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Boisko w Biskupicach Ołobocznych  
będzie nawadniane dzięki kolejnemu dofinansowaniu 
z Urzędu Marszałkowskiego

Godne warunki infrastrukturalne czy lo-
kalowo-sanitarne to podstawa, którą musimy 
zapewniać naszym sportowcom. Jeszcze nie 
tak dawno cieszyliśmy się z oddania znajdu-
jącej się przy boisku w Biskupicach Ołobocz-
nych „Szatni otwartej dla wszystkich”, którą 

zrealizowaliśmy przy współfinansowaniu 
środków Samorządu Województwa Wielko-
polskiego, a tu następne wspaniałe wieści 
– mówi burmistrz Jerzy Łukasz Walczak 
i dodaje, że Gmina uczyniła kolejny dobry 
krok dla tamtejszego środowiska sportow-

ców. Inwestujemy bowiem nie tylko w mie-
ście, gdzie grają kluby Pogoń, UKS Akademia 
Piłkarska czy Sokoły Droszew, ale i w innych 
miejscowościach, bo nasz stadion wręcz 
„pęka w szwach”.

Dobrą wiadomością dla wszystkich spor-
towców trenujących na boisku w Bisku-
picach Ołobocznych jest zaś to, że Gmina 
i Miasto Nowe Skalmierzyce pozyskała do-
finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach programu „Deszczówka” w wyso-
kości 50 tysięcy zł na wykonanie instalacji 
nawodnienia boiska wraz ze zbiornikami 
gromadzącymi deszczówkę. Stosowna umo-
wa z reprezentującym samorząd wojewódz-
ki wicemarszałkiem Krzysztofem Grabow-
skim została podpisana w drugiej połowie 
października br.

System nawadniania boiska będzie się 
składał z 20 zraszaczy – 14 sektorowych 
zostanie zamontowanych około 1 m od li-
nii bocznych boiska, a 6 pełnoobrotowych 

Chotów i Strzegowa z nowymi drogami
Drogi relacji Strzegowa – Chotów oraz Chotów od drogi wojewódzkiej 
nr 450 w kierunku zabudowań modernizowano w październiku  
przy użyciu destruktu pofrezowego. 

Jest to materiał mineralno-bitumiczny, 
który powstaje w wyniku frezowania warstwy 
nawierzchni drogowej lub w wyniku krusze-
nia w kruszarce brył pochodzących z rozbiór-
ki starej nawierzchni – tłumaczy burmistrz 

Jerzy Łukasz Walczak. Inspektor Referatu 
Techniczno-Inwestycyjnego Tomasz Fulczyk 
tłumaczy natomiast sam zakres robót, które 
wykonano na ok. 2 kilometrach dróg: prace 
polegały na mechanicznym profilowaniu oraz 

zagęszczeniu podłoża, a następnie wykonaniu 
nawierzchni ze wspomnianego destruktu. Na 
sam koniec nawierzchnia została utrwalo-
na specjalną emulsją kationową i kamien-
nym grysem.

To nie koniec inwestycji drogowych w tym 
roku, bo przed nami jeszcze prace związane 
z budową chodnika w Gostyczynie – mówi 
burmistrz. 

Magdalena Kąpielska
Fot. drogi w trakcie robót 

Zdjęcia zrobione w trakcie realizacji prac
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Małe inwestycje 
drogowe

Dużą radość przynoszą nie tylko kilome-
try nowego asfaltu, ale także małych roz-
miarów inwestycje drogowe, zwłaszcza gdy 
wykonujemy je na wniosek zainteresowanych 
mieszkańców – najważniejsze, by w skuteczny 
sposób polepszały komfort i bezpieczeństwo 
w ruchu – mówi Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak 
komentując wykonane w ostatnim czasie 
prace na drogach oraz chodnikach. Włodarz 
podkreśla także, że ich realizacja jest wyni-
kiem wsłuchiwania się w głos mieszkańców: 
jeśli tylko budżet na to pozwala, przychylamy 
się do spływających do Urzędu wniosków. 

Z myślą o osobach niepełnosprawnych tuż 
obok przystanku na Placu Wolności utwo-
rzono dwa miejsca parkingowe. Umiejsco-
wiono je w centrum miasta, bo właśnie tutaj 
znajduje się większość sklepów, placówka 
bankowa, apteka itp. Wdzięczny jestem jed-
nemu z mieszkańców, Witoldowi Plucie, że 
zwrócił uwagę na problem wysokich krawęż-
ników – mówi burmistrz. Stąd również ich 
obniżenie w trzech punktach placu, łatwiej 
więc będzie podjechać wózkiem inwalidz-
kim czy dziecięcym.

Nowością w gminie są wykonane naprze-
ciw Urzędu pasy drogowe. Są udogodnie-

bezpośrednio w płycie. Zraszacze zosta-
ną podzielone na 10 sekcji sterowanych 
automatycznie. System zasilany będzie 
wodą deszczową gromadzoną w zbior-
nikach o pojemności 30m3. W ramach 
środków własnych poza zadaniem Gmi-
na zabezpieczy alternatywne źródło za-
silania zbiorników ze studni znajdującej 
się przy boisku.

Nie mogę doczekać się oddania inwe-
stycji, której zakończenie przewidziano 
na 30.11.2020 roku – mówi burmistrz. 
Cieszy mnie nie tylko sam przewidywany 
efekt, ale i to, że w tak ważnej dziedzinie 
jak sport wspiera nas Urząd Marszał-
kowski. Wysokość dotacji przy budowie 
kontenera szatniowego wyniosła ponad 
77 tysięcy złotych, teraz na nawodnienie 
otrzymaliśmy kolejne 50 tysięcy, co sta-
nowi 70 % kosztów inwestycji. Wierzę, że 
tym sposobem nasza infrastruktura spor-
towa zapewni młodym ludziom komfort 
treningów, ostatnie miesiące zaś poka-
zują, że mamy w kogo inwestować, bo co 
rusz nasi mieszkańcy zdobywają kolejne 
trofea na ważnych imprezach sportowych 
regionu, a nawet kraju.

 
Magdalena Kąpielska

niem zwłaszcza dla osób niedowidzących, 
albowiem zostały wykonane przy użyciu ele-
mentów kostki brukowej typu „trop” (kostka 
posiada rowki informujące o kierunku ru-
chu) i „stop” (wypustki ostrzegają, że istnieje 
przeszkoda). Przejście dla pieszych powsta-
ło również przy skrzyżowaniu ulic Kaliskiej 
oraz 3 Maja – obok Skweru Czytelnika.

