Na czele szła orkiestra 
oraz tabor batalionowy. Nieprzygotowani or-
ganizacyjnie skalmierzyczanie (było tylko ok. 
30 ludzi) bez przeszkód przepuścili żołnierzy, 
dokonując jednak rewizji wozów z dobytkiem 
wycofujących się Niemców. Kontynuowano 
pozyskiwanie broni z opuszczonych magazy-
nów, na szosie wystawiono wartownię oraz 
polskie posterunki obok niemieckich. Kolejną 
partię broni dla powstańców zorganizował 
Piotr Kiciński, wykradając dwanaście karabi-
nów z magazynów dworca kolejowego. Jesz-
cze przed przemarszem batalionu kaliskiego 
Józef Czerwiński zorganizował w Domu Kato-
lickim szersze zebranie obywateli. Dla formu-
jącej się Straży Ludowej nadeszło zaopatrze-
nie z majątku śliwnickiego oraz okolicznych 
dworów. Skalmierzyczanie szykowali się do 
czynu zbrojnego. Nadchodzi świt wolności. 
Cdn.

 Jerzy Wojtczak
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W tegorocznej, XVI edycji 
Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego Gmina i Miasto 
Nowe Skalmierzyce zajęła 
jedenaste miejsce wśród 
wszystkich gmin miejsko-
wiejskich w Polsce. 

Sukcesem jest również uzyskanie drugie-
go miejsca w rankingu gmin, które najdyna-
miczniej zwiększały liczbę osób pracujących 
w latach 2003-2017. 

Nagrodę w imieniu samorządu odebrał se-
kretarz Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek 
podczas zorganizowanej w Sejmie RP kon-
ferencji, która odbyła się 15 października br. 
Jej organizatorami byli: Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu 
RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych 
Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Pol-
skiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Ranking powstał w oparciu o szesnaście 
wskaźników obejmujących obszary rozwoju 
gospodarczego, społecznego oraz ochrony 
środowiska. Opracowywany został on na 
podstawie danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego, a wzięły w nim udział wszystkie 
samorządy w Polsce w podziale na gminy 
miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz 
miasta na prawach powiatu. Jak podkreślił 
dyrektor konkursu „Teraz Polska” Michał Li-
piński Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce zna-
lazła się w ścisłej czołówce, udowadniając, że 
należy do grona najszybciej rozwijających się 
w Polsce. 

Jestem dumna, że mogłam przez dwadzie-
ścia sześć lat kierować naszą gminną wspólno-
tą, która zaliczana jest do najszybciej rozwija-
jących się gmin w Polsce. Ten sukces dedykuję 
wszystkim mieszkańcom Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce – powiedziała Bożena Budzik.

Dariusz Smułka

Drugie miejsce w Polsce - Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce
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Podwójna uroczystość 
Zakorzenioną już w tradycji gminną uroczystość łączącą 
Inaugurację Sezonu Kulturalnego oraz Dzień Edukacji Narodowej 
zorganizowano 12 października br. w sali widowiskowej Stare Kino 
w Nowych Skalmierzycach.

Z zaproszenia ówczesnej burmistrz Bo-
żeny Budzik skorzystali działacze organi-
zacji społecznych skupionych na terenie 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce a także 
dyrektorzy, grona pedagogiczne i pracow-
nicy placówek oświatowych. Najbardziej 
wśród nich aktywni w minionym sezonie 

zostali uhonorowani listami gratulacyjny-
mi, upominkami oraz kwiatami. W przyro-
dzie trwa jesień. Jest to czas zbierania plo-
nów będących zapłatą za długie miesiące 
wytężonej pracy. Taki charakter ma również 
dzisiejsza uroczystość – Inauguracja Sezonu 
Kulturalnego połączona z Dniem Edukacji 

Narodowej – podczas której nagradzamy 
najbardziej wyróżniających się w naszej 
gminie społeczników oraz pracowników 
oświaty – powiedziała burmistrz.

Jako pierwszych poproszono na scenę 
dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobka, 
których burmistrz nagrodziła m.in. za pro-
fesjonalne zarządzanie; realizowanie wizji 
rozwoju placówek poprzez program, z któ-
rym identyfikują się dzieci, ich rodzice, na-
uczyciele i pozostali pracownicy; ustawicz-
ne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie 
zawodowe; wzorową współpracę z samo-

Uroczystość uświetnił recital piosenek  
Krzysztofa Knapczyka
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rządem, radą pedagogiczną i radą ro-
dziców a także prawidłowe planowanie 
i realizowanie remontów i inwestycji 
oraz budżetu placówek. Wyróżnio-
nych zostało również dziewiętnaścioro 
najbardziej kreatywnych nauczycieli 
z terenu Gminy. Listy gratulacyjne oraz 
kwiaty wręczyli im Bożena Budzik 
wraz z kierownikiem Referatu Oświaty 
i Wychowania Danielem Mitułą. Kwiaty 
i podziękowania dla burmistrz w imie-
niu wszystkich dyrektorów przekazała 
natomiast Dyrektor PP Nr 1 „Jarzębin-
ka” w Nowych Skalmierzycach Anna 
Walczak. 

W drugiej części uroczystości uwa-
gę skupiono na społecznikach i dzia-
łaczach tzw. sektora NGO. W Gminie 
i Mieście Nowe Skalmierzyce działa bo-
wiem trzydzieści organizacji pozarzą-
dowych, które uzupełniają kalendarz 
imprez gminnych, organizując wiele 
atrakcyjnych przedsięwzięć nie tylko 
dla swoich członków, ale społeczeństwa 
całej gminnej wspólnoty. Burmistrz wy-
różniła listami gratulacyjnymi te osoby 
– w tym roku było ich 59 – które w bez-
interesowny sposób przyczyniają się 
do rozwoju gminnej kultury, troszczą 
się o dobrą kondycję tutejszego sportu 
bądź też angażują w działalność pozo-
stałych organizacji społecznych. Wrę-
czeniu listów i kwiatów towarzyszył 
burmistrz w tym przypadku kierow-
nik Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy Aleksander Liebert.

Wszystkim Państwu, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczyniają się do ubo-
gacania życia naszej wspólnoty, tym, 
którzy działają w ramach szkół i przed-
szkoli, stowarzyszeń czy klubów, ale rów-
nież wszystkim osobom niezrzeszonym, 
a pomagającym w sposób niesformali-
zowany, dziękuję za życie pełne pasji, 
dynamiki i kreatywności. […] chylę przed 
Państwem czoła – dziękowała w swoim 
wystąpieniu burmistrz Bożena Budzik, 
wyrażając przy tym nadzieję, że i nowo 
otwarty sezon będzie obfity i różnorodny 
pod względem oferty zajęć dodatkowych, 
projektów edukacyjnych, uroczystości 
kulturalnych, wydarzeń społecznych czy 
imprez sportowych.

Wydarzenie poprowadził profe-
sor Wyższej Szkoły Humanitas dr hab. 
Michał Kaczmarczyk, a urozmaicił je 
recital piosenek operowych, musicalo-
wych i popowych w wykonaniu jednego 
z najzdolniejszych wokalistów młodego 
pokolenia – Krzysztofa Knapczyka, któ-
remu towarzyszyły Marta Sobczak (for-
tepian) oraz Liliana Bartolińska, z którą 
artysta wykonał dwa finałowe utwory.

 
Magdalena Kąpielska

Fot. Kamil Różański 

77. akcją poboru krwi uczcili 60-lecie 
krwiodawstwa w Polsce
Mimo, że zbiórkami krwi i krzewieniem czerwonokrzyskich idei 
Polski Czerwony Krzyż zajmował się już wcześniej (początki ruchu 
sięgają lat 30-tych ubiegłego wieku), to dopiero rok 1958 uznaje się 
za umowny początek honorowego krwiodawstwa w Polsce. 

Przypadający w tym roku jubileusz 60-le-
cia nowoskalmierzycki klub HDK PCK zor-
ganizował przy okazji 77. otwartej akcji po-
boru krwi, która odbyła się 27 października 
w hali Stadionu Miejsko-Gminnego w No-
wych Skalmierzycach.

Sam pobór, przeprowadzany przez perso-
nel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Kaliszu, zaowocował 
pozyskaniem ponad 22 litrów życiodajnego 
leku. Spośród 59 zadeklarowanych do jego 
oddania ostatecznie mogło to zrobić o dzie-
sięć osób mniej, w tym 36 mężczyzn i 13 
kobiet. Po raz pierwszy na taki gest zdecydo-
wało się czworo mieszkańców. Wśród krwio-
dawców rozlosowano nagrody, w tym 
m.in. rower, drobny sprzęt AGD i kosme-
tyki oraz poczęstowano ich ciepłym posił-
kiem regeneracyjnym.

Po zbiórce zorganizowano uroczystości 
rocznicowe, które miały miejsce w sali se-
syjnej. Zaproszenie Prezesa HDK Henryka 
Olejnika przyjęli Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik oraz 
burmistrz elekt Jerzy Łukasz Walczak, se-
kretarz Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek, 
wiceprzewodniczący Krajowej Rady HDK 
PCK Janusz Sibiński, prezes Rejonowej Rady 
HDK w Ostrowie Wlkp. Lucjan Ziemiań-
ski, kierownik biura PCK w Ostrowie Wlkp. 
Edmund Siwek, prezesi ostrowskich klubów 
HDK - Wiesław Perz (Klub HDK PCK przy FP 
SPOMAX S.A.), Wiesław Czekalski (Klub HDK 
PCK ZAP) i Stanisław Staroojciec (Klub HD-
K-PCK im. dra Jerzego Bruskiego przy PCK) 
a także członkowie klubu i jego sponsorzy.

Spotkanie rozpoczęto przywołaniem po-
czątków istnienia nowoskalmierzyckiego 
koła krwiodawców. Krótki rys historyczny 
zaprezentował ppłk. dr inż. Piotr Wachna, 
który przypomniał, że klub powstał w 1971 
roku przy Kolejowych Zakładach Nawierzch-
niowych z inicjatywy Zygmunta Pawlaczyka. 
Jego pierwszym długoletnim prezesem (lata 
1971-1991) był Zdzisław Koper. W 1996 
roku zaprzestano aktywnej działalności, 
a w roku 2001 doszło do reaktywacji i wy-
brano nowego prezesa, którym do tej pory 
jest Henryk Olejnik. Tego też roku zorga-
nizowano również pierwszą otwartą akcję 
poboru i do klubu dołączyły kobiety. W ciągu 
siedemnastu lat od wznowienia działalności 
odbyło się 77 akcji, czyli średnio 4-5 każdego 
roku. Ilość krwi zebranej zarówno podczas 
zbiórek, jak oddanej przez nowoskalmie-
rzyckich krwiodawców w RCKiK to 3887 li-

trów! Tak imponującego wyniku gratulował 
im wiceprzewodniczący Krajowej Rady HDK 
PCK Janusz Sibiński, który wręczył preze-
sowi Henrykowi Olejnikowi pamiątkową, 
wypaloną specjalnie na okoliczność 60-lecia 
krwiodawstwa w Polsce płytkę ceramiczną 
z logo jubileuszu.