 Zebrę wymalowano także na ul. Kolejo-
wej niedaleko przedszkola „Pod Kasztanami”. 
By zwiększyć bezpieczeństwo dokonano tu 

ponadto segregacji ruchu (namalowano wy-
sepki) oraz zamontowano lustro, co znacz-
nie ułatwia wjazd na wiadukt. Oznakowanie 
poziome wskazujące prawidłowy tor jazdy 
wykonano również na skrzyżowaniu ulic 
Środkowej oraz Strażackiej w Skalmierzy-
cach, albowiem kierowcy często wymuszali 
pierwszeństwo lub „ścinali” zakręt, powodu-
jąc kolizje.

Magdalena Kąpielska 

Przy Urzędzie Gminy i Miasta wykonano pasy przyjazne osobom niedowidzącym
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niEznajoMy
24 października br. w sali wiejskiej w Boczkowie miała odbyć 
się premiera słuchowiska pt. niEznajoMy, jednak z uwagi na 
epidemiczne obostrzenia nie doszła do skutku. 

Projekt przywołuje historię Eugeniusza 
Materny - ostatniego właściciela ziemskie-
go wsi. Jak podkreślają autorzy - pragniemy 
zachęcić odbiorców do pogłębiania wiedzy na 
temat ich własnych korzeni oraz zapoznania 
się ze śladami niemiecko-polskiej historii. To 
wędrówka po – jakby się zdawało – niepozor-
nej wsi Boczków, leżącej niedaleko Kalisza, 
a na której ziemiach splotły się losy Niemców, 
Cyganów/Romów, Polaków… i innych być 
może. Za scenariusz i reżyserię była odpo-

wiedzialna Maria Marcinkiewicz-Górna. Mu-
zykę komponował Rafał Zapała, a w projek-
cie wystąpili: Jakub Papuga, Michał Kaleta, 
Paweł Siwiak i Piotr Kaźmierczak. Kurator-
kami projektu były: Karolina Siwińska i Na-
talia Guźniczak 

Jak podkreśla burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak: kultura w tych trudnych czasach 
przenosi się często do sieci, a i forma słu-
chowiska, czyli specjalnej audycji radiowej, 
sprzyja poznawaniu jej w zaciszu domowym. 

Dziękuję organizatorowi, jakim jest Stowarzy-
szenie Wspólne, za zaangażowanie się w pro-
jekt, a Państwa zachęcam do wsłuchania się 
w historię prosto z Boczkowa. Słuchowisko 
zostało wyemitowane na antenie Radia Po-
znań, znajdzie się ono także na stronie inter-
netowej www.noweskalmierzyce.pl.

Projekt powstał w ramach XI edycji Fe-
stiwalu Nowa Siła Kuratorska. Zadanie było 
dofinansowane z budżetu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Aleksander Liebert

Sejmowa komisja infrastruktury 
w kontekście dalszych prac nad 
modernizacją drogi nr 25
3 listopada br. na wniosek grupy posłów odbyła się 
zdalna komisja infrastruktury w temacie programu 
budowy 100 obwodnic, w tym modernizacji drogi krajowej 
nr 25 i obwodnicy dla Kalisza. 

Oprócz posłów oraz przedstawicieli Mini-
sterstwa Infrastruktury w spotkaniu uczest-
niczyli także samorządowcy- Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy 
Łukasz Walczak, Prezydent Kalisza Krystian 
Kinastowski oraz Burmistrz Gostynia Jerzy 
Kulak. 

Inicjatorka spotkania poseł Karolina Paw-
liczak na wstępie zaznaczyła jak ważna jest 
to inwestycja dla tej części regionu, prosząc 
jednocześnie o szczegółową informację do-
tyczącą aktualnego stanu prac przygotowaw-
czych: Kalisz został wreszcie zakwalifikowany 
do programu 100 obwodnic, jednak niepokój 
budzi długotrwały proces etapowania tej 
inwestycji. Obecnie trwa przygotowanie stu-
dium techniczno-ekonomiczno-środowisko-
wego, w tym również analiza zmierzająca 
do wytypowania najkorzystniejszego wa-
riantu przebiegu drogi krajowej nr 25. Pod-
sumowania prac dokonał sekretarz stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, 
który zapewnił, że mimo epidemii program 
rozbudowy sieci dróg będzie kontynuowa-
ny, ponieważ jest to bardzo ważne dla całej 
gospodarki. Kwestia wyboru wariantu ob-
wodnicy Kalisza budzi duże zainteresowanie 
społeczne. Do resortu infrastruktury wpływa-
ły liczne korespondencje- głosy poparcia oraz 
sprzeciwu dla rozważanych wariantów. (...) 
Ostateczny przebieg obwodnicy będzie wy-
nikiem kompromisu pomiędzy optymalnymi 

rozwiązaniami ze względów 
technicznych, ekonomicznych, 
środowiskowych i społecz-
nych. Dzięki opracowanej 
analizie wielokryterialnej, która obecnie jest 
na końcowym etapie, będzie można wówczas 
podjąć decyzję o rekomendowanym do wnio-
sku o decyzję środowiskową wariancie drogi. 
Wytypowany wariant zostanie wskazany (…) 
jako wariant preferowany do realizacji. Nale-
ży jednak pamiętać, że ostateczna decyzja co 
do przebiegu obwodnicy Kalisza należy do or-
ganu jakim jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska. (…) Obwodnica, niezależnie od 
wariantu, planowana jest do realizacji w la-
tach 2022-2026 w systemie projektuj i buduj. 
(...) Dotrzymanie tych terminów będzie moż-
liwe, jeżeli nie będą występowały sytuacje 
związane z odwołaniem. (...). Po ministrze 
głos zabrał poseł Tomasz Ławniczak, który 
zaznaczył, że do 2016 roku nie istniały żad-
ne przygotowane plany dotyczące obwod-
nicy Kalisza. Oznacza to, że przez lata temat 
takiej drogi nie był brany pod uwagę ani na 
etapach projektowych, ani na szczeblach 
ministerialnych. 