Najbardziej uroczystym i wzruszającym 
momentem spotkania było wręczenie od-
znaczeń, w tym tego najwyższego, przyzna-
wanego przez Prezydium Zarządu Głów-
nego Polskiego Czerwonego Krzyża, czyli 
Kryształowego Serca, którym Janusz Sibiń-
ski uhonorował burmistrz Bożenę Budzik 
w uznaniu jej 26-letnich „zasług w rozwoju 
honorowego krwiodawstwa PCK”. Bożena 
Budzik otrzymała ponadto okolicznościowy 
medal 60-lecia, list gratulacyjny oraz kwiaty. 
Podobne medale wręczono również burmi-
strzowi elektowi Jerzemu Łukaszowi Wal-
czakowi oraz innym darczyńcom wspierają-
cym działalność klubu w sposób finansowy 
bądź rzeczowy a także zasłużonym krwio-
dawcom i członkom klubu. Prezes Henryk 
Olejnik oprócz wielu kwiatów i życzeń usły-
szał od zgromadzonych również gromkie 
i pełne życzliwości „100 lat”.

Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem 
i wspominkami. 

Magdalena Kąpielska 
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Ślubowanie pierwszoklasistów  
i Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich  
w Nowych Skalmierzycach
15 października obchodzono w Szkole Podstawowej  
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach 
podwójną uroczystość. Przyjęto w poczet uczniów szkoły 
tegorocznych pierwszoklasistów oraz uczczono Dzień Nauczyciela.

Ślubowanie przebiegło w gronie rodzi-
ców i gości. Uczniowie klasy drugiej: Janek 
i Oliwier przeprowadzili młodszych ko-
legów ,,bezboleśnie” i bezstresowo przez 
kolejne etapy uroczystości. Nasi pierwszo-
klasiści zaprezentowali niemałe umiejęt-
ności: były piosenki, wiersze a także układ 
taneczny stanowiący ukoronowanie 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Aktu pasowania na ucznia doko-
nała dyrektor Lucyna Lisiak-Kycia oraz 
kierownik Referatu Oświaty i Wychowania 
Daniel Mituła. Wśród gości byli również: 
przewodniczący Rady Gminy i Miasta Ka-
zimierz Sipka, ksiądz kanonik Zbigniew 
Króczyński, przewodniczący rady rodzi-
ców Marcin Michalak, przewodniczący 
samorządu mieszkańców miasta Tadeusz 
Orzechowski oraz emerytowani nauczy-
ciele. Wychowawczynie klas pierwszych: 
Małgorzata Nowak i Iwona Pussak, były 
niezwykle dumne ze swoich milusińskich.

W drugiej części akademii goście podzi-
wiali halę sportową, której otwarcie odby-
ło się parę dni wcześniej. Część artystyczną 
przygotowali uczniowie klas czwartych 
pod okiem Agnieszki Kuncewicz, Krzysz-
tofa Kwiatkowskiego i Dariusza Dajosa. 
Wiązankę utworów na dzwonkach zagrali 
uczniowie klas drugich i pierwszych, przy-
gotowani przez Beatę Szczepaniak.

Nie zawiedli też rodzice, którzy po ślu-
bowaniu przygotowali dla pierwszoklasi-

stów słodki poczęstunek. To było mile spę-
dzone popołudnie! 

Następnego zaś dnia pierwszoklasiści 
wraz z wychowawczyniami odszukali na 
tablicy w holu szkoły symboliczne ołówki 
ze swoimi imionami. Mimo, iż dzieci po-
znały dopiero kilka samogłosek, to znale-
zienie imion nie sprawiło im problemów. 
Ołówki będą wspaniałą zakładką, służącą 
do nauki czytania. Powodzenia pierwszaki!

 M. Nowak, B. Szczepaniak

SKO  
– sukcesy Szkoły 
Podstawowej 
w Ociążu
19 października 2018 roku 
w siedzibie Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie 
odbyła się uroczysta gala 
finałowa Konkursu dla 
Opiekunów Szkolnych Kas 
Oszczędności z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. 

PKO Bank Polski już po raz siódmy na-
grodził nauczycieli z całej Polski, którzy 
odnoszą sukcesy w edukacji ekonomicznej 
dzieci. Wyróżnienia za upowszechnianie idei 
oszczędzania wśród najmłodszych oraz na-
uczanie przedsiębiorczości, gospodarności 
i ekologii wręczyli nauczycielom przedsta-
wiciele zarządu PKO Banku Polskiego oraz 
Biura Młodego Klienta. Podczas uroczystości 
rozdano nauczycielom honorowe odzna-
ki. Wśród nagrodzonych srebrną odznaką 
znalazła się Jolanta Poprawska, nauczyciel-
ka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Ociążu, która pełni funkcję opiekuna SKO 
już od 2012 roku. Dużym sukcesem szkoły 
w tym roku było zdobycie Nagrody II stopnia 
w konkursie dla Szkolnych Kas Oszczędno-
ści za rok szkolny 2017/2018 oraz wygrana 
w konkursie dla szkolnych blogów. 

SKO to program edukacji finansowej pro-
wadzony przez PKO Bank Polski od przeszło 
80 lat, uczący dzieci oszczędzania. Do SKO 
należy już 4,5 tysiąca szkół, czyli około mi-
lion dzieci. Podczas gali, którą prowadził pre-
zenter telewizyjny i dziennikarz sportowy 
– Maciej Kurzajewski – odczytano list Anny 
Zalewskiej, Ministra Edukacji Narodowej, 
w którym przekazała ona gratulacje i wyrazy 
uznania dla wszystkich nauczycieli – opie-
kunów SKO. Uczestnicy uroczystości wy-
słuchali także ciekawego wykładu na temat 
rozwoju najnowszych technologii informa-
tycznych, poznali fakty z życia giełdy i rynku 
kapitałowego, zwiedzili salę notowań. 

G. Kucharska
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Kronikarze z Boczkowa wyróżnieni w Warszawie
W dniach 28-30 września br. kronikarze 

z jednostki OSP Boczków: Ireneusz Skrzypiński 
i Natalia Świderska wzięli udział w Spotkaniu 
Laureatów XXV Ogólnopolskiego Konkursu 
Kronik oraz XXV Ogólnopolskiego Konkursu na 
pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowa-
nia ,,Z dziejów OSP”. Ich wyjazd do Warszawy 
był pokłosiem otrzymania przez oboje tytułów 
„autora wzorowej kroniki” przyznanych w fina-
le wojewódzkim, który odbył się w sierpniu br. 
w Wolsztynie.

Tym razem, podczas finału ogólnopolskie-
go, który miał miejsce 30 września w Centrum 
Kultury Wilanów Ireneusz Skrzypiński i Natalia 
Świderska otrzymali wyróżnienia, które wrę-

czył im sam prezes Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych – Waldemar 
Pawlak. Niezwykłą pamiątką jest również jego 
osobisty wpis do księgi, którą z takim zaan-
gażowaniem prowadzą. Oprócz dyplomów 
kronikarzy obdarowano takze drobnymi upo-
minkami oraz specjalnym medalem okoliczno-
ściowym wydanym przez Zarząd Główny ZOSP 
RP na 100-lecie odzyskania niepodległości.

Wyjazd do stolicy dostarczył dużo wrażeń. 
Oprócz samej gali uczestnicy wzięli również 
udział w zwiedzaniu m.in. Muzeum X Pawilonu 
Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Sportu 
i Turystyki.

Magdalena Kąpielska 

W pierwszym dniu października, po realizacji bloku 
tematycznego „Bezpieczeństwo na drodze” oraz 
po wycieczkach na ulice, uczniowie klas I wraz 
z wychowawczyniami zaprosili do szkoły policjanta 
z Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach.

Głównym celem spotkania było 
podsumowanie i ugruntowanie wie-
dzy oraz umiejętności uczniów doty-
czących bezpiecznego poruszania się 
po drogach. Dzieci pod czujnym okiem 
gościa ćwiczyły przechodzenie przez 
jezdnię po symbolicznym przejściu dla 
pieszych z sygnalizacją świetlną i bez 
niej. Nauczyły się właściwej postawy 

podczas niespodziewanego ataku psa. 
Nie zapomnieliśmy też o utrwaleniu 
numerów alarmowych.

Pierwszakom udało się wykonać 
poprawnie wiele ćwiczeń. Mamy na-
dzieję, że wszystkie wskazówki i uwa-
gi policjanta będą przez uczniów re-
spektowane na co dzień.

M. Nowak, I. Pussak

„To jest moja Matka, ta Ojczyzna”  
Obchody Dnia Patrona
16 października 2018 roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ociążu obchodziła Święto Patrona Szkoły połączone z 100. 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. od-
prawionej w sali gimnastycznej szkoły przez ks. 
proboszcza Krzysztofa Niciejewskiego. Po niej 
jej uczestnicy udali się przed tablicę Patrona, 
gdzie złożono pokłon i kwiaty. Następnie Ka-
tarzyna Kaźmierczak - dyrektor zespołu szkół 
w Ociążu powitała gości: Bożenę Budzik - Bur-
mistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
Daniela Mitułę - kierownika Referatu Oświaty, 
Teresę Kiełbik - Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Noblistów Polskich w Nowych Skalmierzy-
cach, Annę Matuszczak - Dyrektora Publiczne-
go Przedszkola w Ociążu, ks. Krzysztofa Nicie-
jewskiego, przewodniczącego rady rodziców 
Zbigniewa Nowackiego, rodziców, nauczycieli 
i uczniów. Zaproszeni goście przekazali na 
ręce dyrektor życzenia i kwiaty. Ten dzień był 

również okazją do podziękowania odchodzącej 
burmistrz Gminy i Miasta za piękną i nowo-
cześnie wyposażoną szkołę. Uczennica klasy 
VIII Karolina Kostera wręczyła z tej okazji bur-
mistrz własnoręcznie namalowany portret.

W dalszej części uroczystości przedsta-
wiono program słowno-muzyczno-taneczny 
zainspirowany słowami Jana Pawła II: „To jest 
moja Matka, ta Ojczyzna”, przygotowany przez 
Agnieszkę Woźniak. Akcja przedstawienia zo-
stała osadzona w czasach I wojny światowej, 
kiedy to chłopska rodzina przeżywa rozstanie 
z ojcem i synem, którzy ruszają na front wal-
czyć o wolność Polski. W rodzinnym domu 
bohaterów historii ukrywa się poeta, który ze 
względu na stan zdrowia nie może walczyć. 
Wybiera jednak walkę słowem i piórem. Przy-

wołuje pisarzy, poetów, malarzy i fragmenty li-
teratury z czasów zaborów, dając w ten sposób 
nadzieję. Symbolem podkreślającym polskość 
był biały orzeł. Jego „głos-pisk” dawał nadzieję 
na odzyskanie niepodległości. Jego istota zosta-
ła podkreślona tańcem orła i kruków symboli-
zujących zaborców. Choreografię tę opracowała 
Danuta Orłowska. Spektakl został wzbogacony 
patriotycznymi utworami wykonanymi przez 
chór szkolny oraz akompaniujący mu zespół 
muzyczny pod batutą Agnieszki Wielebskiej. 
Wymowną scenografię podkreślającą Święto 
Patrona oraz obchody odzyskania niepodległo-
ści przygotowały Karolina Nowakowska oraz 
Małgorzata Olechowska.