W kolejnej części dyskusji dyrektor Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Poznaniu Marek Napierała wspomniał 
o kwietniowym posiedzeniu Zespołu Oce-
ny Projektów Inwestycyjnych, kiedy to bur-
mistrz Jerzy Łukasz Walczak sprzeciwił się 

wariantom przecinającym gminę i zapropo-
nował trasę kompromisową- doszliśmy do 
porozumienia i zgodnie z tym, co ustaliliśmy 
z burmistrzem podpisałem aneks do umowy 
na opracowanie Studium Techniczno-Ekono-
miczno-Środowiskowego i w tym momencie 
biuro projektów przygotowuje materiały do 
spotkań z mieszkańcami względem wariantu 
społecznego. To jest ok. 6 km na trochę zmie-
nionym przebiegu. Planujemy z początkiem 
grudnia spotkania z mieszkańcami miejsco-
wości, które są najbardziej zainteresowane. 

Podsumowując, pojawi się niebawem ko-
lejny tzw. piąty wariant, który uwzględnia 
wiele uwag zgłaszanych podczas spotkań, 
a dotyczących całej trasy od Konina począw-
szy. Trwają także spotkania z właściciela-
mi nieruchomości położonych na trasie od 
Ostrowa Wielkopolskiego w kierunku No-
wych Skalmierzyc, gdzie według pierwot-
nych planów miało dojść do największej 
ilości wyburzeń. Pozostaje mieć nadzieję, 
że czas ten zostanie dobrze spożytkowany 
przez projektantów, a obwodnica zacznie łą-
czyć zamiast dzielić. 

Aleksander Liebert

Niebawem pojawi się kolejny tzw. piąty wariant  
trasy, uwzględniający zgłoszone uwagi

Tematem słuchowiska była historia Boczkowa. 
Audycję będzie można odsłuchać na stronie  

www.noweskalmierzyce.pl
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Akcja 
„Chryzantemy”

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce sko-
rzystała z możliwości otrzymania bezpłat-
nych chryzantem. Są to kwiaty pozyskane 
przez ARiMR od producentów i sprzedaw-
ców w ramach pomocy finansowej związanej 
ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu 
na cmentarze. Chryzantemy doniczkowe 
w ilości 1150 ozdobiły teren Gminy i Miasta 
– donice, klomby, pomniki. Ponadto harcerze 
ze Szczepu ZHP GRANICA roznieśli 800 cię-
tych chryzantem po gminnych cmentarzach.

 
Ewelina Stachowicz-Zych

Teren gminy i miasta ozdobiło 1150 chryzantem doniczkowych
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Z wizytą u sołtysa Kotowiecka  
– wieś z tradycjami kolejowymi
Dla mieszkańców Kotowiecka, a szczególnie mieszkańców 
naszej gminy nieco dziwne wydawać się może stwierdzenie, 
że położona wśród pól i lasów wieś wybitnie rolnicza może 
mieć coś wspólnego z koleją. A jednak jeszcze w końcu lat 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku wśród zielonych pól 
w północnej części gminy spotkać można było dymiący 
parowóz z kilkoma wagonami wypełnionymi płodami rolnymi. 

Zupełną ciekawostką dla miłośników kolei 
i historii jest fakt, że Kotowiecko było enkla-
wą kolejową, w której funkcjonowało kilka 
rodzajów trakcji stanowiących siłę napędo-
wą przewożonych wagonów. Na przełomie 
XIX i XX wieku funkcjonowała tu kolej moto-
rowa pasażerska na trasie Ociąż – Kucharki. 
Tymi samymi torami jeździły lokomotywy 
parowe, a wśród pól majątków Kotowiecko, 
Głóski i Żakowice śmigały wagony napędza-
ne energią elektryczną, zwożące plony z oko-
licznych pól do stodół i magazynów w Ko-
towiecku. Zupełnym ewenementem w tym 
regionie była kolejka konna przewożąca to-
wary z Kotowiecka do stacji kolejowej w Bi-
niewie. Taka mała miejscowość, a posiadała 
tak różne rodzaje trakcji kolejowej, jakich nie 
było w pobliskim miasteczku kolejarskim, 
czyli w Skalmierzycach Nowych.

SołtyS z paSją Społecznika
Aby poznać bliżej historię tej jakże cieka-

wej miejscowości, wybrałem się na północ 
naszej gminy z wizytą do Jana Korzeniew-
skiego – sołtysa Kotowiecka, a zarazem 
radnego Rady Gminy i Miasta. Dzięki jego 
uprzejmości oraz wielkiemu umiłowaniu re-
gionu miałem okazję poznać urocze zakątki 
miejscowego parku, wysłuchać opowieści 
o współczesnych mieszkańcach, a także po-

znać położone przy samej granicy gminy roz-
ległe niwy pól należące do miejscowych rol-
ników i byłej Stacji Hodowli Roślin z Sobótki, 
gospodarującej obecnie w zmienionych wa-
runkach własnościowych. Sołtys Korzeniew-
ski jest nie tylko rdzennym mieszkańcem 
Kotowiecka, ale od trzech kadencji radnym 
reprezentującym na forum gminnym intere-
sy miejscowej społeczności, która jakby na-
turalnie przedziałem ulic podzielona jest na 
dwie części. W blokach i budynkach majątku 
Lekowa, będących reliktem minionej epoki, 
zamieszkują byli pracownicy Stacji Hodowli 
Roślin. W drugiej części wsi i na przyległych 
przysiółkach gospodarują rolnicy indywi-
dualni z dominującą produkcją ogrodniczo
-warzywną, z jakiej słynie ten region gminy. 
Obecny sołtys gospodarujący wraz z synem 
na prawie 20 ha ziemi specjalizuje się w pro-
dukcji warzywnej. Wolny czas poświęca nie 
tylko rodzinie i małemu wnukowi, ale z wiel-
ką troską zabiega o sprawy mieszkańców, 
co znajduje potwierdzenie w wybieraniu go 
na kolejne kadencje sołtysa i radnego. Żyłka 
społecznika jest od lat wpisana w jego dzia-
łalność, gdyż przez 25 lat pełnił funkcję pre-
zesa Spółdzielni Kółek Rolniczych, na bazie 
której funkcjonuje obecnie firma zajmująca 
się dystrybucją ziół. W zarządzaniu wsią 
wspierają go członkowie Rady Sołeckiej: Iza-