Spotkanie uczniów klas I z policjantem w Szkole Podstawowej  
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach

Uczniowie poznawali zasady bezpiecznego 
poruszania się po drodze
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Nordic Walking to strzał w dziesiątkę!
II Rodzinny Rajd Nordic Walking 
ze Stowarzyszeniem Eudajmonia 
w Skalmierzycach, który odbył 
się 14 października 2018 roku 
w Skalmierzycach można uznać 
za udany. 

Liczba uczestników i ich rozpiętość wieko-
wa przeszły najśmielsze oczekiwania organi-
zatorów. Byli z nami mieszkańcy Gminy i Mia-

sta Nowe Skalmierzyce oraz goście z Kalisza 
i Ostrowa Wielkopolskiego. Pomysł okazał 
się strzałem w dziesiątkę. Pozytywnie zasko-
czyła nas też pogoda, która - jak na połowę 
października - była rewelacyjna. Zadowole-
nie uczestników i miłe słowa pod adresem 
stowarzyszenia są motywacją do kolejnych 
działań, pisania projektów i szukania wspar-
cia u sponsorów. Dostrzegamy ogromną 
potrzebę ruchu, ale i integracji różnych śro-

dowisk. Instruktor Marcin Szulc oraz Bogna 
z „Marsz Po Zdrowie” z Poznania zarazili mi-
łością do kijków kolejne osoby. Po intensyw-
nych ćwiczeniach i marszu po lesie apetyty 
dopisywały. Najwytrwalszym uczestniczkom 
sił wystarczyło nawet na tańce! Do zobacze-
nia na kolejnych wydarzeniach! 

Zespół Stowarzyszenia Eudajmonia 
w Skalmierzycach

Uczeń z Kotowiecka 
pierwszy w powiecie i w województwie 
Dwa razy pierwsze miejsce zajął Tymoteusz Matuszczak ze 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku – 
w powiatowych i wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego.

 Konkurs organizowany jest przez Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 
Przesłuchania i finał wojewódzki odbyły się 
w Poznaniu w zabytkowym budynku Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nie-
słyszących. Jury konkursu oprócz umiejęt-
ności posługiwania się piękną polszczyzną 

brało pod uwagę kontakt ze słuchaczami, su-
gestywność przekazu, płynność wypowiedzi, 
bogactwo języka i jego barwność. Pamiątko-
wą statuetkę i dyplom Tymoteusz odebrał 
z rąk prezesa oddziału PTTK w Poznaniu Eu-
geniusza Jacka. 

Urszula Adrian

Uczestnicy II Rodzinnego Rajdu  
Nordic Walking w Skalmierzycach
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Szkoła w Gostyczynie laureatem wielkopolskiego konkursu na szkolny 
projekt edukacyjny w zakresie promocji wartości rodziny
W związku z podsumowaniem 
konkursu na projekt promujący 
wartości rodziny, 4 października 
2018 roku nasza szkoła została 
zaproszona przez Wojewodę 
Wielkopolskiego Zbigniewa 
Hoffmana na festyn rodzinny 
„Wielkopolska stawia na rodzinę”. 

Przedstawiciele społeczności szkolnej: 
uczniowie i rodzice wraz z dyrektorem 
i nauczycielami, udali się do Wielkopolskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu po 
odbiór nagrody przyznanej za przygotowany 
i zrealizowany w ubiegłym roku szkolnym 
projekt pt. „Grunt to rodzinka!” 

Przedsięwzięcie realizowała cała społecz-
ność szkolna przez kilka miesięcy. Jego głów-
nym celem było wzmocnienie więzi rodzin-
nych poprzez działania angażujące nie tylko 
uczniów i nauczycieli, ale także całe rodziny. 
Uczniowie przygotowywali m.in. kartkę z pa-
miętnika z życia swojej rodziny oraz drzewa 
genealogiczne w językach polskim, angiel-
skim i niemieckim. Ponadto przygotowali 
wystawę rodzinnych przepisów kulinarnych 
i wystawę zdjęć ślubnych swoich rodziców 
oraz wykonali klasowe albumy rodzinne.

Zwieńczeniem prac projektowych był fe-

styn rodzinny, który odbył się 17 czerwca 
2018 roku. Wspólne rodzinne świętowanie 
rozpoczął występ członków koła teatralne-
go, którzy przygotowali musical pt. „Aka-
demia Pana Kleksa”, a następnie rodziny 
brały udział w ciekawych konkurencjach 
sportowych. Dużą niespodzianką okazał się 
występ rodziców przedszkolaków, którzy 
również dali popis możliwości teatralnych 
i przygotowali współczesną adaptację „Rzep-

ki” Jana Brzechwy. Było twórczo, barwnie 
i zaskakująco.

Jesteśmy dumni, że nasza szkoła promuje 
wartości rodziny i przyczynia się do wzmac-
niania relacji rodzinnych, a współpraca mię-
dzy szkołą i rodzicami jest bardzo dobra. 
Jesteśmy przekonani, że dzięki tej właśnie 
współpracy zostaliśmy docenieni i możemy 
jeszcze wiele osiągnąć.

Trasą rajdową z Kotowiecka po raz siódmy 
Po raz trzynasty odbył się rajd  
„Od Sasa do Lasa”, w którym 
Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Kotowiecku brała 
udział po raz siódmy. 

Tradycyjnie jego organizatorami byli kali-
ski oddział PTTK, Koło Przewodników PTTK 
w Kaliszu, Urząd Gminy w Gołuchowie, Straż 
Miejska w Kaliszu oraz Zespół Szkół w Ko-

ścielnej Wsi. Nasi uczniowie wraz z opieku-
nami Violetą Matuszczak i Urszulą Adrian po-
konali trasę 10 km (Kotowiecko - Kościelna 
Wieś - Kotowiecko). 

Rajd jest upamiętnieniem bitwy pod Ko-
ścielną Wsią, która toczyła się w obrębie III 
wojny północnej. To także okazja do zwiedze-
nia zabytków miejscowości. Spacerowi po 
okolicy towarzyszą zadania, których podsu-
mowanie ma znaczenie w klasyfikacji gene-
ralnej grup biorących udział w rajdzie. W tym 

roku uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję 
zwiedzić kościół św. Wawrzyńca i posłuchać 
jego historii, którą przedstawił proboszcz 
parafii ks. Piotr Wasilewski. Częścią rajdu są 
międzypowiatowe konkursy – przyrodniczy 
i historyczny. Uczeń naszej szkoły Tomasz Fi-
lipiak z kl. VIII zajął III miejsce w konkursie 
historycznym. Tradycją rajdu stały się także 
pokazy układów tanecznych, w które każdy 
z nas mógł włączyć się osobiście. 

Urszula Adrian

Rajd jest upamiętnieniem bitwy pod Kościelną Wsią i okazją do zwiedzenia zabytków miejscowości
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Dorota Bukowska nagrodzona  
przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
18 października br. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg 
i Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska wręczyły 
wielkopolskim nauczycielom nagrody Ministra Edukacji Narodowej 
i nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

Wśród wyróżnionych Nagrodą Wielkopol-
skiego Kuratora Oświaty znalazła się Dorota 
Bukowska – nauczyciel polonista i terapeuta 
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach. O swojej pracy 

mówi: Młody człowiek jest dla mnie jak diament 
do oszlifowania, któremu trzeba dać szansę. Za-
równo temu o wielkim potencjale, jak i temu, 
który otrzymał go znacznie mniej. Każdy z nich 
jest dla mnie równie wartościowy i ważny. Aby 

uwierzyć w siebie, uczeń przede wszystkim po-
trzebuje kogoś, kto uwierzy w niego.

Uroczystość, w której wzięła udział rów-
nież dyrekcja szkoły, odbyła się w zamku 
w Rydzynie. W uznaniu szczególnych zasług 
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej nagrodę Ministra Edukacji Narodowej 
otrzymało 23 nauczycieli z wielkopolskich 
placówek. Natomiast Wielkopolski Kurator 
Oświaty przyznał 90 nagród nauczycielom 
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
nej, wychowawczej i opiekuńczej. Serdecz-
nie gratulujemy.

zespół humanistów

Zaduszki Jazzowe 
w Skalmierzycach
3 listopada w Domu Katolickim 
w Skalmierzycach rozbrzmiały 
jazzowe nuty. Po ciepłym 
przyjęciu ubiegłorocznego 
koncertu zdecydowano się 
kontynuować ten projekt. 

W ramach tegorocznych „Zaduszek Ja-
zzowych” wystąpili „Piotr Baron Trio”, czyli 
Gabriel Niedziela, Maciej Adamczak i Piotr 
Baron oraz zespół New Orlean, przedsta-
wiający klasykę gatunku: Saint James In-
firmary, St. Louis Blues czy Bourbon Street 
związane z tym amerykańskim miastem. 

Jak podkreśla ks. Marcin Nowicki z parafii 
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej listopad 
to czas zadumy, refleksji nad przemijaniem, 
nad sensem życia, nad zmartwychwstaniem. 
Zaduszki jazzowe to czas niezwykły, mogli-
śmy wysłuchać naprawdę dobrych dźwię-
ków i przy dobrej muzyce wejść w refleksję 
dni zadusznych. Poza licznie zgromadzoną 
publicznością w koncercie udział wzięli 
także Wicemarszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Marzena Wodzińska oraz bur-
mistrz elekt Jerzy Łukasz Walczak.

 
Aleksander Liebert
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Mistrzowie słowa 
Laureaci etapu powiatowego i wojewódzkiego 
Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego
10 października br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach uczestniczyli w eliminacjach 
powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, 
które odbyły się w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie 
Wielkopolskim. 

Organizatorem był Zarząd Oddziału 
PTTK. W konkursie udział wzięli ucznio-
wie ze szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
ostrowskiego. Uczestnicy przygotowywali 
do zaprezentowania dwa tematy związane 
z turystyką, krajoznawstwem i historią re-
gionu. Nasi uczniowie i tym razem nie za-
wiedli. I miejsce ex aequo zajęły: Antonina 
Grabarz oraz Małgorzata Rybak, miejsce II 
ex aequo: Wiktoria Jarosik i Dominika My-
zia, a miejsce III: Kacper Szczepaniak. 

20 października wymienieni laureaci 
uczestniczyli w etapie wojewódzkim kon-
kursu, który odbył się w Poznaniu. Do ich 
grona dołączyli również uczniowie, którzy 
ze względu na wymianę międzynarodową 
nie mogli uczestniczyć w eliminacjach po-
wiatowych. Silna grupa z Nowych Skalmie-
rzyc, wzorem lat poprzednich, znalazła się 

w gronie najlepszych krasomówców Wiel-
kopolski. W kategorii szkół podstawowych 
II miejsce zajęła Małgorzata Rybak z klasy 
VII, a III miejsce na podium zdobyła Anto-
nina Grabarz z klasy IVb. Natomiast w ka-
tegorii gimnazjów I miejsce zdobyła Zofia 
Jaźwiec, a na III miejscu uplasowała się 
Magdalena Nowacka. Obydwie uczennice 
reprezentują klasę IIIc. Zatem i tym razem 
województwo wielkopolskie na szczeblu 
finałowym w Legnicy reprezentować będą 
uczniowie naszej szkoły. 

Laureatów do konkursu przygotowywa-
ły: Agata Pawlaczyk-Wieczorek oraz Doro-
ta Bukowska. Serdecznie gratulujemy.