bela Kucharska, Błażej Kułton, Jerzy Michał, 
Jacek Ulbrych i Krzysztof Kucner. Wpisując 
się w obecnie panujące standardy sołtys 
Korzeniewski jest członkiem prężnie działa-
jącego pod prezesurą Danuty Filipiak Koła 
Gospodyń Wiejskich, przejawiającego swoje 
zaangażowanie w różnych formach aktywno-
ści na rzecz miejscowego społeczeństwa. Od 
lat problemem obecnego jak i poprzedniego 
sołtysa był stan dróg powiatowych i gmin-
nych przebiegających przez teren wsi. Głów-
na arteria wioski łączy dwie drogi krajowe 
biegnące z Poznania do Ostrowa i z drugiej 
strony z Poznania przez Pleszew do Kalisza. 
Właśnie ta przebiegająca przez wieś droga 
doczekała się w tym roku całkowitej moder-
nizacji kosztem ponad 3 mln złotych pocho-
dzących z powiatu ostrowskiego, Funduszu 
Dróg Samorządowych oraz budżetu gminy 
i miasta Nowe Skalmierzyce. Z Kotowiecka do 
Kościelnej Wsi w gminie Gołuchów prowadzą 
teraz nowy asfalt, chodnik z kostki oraz tak 
potrzebna ścieżka rowerowa. Już wcześniej, 
bo w roku 2011 wyremontowany został ciąg 
tej drogi przebiegający przez środek wsi wraz 
z chodnikami z kostki brukowej przy sklepie 
i byłym budynku pocztowym. W planie soł-
tysa jest zachowanie tego budynku, pamięta-
jącego jeszcze czasy szkoły z okresu Lekowa, 
służącego później jako pomieszczenie miej-

Śpichrz z połączeniem kolejowym. Młyn pszenny i żytni w Kotowiecku.  
Centrala elektryczna z gorzelnią i fabryką płatków ziemniaczanych.

Wiatrak w Kotowiecku

Pociąg towarowy na bocznicy majętności Kotowiecko
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scowej rady gromadzkiej i świetlicy wiejskiej. 
Niezwykle istotnym problemem jest brak 
świetlicy wiejskiej z prawdziwego zdarzenia 
– takiej, jakie posiadają okoliczne wsie. Brak 
odpowiedniego lokum na miarę obecnych 
czasów ogranicza znacznie zaangażowanie 
tak Rady Sołeckiej jak i Koła Gospodyń Wiej-
skich. Trudno jest zdaniem sołtysa zago-
spodarować młodzież pozbawioną dostępu 
do miejsca spotkań. Wychodząc naprzeciw 
tym potrzebom Rada Sołecka zwróciła się 
do obecnych prywatnych właścicieli byłego 
parku dworskiego z prośbą o udostępnienie 
terenu dla mieszkańców wsi. Otrzymawszy 
pozwolenie sołtys Korzeniewski przystąpił 
do zagospodarowania parku, wykonując tam 
najbardziej pilne prace porządkowe. Wyty-
czone zostały alejki oraz miejsca do biwako-
wania czy grillowania. Dzięki nadleśnictwu 
udało się pozyskać pnie drzew niezbędne 
do wykonania stylowych siedzisk rekreacyj-
nych. Park w Kotowiecku posiada wyjątkowy 
potencjał jako miejsce wypoczynku. Proble-
mem są jedynie finanse, a przede wszystkim 
sprawy własnościowe tego niezwykle urokli-
wego miejsca.

W parku pruSkiego Szambelana
Wokół dworu Morawskich w końcu XIX 

i początku XX wieku powstał park spełnia-
jący rolę miejsca ciszy i wypoczynku, ale też 
realizacji ciekawych eksperymentów bo-
tanicznych, realizowalnych przez twórców 
przypałacowych ogrodów wzorowanych na 
podobnych założeniach w państwach Europy 
zachodniej. Aby sprostać wymaganiom fun-
datorów, w Kotowiecku mieszano style i for-
my tego typu ogrodów. Według pierwotnego 
założenia centralnym miejscem parku miał 
być pałac Morawskich, od którego rozchodzi-
ły się alejki spacerowe. Po przejęciu majątku 
przez Ferdynanda von Lekowa park został 
poszerzony o część warzywną ogrodu. Nie-
zwykle ciekawym elementem nasadzeń jest 
biegnąca wokół parku aleja grabowa z for-
mowanymi koronami drzew. Środek parku 
zajmuje staw z wyspą porośniętą ciekawymi 
okazami drzew. Dla urozmaicenia całego za-
łożenia parkowego umieszczono tam małe 
wzgórze widokowe oraz zachowane do dzi-
siaj elementy strzelnicy. W okresie między-
wojennym na jednej z polan wybudowano 

basen do kąpieli. Służył on zapewne bardziej 
kadrze administracyjnej majątku niż same-
mu Lekowowi, gdyż to pracownicy zamiesz-
kiwali pobliski pałac, rozbudowany z myślą 
o nich. Sam Ferdynand Lekow zamieszkiwał 
w nieistniejącym pałacu w Głóskach. Przy 
basenie oraz w południowej części parku 
nasadzono aleje krzewów iglastych. Wśród 
wielu drzew jeszcze dziś możemy dostrzec 
stuletnie dęby, wiązy, jesiony i kasztanowce. 
Według ewidencji parku dworskiego, zacho-
wanej w dokumentach konserwatora zabyt-
ków, licznie rosną tam drzewa o charakterze 
pomnikowym, a wśród nich wiązy, lipy, klony, 
buki, graby, natomiast spośród drzew igla-
stych świerki polskie i modrzewie. Jednak 
obecnie park, pomimo swego niezwykłego 
uroku, wymaga szybkiej konserwacji i wycię-
cia wielu uszkodzonych i połamanych siłami 
natury i nadwerężonych zębem czasu drzew. 
Sądzić można, iż dobrze przeprowadzona 
konserwacja i prace porządkowe mogłyby 
przywrócić temu miejscu niezwykłą atrak-
cyjność i stanowić dla gminy ważne miejsce 
nie tylko pomnikowe, ale też i rekreacyjne.

jak to z koleją W kotoWiecku było?
Czy w wiosce oddalonej o 10 km od naj-

bliższej linii kolejowej może istnieć ulica 
„Kolejowa”? Na powyższe pytanie można 
odpowiedzieć twierdząco, skoro taka istnie-
je w Kotowiecku – wsi położonej wśród pól 
i lasów. Wkrótce po przejęciu dóbr ziemskich 
w Kotowiecku, Głóskach, Żakowicach i Paw-
łowie przez szambelana Ferdynanda von Le-
kowa doszedł on do wniosku, że zapewnienie 
sprawnego transportu płodów rolnych z pól 
będzie możliwe tylko przy wykorzystaniu 
transportu kolejowego. Był to okres burzli-
wego rozwoju kolei, będącej wtedy najbar-
dziej opłacalnym środkiem transportu. Wa-
gony kolejowe oraz rozwijająca się szybko 
sieć kolejowa zdawały się być najlepszym 
rozwiązaniem. Wykorzystując swoje wpły-
wy i znajomości w berlińskich środowiskach 
wojskowych szambelan Lekow pozyskał dla 
realizacji swego pomysłu dowództwo I Puł-
ku Wojsk Kolejowych z Berlina, które wyko-
nanie zadania wybudowania polnej kolejki 
konnej z Głósek do Biniewa przez Kotowiec-
ko powierzyło porucznikowi Grutznerowi. 
Tenże dowódca z pomocą 5 oficerów oraz 38 