 
 

Dorota Bukowska

Dzień Edukacji 
Narodowej 
w zespole szkolno- 
przedszkolnym 
w Kotowiecku
Tegorocznym obchodom Dnia 
Edukacji Narodowej w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym im. 
Janusza Korczaka w Kotowiecku 
towarzyszyło ślubowanie 
pierwszoklasistów, pasowanie 
na przedszkolaka i ucznia oraz 
pożegnanie Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożeny Budzik. 

W uroczystości udział wzięli: burmistrz, 
radny Gminy i sołtys wsi Kotowiecko Jan 
Korzeniewski, proboszcz parafii w Drosze-
wie ksiądz kanonik doktor Jarosław Mater-
liński, kierownik Referatu Oświaty i Wy-
chowania Daniel Mituła, sołtys wsi Głóski 
Zdzisław Ciesiółka wraz z radą sołecką, 
sołtys wsi Żakowice Bartłomiej Nowicki 

wraz z radą sołecką, rada sołecka wsi Ko-
towiecko, dyrektor zespołu Teresa Stacho-
wiak, rady rodziców szkoły i przedszkola, 
rodzice oraz grono pedagogiczne. 

Dyrektor Teresa Stachowiak podzięko-
wała nauczycielom, uczniom i rodzicom 
za wkład włożony w naukę i wychowanie. 
Wspomniała także bieżące sukcesy nauczy-
cieli i uczniów. Uroczystość stała się także 
okazją do wyrażenia wdzięczności bur-
mistrzowi Bożenie Budzik za wieloletnią 
współpracę i wsparcie placówki. Społecz-

ność szkolna złożyła na jej ręce kwiaty i pa-
miątkowy album. 

Święto szkoły uświetniły występy 
przedszkolaków i uczniów. Śpiew, taniec 
i satyryczna część artystyczna wzruszały 
i bawiły publiczność. Uroczystość zosta-
ła zwieńczona wręczeniem upominków 
wykonanych przez uczniów oraz słodkim 
poczęstunkiem dla gości przygotowanym 
przez rady rodziców.

Urszula Adrian

Święto szkoły uświetniły występy  
przedszkolaków i uczniów
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Wyróżnienie 
za aktywizację 
sportową dzieci 
i młodzieży
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce po 
raz kolejny znalazła się w czołówce 
polskich samorządów, otrzymując 
wyróżnienie w drugiej edycji rankingu 
Dziennika Gazety Prawnej- aktywizacja 
sportowa dzieci i młodzieży. 

Jak podkreślają jego organizatorzy: 
celem jest wyłonienie i nagrodzenie samo-
rządów gminnych wyróżniających się dużą 
aktywnością w zakresie wspierania kultury 
fizycznej dzieci i młodzieży na swoim te-
renie, upowszechniania sportu i rekreacji 
ruchowej, dofinansowania zadań związa-
nych z aktywnością ruchową społeczeństwa 
z uwzględnieniem m.in. budowy terenów re-
kreacyjnych oraz urządzeń sportowych.

Uroczysta gala odbyła się podczas kon-
ferencji pt. Czas wolny Polaków na Targach 
Kieleckich 16 października br. Nagrodę 
odebrał w imieniu ówczesnej burmistrz 
Bożeny Budzik kierownik Referatu Kultury, 

Sportu i Promocji Aleksander Liebert. War-
to podkreślić, iż nagrody w kategorii gmin 
miejsko-wiejskich otrzymało tylko pięć sa-
morządów z terenu całego kraju. Zdajemy 
sobie sprawę z ważnej roli zdrowego trybu 
życia, więc od lat kładziemy duży nacisk 
na aktywizację sportową mieszkańców- 
podkreśliła Bożena Budzik. Wiele wysiłku 
i środków finansowych wkładamy w popra-
wę infrastruktury, działalność klubów spor-
towych oraz organizację otwartego konkur-
su ofert, z którego chętnie korzystają nasze 
organizacje pozarządowe. 

Jesienna biesiada z jabłkiem
18 października br. w przedszkolu w Ociążu odbyła się „Je-

sienna biesiada z jabłkiem”, w której uczestniczyli rodzice wraz 
z dziećmi oraz goście: kierownik Referatu Oświaty Daniel Mi-
tuła, wiceprzewodniczący Rady Gminy Józef Marciniak, radna 
Gminy Grażyna Jaś oraz dyrektor szkoły podstawowej w Ociążu 
Katarzyna Kaźmierczak. Uroczystość miała charakter biesiady, 
czyli wspólnej zabawy przy stole z dużą ilością śpiewu i wspa-
niałych potraw. Salę udekorowano w stylu wiejskiej chaty. Waż-
nym punktem spotkania był jesienny pokaz mody, w którym 
głównymi bohaterami były dzieci przebrane w stroje: wiewió-
rek, jeży, warzyw, owoców, grzybów itp. 

Biesiada była ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym, 
a współpraca pracowników przedszkola z rodzicami zaowoco-
wała doskonałą zabawą.

Justyna Stasiuk
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Finał województwa w sztafetowych biegach przełajowych
Drużyna chłopców i dziewcząt 
ze Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach 
awansowała do zawodów 
wojewódzkich w sztafetowych 
biegach przełajowych. 

Finał wojewódzki odbył się 17 paździer-
nika w Poznaniu. Po weryfikacji drużyn 
najpierw pobiegły dziewczęta, a następnie 
chłopcy. W zawodach wystartowało 39 ekip. 
Drużyna chłopców z Nowych Skalmierzyc po 
zaciętej walce sklasyfikowała się na 12. miej-
scu w województwie, co jest bardzo dobrym 
wynikiem. Natomiast dziewczęta sklasyfiko-
wano na miejscu 30.

Skład drużyny chłopców: Szymon Ulich-
nowski, Piotr Kubik, Kacper Dwużnik, Alan 

Waliszek, Kamil Grajcar, Andrzej Wachna, 
Jan Garcarek, Nikodem Ciupka.