żołnierzy w ramach ćwiczeń wojskowych po-
łożył prawie 20-kilometrową linię szerokości 
600 mm, która przez Gutów dochodziła do 
Biniewa. Tam ładunki były przeładowywane 
na wagony normalnotorowe istniejącej linii 
kolejowej z Ostrowa do Poznania. Kolejka ta 
miała istnieć aż do roku 1930. Zapewne z po-
wodu małej wydajności w roku 1912 urucho-
miono kolej normalnotorową łączącą trasę 
z Kucharek do Ociąża. Dość szczegółowy opis 
tego przedsięwzięcia przedstawiałem czytel-
nikom „Gazety Skalmierzyckiej” przed kilku 
laty. Dziś wspomnę tylko najważniejsze fakty 
z tym związane. Już w roku 1911 szambela-
nowi von Lekowowi udało się namówić kilku 
okolicznych właścicieli dóbr do partycypo-
wania w przedsięwzięciu budowy prywatnej 
kolei łączącej Kucharki ze stacją kolejową 
w Ociążu. W skład powołanej spółki weszli 
m.in. Otto Hofmann z Kurowa, Wincenty Nie-
mojowski jako właściciel Miedzianowa i Śliw-
nik, Czesław Wize z Kuchar oraz kilku oko-
licznych właścicieli dóbr zainteresowanych 
eksploatacją kolejki. Udziałowcy zobowiązy-
wali się do zamawiania określonej ilości wa-
gonów oscylującej w liczbie od 125 do 425 
wagonów rocznie. Działalnością i eksploata-
cją linii kolejowej zarządzać miała powołana 
w tym celu spółka składająca się z udziałow-
ców. Rolę dyrektora naczelnego miał pełnić 
sam Ferdynand Lekow, a z jego ramienia 
zarządzali koleją dyrektorzy: Erich Hofmann 
i rachmistrz Dreher z Głósek. W sierpniu 
1911 roku podpisano umowę z kolejami pań-
stwowymi Niemiec o współpracy i eksploata-
cji przewozów na stacji Ociąż. Dla sprawnego 
działania i wykorzystania tej linii kolejowej 
niezbędna była odpowiednia infrastruktura 
na przystankach pośrednich, czyli w Kuchar-
kach, Kotowiecku i Kurowie. Pracę przewo-
zową prowadzono przez cały rok, a trakcję 
stanowił parowóz obsługiwany przez druży-
nę parowozową oraz drużynę konduktorską. 
W roku 1913 linię tę poszerzono o bocznicę 
biegnącą z Głósek do Kotowiecka, na której 
prowadzono napęd lokomotyw elektrycz-
nych z górnej sieci rozciągniętej obok torów. 
Zasilanie elektryczne pochodziło z centrali 
powstałej w zabudowaniach Kotowiecka. 
Z uznaniem należy przyznać, że postęp tech-
niczny w dobrach Lekowa znacznie wyprze-

cd. >>

Dobra rycerskie Głóski
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Sport 
w przedwojennych 
Biskupicach 
Ołobocznych

„W zdrowym ciele zdrowy 
duch” – ta rzymska sentencja 
jest idealnym podsumowaniem 
działań przedwojennych 
pedagogów z Biskupic 
Ołobocznych. Poświęcali 
oni swój czas, aby nie tylko 
edukować młodzież, ale także 
żeby miała ona rozwijające 
zajęcia po lekcjach. 

Wiedzieli, jak ważne jest stwarzanie 
młodym możliwości pozytywnego wyła-
dowywania emocji. Tak to zjawisko opisał 
w kronice szkolnej kierownik placówki 
Okruciński: W ten sposób skierowana mło-
dzież ku celowym i zdrowym rozrywkom, 
wyrabiającym mięśnie została odciągnięta 
od bezmyślnego i szkodliwego wałęsania się 
po wsi i gry w karty w gościńcu. Takie za-
dania trudno było wykonywać bez właści-
wego sprzętu i odpowiedniej infrastruk-
tury. Dlatego też w 1938 roku, w związku 
z utworzeniem w gminie Czekanów wzo-
rowego ośrodka wychowania fizycznego, 
zaplanowano w Biskupicach Ołobocznych 
budowę pełnowymiarowego boiska spor-
towego z bieżnią. Ponieważ istniejące bo-
isko przy szkole okazało się za małe, kie-
rownik miejscowej szkoły pan Okruciński 
z własnej woli odstąpił za darmo 2 morgi 
gruntu przyznanego mu na własny użytek. 
Mimo upływu 80 lat sprawy mają się po-
dobnie. Młodzież jest gotowa i chętna do 
podjęcia aktywności fizycznej, ale infra-
struktura nie jest w pełni na to przygoto-
wana. Dzięki zaangażowaniu wielu osób 
i zapałowi młodzieży udało się wskrzesić 
działalność sportową w naszej wiosce. 
Przychylność władz Gminy oraz ich zapew-
nienia o dalszym rozwoju infrastruktury 
sportowej przy naszej szkole podstawo-
wej pozwalają optymistycznie spoglądać 
w przyszłość. Wracając jednak do historii, 
zobaczmy jak wyglądały zawody sportowe 
w 1937 roku.

dzał okoliczne majątki. Szczegółowy opis 
funkcjonowania kolei w dobrach Kotowiec-
ka, które w tym czasie nosiło nazwę LEKOW 
zasługuje na osobny artykuł. Wypada nad-
mienić, że kolejne lata eksploatacji tej linii 
przynosiły zyski udziałowcom, a w okresie 
międzywojennym na tej linii kursowały po-
ciągi towarowe z Kucharek do Skalmierzyc. 
Kolej w Kotowiecku istniała przez obie woj-
ny światowe i dotrwała do czasów współ-
czesnych, kończąc ruch osobowy w 1975 
roku, a towarowy w 1987.

W historię Kotowiecka wpisał się okres 
lat 1954 do końca 1971 roku, kiedy było 
siedzibą gromadzkiej rady narodowej. 
Wówczas do tej gromady należały wioski 
Droszew, Trkusów, Głóski, Żakowice, Ga-
łązki Wielkie i Małe. Po ostatniej reformie 
samorządowej jednostki te weszły w skład 
gminy Skalmierzyce Nowe. Dzisiejszy ob-
raz Kotowiecka to prężnie rozwijające się 
gospodarstwa warzywne a także zakład 

JMJ produkcji katalizatorów i zatrudniający 
ponad 100 osób, a specjalizujący się w wy-
twarzaniu nowoczesnych układów wyde-
chowych samochodów osobowych. Być 
może jest to zwiastun wykorzystania po-
tencjału gospodarczego istniejącego w tej 
wsi tak gospodarczo rozwiniętej w czasach 
szambelana Lekowa. Historia wsi to także 
działalność Koła Śpiewaczego „Jedność” 
istniejącego tu w latach 1924 - 1955. Chór 
współpracujący niegdyś z miejscową or-
kiestrą pod dyrekcją Stanisława Kałużnego 
skupiał przede wszystkim głosy męskie, a w 
latach powojennych organizował koncerty 
pod hasłem „Walka o pokój”, jednak z powo-
du braku fachowej kadry zakończył działal-
ność w 1955 roku. Może więc czas, aby z po-
mocą miejscowej szkoły udało się wznowić 
tradycje kulturalne tego środowiska? 

 
Jerzy Wojtczak
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Na środku po lewej kierownik szkoły Okruciński i Józef Mularczyk, 1938 r.

Ćwiczenia młodzieży szkolnej z nauczycielką Klementyną Okrucińską

Oryginalne teksty

lekkoatletyka i piłka SiatkoWa

Zachęcona przez szkołę młodzież wzięła 
udział w zawodach lekkoatletycznych i siat-
kówce urządzonych w Gminie Czekanów. Są 
to I gminne zawody w Województwie po-
znańskim. Zaprawą lekkoatletyczną i ćwi-
czeniami gry w siatkówkę zajął się kierownik 
szkoły. Młodzież zbierała się wieczorami po 
pracy ćwicząc z zapałem na boisku szkol-
nym. Rozgrywki między drużynami poszcze-
gólnych gromad gminy Czekanów odbyły się 
co niedzielę w innej miejscowości od 3 maja. 
Końcowa rozgrywka nastąpiła w Czekano-
wie, którą zaszczycił swą obecnością Pan Sta-
rosta, Wicestarosta i Komendant powiatowy 
P.W i W. T. Puchar przejściowy w grze w siat-
kówce po zaciętych walkach zdobyła druży-
na z Biskupic Ołobocznych. Równocześnie ty-
tuł mistrza Gminy oraz koszulki z odznakami 
przypadły tejże drużynie. W lekkoatletyce 
zdobyła drużyna Biskupice II miejsce a jed-
nocześnie tytuł mistrza w indywidualnych 
rozgrywkach. … Od ostatniego zwycięstwa 
zapał urósł tak, że na rok przyszły zapowia-
dają się już nowe drużyny w licznie 6 ściu. 
Równocześnie kierownik szkoły Okruciński 
rzucił na terenie gminy myśl urządzenia gry 
w siatkówkę dla drużyn żeńskich co również 
zapowiada się pomyślnie na rok następny.

zaWody płyWackie W rzece ołobok

Wyniki I-szych zawodów pływackich gminy 
Czekanów, które odbyły się w niedzielę 
dnia 21 sierpnia br. [rok 1938 przyp. red.]. 
w strumyku Ołobok, są następujące: 
• 200 metrów stylem klas.:  

1) Hewner Zygmunt, Lewków;  
2) Szczepaniak Jan, Biskupice 
Ołoboczne;  
3) lisiecki Stanisław, biskupice 
ołoboczne 

• 100 m styl. dow.:  
1) Hewner Zygm., Lewków; 
 2) Lisiecki Stanisław, Biskupice;  
3) Szczepaniak Jan, Biskupice, 

• stylem grzbietowym:  
1) Hewner Zygmunt, Lewków;  
2) Szczepaniak, Biskupice; 
3) Kubiak, Biskupice

• 50 m dla młodzieńców:  
1) Pietrzak Marian, Lewków;  
2) Hewner Zdz., Lewków;  
3) Chlebowski, Biskupice Oł. 
Odznakę pływacką P. Z. P. zdobyło 14 za-

wodników. W zawodach brało udział 31 pły-
waków, co jak na ośrodek wiejski, jest liczbą 
bardzo dużą. Zawody prowadzili pp.: Okruciń-
ski, Leczykiewicz i Machnik.

 
autor tekstu: Grzegorz Wojciechowski

źródło: biskupiceoloboczne.pl
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87. akcja poboru krwi
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa od kilku 
miesięcy alarmują za pośrednictwem mediów o brakach w stanach 
magazynowych krwi – dotyczy to prawie wszystkich grup jak również 
osocza ozdrowieńców. Z pomocą przychodzą więc czerwonokrzyskie 
kluby, które organizują zbiórki wspierające regionalne banki krwi. 

W Nowych Skalmierzycach 87. otwartą 
akcję poboru zorganizowano w sobotnie 
popołudnie 17 października w hali miejskie-
go stadionu. Aby uniknąć dużych skupisk, 
rejestracji potencjalnych dawców dokony-
wano wcześniej telefonicznie. Przybyło 56 
osób, krew oddało 45 (w tym 15 kobiet i 2 
osoby po raz pierwszy), tym samym kaliskie 
centrum uzupełniło swe zasoby o 20,250 li-
trów życiodajnego leku. Już dawno krew nie 
była w takim deficycie, jak teraz. Nie bójcie 
się Państwo pomagać innym. Warunki, jakie 

stwarzamy podczas akcji są naprawdę bez-
pieczne – powiedział prezes Klubu HDK PCK 
w Nowych Skalmierzycach Henryk Olejnik. 
Ostatnia w tym roku zbiórka krwi w Nowych 
Skalmierzycach zostanie przeprowadzona 
w grudniu. Możecie komuś Państwo poda-
rować wspaniały świąteczny prezent – życie 
– dodał prezes. 