Skład drużyny dziewcząt: Natasza Mucha, 
Emilia Jędraszek, Julia Bukwa, Antonina Jur-

ga, Oliwia Olszyna, Hanna Wilczyńska, Nata-
lia Nowak, Hanna Lijewska.

Gratulacje dla wszystkich uczestników.
Izabela Garcarek-Duleba

Świetne biegi uczniów 
z SP Kotowiecko
Świetnie zaprezentowali się 
uczniowie szkoły podstawowej 
w Kotowiecku, którzy wystarto-
wali w dziecięcych i młodzieżo-
wych biegach z okazji XXXVIII 
Biegu Ptolemeusza w Kaliszu.

Z rewelacyjnej strony pokazał się Mateusz 
Jędrzejak, który zajął trzecie miejsce w swo-
jej kategorii wiekowej. Bardzo dobrze spisali 
się również debiutujący w tego typu zawo-
dach Miłosz Ulbrych (miejsce siódme) oraz 
Jan Tomalak (dwudziesta czwarta lokata). Po 
zakończonym biegu uczniowie szkoły w Ko-
towiecku mieli okazję zrobić sobie zdjęcie 
z mistrzem olimpijskim i mistrzem świata 
w rzucie młotem Szymonem Ziółkowskim.

Krzysztof Perz

Kolejne sukcesy Bartosza Przegiendy
27 października br. Bartosz Przegienda ze Skalmierzyc – uczeń 
tutejszej szkoły podstawowej – wystartował w Pucharze Europy 
ITF Taekwon-do w Dubrowniku w Chorwacji. W zawodach 
uczestniczyło kilkuset zawodników. 

Bartek w swojej kategorii wiekowej (ka-
det- czerwony pas z czarną belką-1 cup) 
zdobył wicemistrzostwo w konkurencji 
walk ciągłych oraz brązowy medal w ukła-
dach formalnych. Ponadto cała drużyna 
Polskiej Federacji Taekwon-do) zdobyła 
pierwsze miejsce w klasyfikacji medalo-
wej, otrzymując za to puchar. 

Nie byłoby tych wyników, gdyby nie 
zaangażowanie trenera a zarazem przyja-

ciela Mariusza Dumitrescu V-dan oraz do-
finansowania ze strony Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik 
i sponsorów – Jana i Andrzeja Garcarków.

Jacek Przegienda 

W zawodach uczestniczył także pocho-
dzący z terenu naszej gminy Karol Adam-
czewski, który zajął 2 miejsce w układach 
oraz 3 miejsce w walkach ciągłych.

Uczniowie szkoły podstawowej w Nowych Skalmierzycach na zawodach w Poznaniu
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Wybory 2018  
– wyniki głosowania
21 października br. odbyły się wybory 
samorządowe. Wybieraliśmy burmistrza i członków 
rady Gminy i Miasta. Głosowaliśmy również na 
radnych powiatowych oraz sejmiku wojewódzkiego. 

Uprawnionych do głosowania było 12 266 osób. Obywatelska po-
stawa mieszkańców przełożyła się na dość wysoką frekwencję wyno-
szącą 55,34%.

Całość rozstrzygnęła się w I turze. Nowym burmistrzem został Je-
rzy Łukasz Walczak, zdobywając 3 435 głosów, czyli 50,18%. 

Zmienił się również skład Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
w której zasiądą teraz: Grzegorz Biernat, Marian Brzeziński, Wiktor 
Bęcki, Grażyna Jaś, Jan Korzeniewski, Jacek Łusiak, Józef Marciniak, 
Renata Nogaj, Tadeusz Orzechowski, Kazimierz Sipka, Józef Stasiak, 
Karol Stępniak, Maksymilian Sztandera, Grzegorz Ulichnowski i Grze-
gorz Wojciechowski.

W powiecie gminę reprezentować będzie trzech radnych: Tomasz 
Brucki, Michał Ciupka oraz Mirosław Nowacki.

Magdalena Kąpielska 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

WyNIKI WyBORóW

L.p. Nazwisko i Imiona Liczba 
głosów % głosów

1 BŁASZCZYK Paweł Zygmunt 933 13.63
2 GIERZ Tadeusz Jan 885 12.93
3 MITUŁA daniel Maciej 1 593 23.27
4 WALCZAK Jerzy Łukasz 3 435 50.18

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Rada Powiatu Ostrowskiego

Okręg Nazwisko i imię Liczba 
głosów

% głosów 
w okręgu

1 BIERNAT Grzegorz Wiesław 111 33.43%
2 STĘPNIAK Karol Czesław 178 45.64%
3 STASIAK Józef Stanisław 180 42.15%
4 ORZECHOWSKI Tadeusz 211 39.81%
5 SIPKA Kazimierz 171 37.58%
6 ULICHNOWSKI Grzegorz 199 33.06%
7 SZTANdERA Maksymilian Bartłomiej 222 42.13%
8 BRZEZIŃSKI Marian Zygmunt 258 45.83%
9 WOJCIECHOWSKI Grzegorz 270 55.90%
10 JAŚ Grażyna Maria 193 54.21%
11 MARCINIAK Józef 143 35.48%
12 BĘCKI Wiktor Andrzej 227 44.86%
13 KORZENIEWSKI Jan 163 43.01%
14 NOGAJ Renata Maria 160 42.44%
15 ŁUSIAK Jacek 136 31.41%

Okręg Nazwisko i imię Liczba 
głosów

% głosów 
w okręgu

4 CIUPKA Michał 1 362 21.33%
4 BRUCKI Tomasz 446 6.98%
4 NOWACKI Mirosław Jan 779 12.19% Wręczenie zaświadczeń o wyborze
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