Magdalena Kąpielska 

Kino letnie
Kino Letnie na pożegnanie lata zorganizo-

wało Koło Gospodyń Wiejskich z Kotowiecka. 
12 września na terenie przy ośrodku zdro-
wia rozstawiono duży ekran i leżaki dla wi-
dzów. Seans z największymi gwiazdami kina 
odbył się pod gwieździstym niebem. Panie 
z KGW zadbały również o przekąski i drob-
ne niespodzianki dla dzieci. Dopisali widzo-
wie oraz pogoda. Wstęp oraz inne atrakcje 
były darmowe dzięki środkom pozyskanym 
z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 
KGW Kotowiecko 

Danuta Filipiak

W tej akcji krew oddało  45 0sób
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Ślubowanie pierwszoklasistów
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14 X  
jest w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów  
w Nowych Skalmierzycach świętem szczególnym. 

Tradycyjnie – od czasów, gdy funkcjono-
wało tu gimnazjum – tego dnia odbywa się 
ślubowanie pierwszoklasistów. Także i w 
tym roku w pełnoprawny sposób do grona 
społeczności uczniowskiej dołączyło czter-
dzieści dwoje najmłodszych jej członków. 
Wzruszająca uroczystość odbyła się z za-
chowaniem wszelkich wytycznych związa-
nych z pandemią Covid-19, co jednak nie 
wpłynęło na doniosłość i rangę wydarzenia. 
Uczniowie klas Ia i Ib pod opieką wycho-
wawczyń: Urszuli Marcinkowskiej, Małgo-
rzaty Mąki i Justyny Banasiak zaprezento-

wali się w krótkim programie artystycznym, 
który był jednocześnie sprawdzianem przed 
publicznością. Wypełnili kosz wiedzy spe-
cjalnymi darami, zaśpiewali kilka piosenek, 
odgadywali zagadki, aż w końcu poprosili 
o ślubowanie. Rotę przysięgi odczytała Mar-
tyna Balcerzak z klasy VIIa, nowo wybrana 
przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. 
Z oczu wielu rodziców popłynęły łzy wzru-
szenia, a wszystko zostało uwiecznione na 
fotografiach i nagraniach. Pierwszoklasiści 
otrzymali prezenty od burmistrza Jerzego 
Łukasza Walczaka oraz poduszki z logo szko-

ły i tabliczką mnożenia od Rady Rodziców.
Dzień ten był także okazją do złożenia 

życzeń nauczycielom i wszystkim pracow-
nikom szkoły oraz przedszkola z okazji ich 
święta, co uczyniła Rada Rodziców z prze-
wodniczącą Magdaleną Grobelną na czele 
oraz delegacja członków Rady Samorządu 
Uczniowskiego. Agnieszka Jaźwiec – dyrek-
tor szkoły – skierowała wiele ciepłych słów 
do najmłodszych, mówiła o radości i zaba-
wie, ale także o odpowiedzialności i obo-
wiązkach, doceniła również pracowników, 
wręczając Nagrody Dyrektora. Uśmiechy, 
choć ukryte pod maseczkami, wskazywały, 
że piękne chwile pozostaną na zawsze w pa-
mięci uczestników akademii.

 
Agata Pawlaczyk-Wieczorek

Obchody Święta Drzewa w oddziale  
przedszkolnym przy Szkole Podstawowej  
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach

Już kolejny raz włączyliśmy się w akcję 
Klubu Gaja, tym razem odbywała się ona pod 
hasłem „Święto Drzewa dla zwierząt!”. 9 paź-
dziernika dzieci z oddziałów przedszkolnych 
obchodziły uroczyście Święto Drzewa. Pod-
jęte działania miały na celu przede wszyst-
kim propagowanie idei ochrony przyrody, 
kształtowanie pozytywnego stosunku do 
niej oraz pogłębianie wiedzy na temat drzew 
i otaczającej nas zieleni.

Dzieci z całego przedszkola łączyły się we 
wspólnej nauce i zabawie, a co najważniej-
sze, brały udział w akcji odnowienia gmin-
nego drzewostanu. Młody klon przy ulicy 

Hallera dzieci objęły swym honorowym 
patronatem. Dzięki temu będą mogły ob-
serwować jego wzrost i zmiany zachodzące 
w poszczególnych porach roku. Pielęgnacja 
sadzonki będzie przejawem troski o otacza-
jącą nas przyrodę, zwłaszcza o zwierzęta, dla 
których często to jedyny dom na ziemi.

 
 Mariola Cal, Lucyna Pawlicka

Ślubowanie klas pierwszych

Przedszkolaki objęły swoim patronatem 
posadzony  przy ul. Hallera klon
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Ślubowania nadszedł czas…
Zgodnie z tradycją 14 października 2020 roku w Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Kotowiecku miało miejsce pasowanie 
uczniów klasy pierwszej. 

Ze względu na pandemię uroczystość 
miała wyjątkowy charakter i odbyła się 
w obecności ograniczonej ilości gości oraz 
z uwzględnieniem wszelkich środków bez-
pieczeństwa sanitarnego.

Pierwszoklasiści w odświętnej scenerii 
zaprezentowali swoje umiejętności, wykazu-
jąc się doskonałą znajomością zasad zacho-
wania, zdrowego odżywiania oraz przepisów 
ruchu drogowego. Występy uczniów podzi-
wiali rodzice oraz dziecięca komisja wciela-
jąca się w takie postacie jak: Dorota Zawadz-
ka – znana jako superniania, Magda Gessler 
– mistrzyni kuchni i specjalistka od zdrowe-
go odżywiania oraz Komendant Główny Po-
licji – Krystyna Droga. Zarówno jurorzy, jak 
i wszyscy obecni na uroczystości nagrodzili 
ich umiejętności gromkimi brawami oraz 
jednogłośnie orzekli, że dzieci są gotowe, aby 
przyjąć je w poczet uczniów szkoły.

Następnie w podniosłej atmosferze, przed 

sztandarem szkoły, uczniowie ślubowali być 
dobrymi Polakami, godnie reprezentować 
szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać 
radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu 
ślubowania dyrektor Teresa Stachowiak do-
konała symbolicznego pasowania pierwszo-
klasistów na uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Kotowiecku, a na-
stępnie wręczyła pamiątkowe dyplomy i le-
gitymacje szkolne. Uczniowie otrzymali rów-
nież upominki ufundowane przez samorząd 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce a także 
pamiątki zakupione przez rodziców. 

Uroczystość uświetniona została wystę-
pem szkolnego chórku, który przygotował 
muzyczną niespodziankę z dedykacją dla 
swoich najmłodszych kolegów oraz zebra-
nych gości. 

(AJ)

Lekcja życia i historii
31 października br. w Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej 
miało miejsce uroczyste podsumowanie XXXVI Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego im. J. I. Kraszewskiego zorganizowanego pod 
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta. 

Konkurs stanowił podsumowanie 6-dnio-
wych Podlaskich Spotkań Literackich, w ra-
mach których corocznie odbywają się wy-
kłady, spotkania autorskie oraz prezentacje 
filmów. 

W tym roku I miejsce na szczeblu ogólno-
polskim - w kategorii proza - zajęła praca na-
pisana w formie pamiętnika: „Wspomnienia, 
które nie mijają”. Stanowi ona zarówno hi-

storyczny dokument, jak i lekcję życia, wiary 
oraz ogromnej pokory. Nagrodzona praca zo-
stała opublikowana na stronie internetowej 
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach w artykule pod 
tym samym tytułem oraz w almanachu po-
konkursowym. Serdecznie zachęcam do jej 
przeczytania. 

Autor pracy: Dorota Bukowska

Noc Zawodowców 
w Skalmierzycach
Uczniowie klas ósmych 
Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach 
uczestniczyli w Nocy Zawodow-
ców pod hasłem „Wielkopolska 
w sieci zawodów”, która odbyła 
się 2 października 2020 roku. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest, 
jak co roku, Centrum Wsparcia Rzemio-
sła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego 
w Kaliszu. Tegoroczny event miał formę 
wykładów online, po których przewodni-
kiem był znany youtuber Wojtek Kaczmar-
czyk, co czyniło spotkanie atrakcyjnym dla 
uczestników. Podczas prelekcji prezento-
wano wybrane zawody, takie jak stroiciel 
fortepianów, fryzjer, mechanik, cukiernik, 
mechanik samochodowy, fotograf. Ucznio-
wie mieli okazję poznać wszystkie szkoły 
ponadgimnazjalne z naszego regionu, co 
z pewnością będzie pomocne przy wybo-
rze dalszej ścieżki edukacyjnej. Wykłady 
wyjaśniały także związek między wyko-
nywaną pracą a cechami charakteru. Pod-
czas wydarzenia uczestnicy mogli również 
spotkać się na żywo z prowadzącymi zna-
ny program USTERKA, braćmi: Adamem 
i Łukaszem, którzy opowiadali o tym, że 
warto iść własną drogą i pielęgnować 
swoje talenty. Podsumowanie wieczoru 
stanowił quiz, który dotyczył materiałów 
obejrzanych podczas spotkania. Ósmokla-
siści doskonale poradzili sobie z pytania-
mi i otrzymali cenne nagrody.

Noc Zawodowców stanowiła niezapo-
mnianą przygodę edukacyjną oraz okazję 
do wspólnej zabawy i integracji.

A.P.
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Dzień Edukacji Narodowej  
w SP im. Polskich Noblistów 
14 października - Dzień Edukacji Narodowej, to okazja,  
aby podziękować i docenić pracę nauczycieli i pracowników oświaty.  
Bo ile wart jest dobry nauczyciel? 

Czy da się wyliczyć wartość dobrego 
nauczyciela? Ostatnie miesiące, czas, gdy 
uczniowie zostali pozbawieni bezpośrednie-
go kontaktu z nauczycielami, uświadomiły 
i uczniom, i rodzicom, że tej wartości nie da 
się nawet w najmniejszym stopniu oszaco-
wać. Choć ze strony uczniów i rodziców pły-
ną, szczególnie w Dniu Nauczyciela, słowa 
uznania i wdzięczności, to w roku 2020, tak 
trudnym dla polskiej edukacji, wyróżniająca 

praca, zaangażowanie, profesjonalizm na-
uczycieli Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach zo-
stały także dostrzeżone i docenione przez 
władze najwyższych szczebli. Bo cytując za 
B. Conklin: „Nauczyciel to ktoś bardzo wy-
jątkowy, ktoś, kto potrafi wykorzystać swoją 
pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł, do 
wypracowania rzadkiej umiejętności zachę-
cania innych do myślenia, marzenia, pozna-

wania, próbowania i działania.” Za szczegól-
ne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, 
podejmowanie inicjatyw na rzecz integra-
cji z osobami niepełnosprawnymi, Dorota 
Bukowska i Agnieszka Machlańska zostały 
odznaczone przez Ministra Edukacji Naro-
dowej Medalem Komisji Narodowej. Nato-
miast Agata Pawlaczyk-Wieczorek i Tomasz 
Głowacki otrzymali Nagrody Wielkopolskie-
go Kuratora Oświaty. Wyróżniająca praca 
dydaktyczna, wychowawcza, działalność na 
rzecz środowiska lokalnego Anety Mikołaj-
czyk została nagrodzona przez burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Wszyst-
kim nagrodzonym serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów zawodowych 
oraz powodzenia w życiu osobistym. 

Agnieszka Jaźwiec

Maluchy ze żłobka 
w poszukiwaniu 
jesiennych darów
Jesień to wyjątkowo piękna 
pora roku. Podczas codziennych 
spacerów na terenie żłobka 
dzieci miały możliwość 
zaobserwowania zmian 
zachodzących w przyrodzie oraz 
zgromadzenia jesiennych darów. 

Nieodzownym elementem jesieni są kasz-
tany, uwielbia je każde dziecko, to nasze 
najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa, 
a znalezienie choć jednego w drodze do 
domu zawsze sprawia, że się uśmiechamy. 
Można powiedzieć, że mają w sobie coś ma-
gicznego. Jesienne skarby dają nieograniczo-
ne możliwości naszej wyobraźni i mnóstwo 
fajnej zabawy z maluchami. 

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do nagrodzenia nauczycieli 
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„Wspieraj Seniora”
W dniu 27.10.2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowych Skalmierzycach przystąpił do programu 
„Wspieraj Seniora” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej.

Jego celem jest zapewnienie usługi 
wsparcia seniorom w wieku 70 lat i więcej, 
którzy w obowiązującym stanie epidemii 
zdecydują się na pozostanie w domu. Pomoc 
będzie polegała na dostarczeniu zakupów 
obejmujących artykuły podstawowej potrze-
by, w tym artykuły spożywcze, środki higie-
ny osobistej. 

W szczególnych przypadkach z tej formy 
pomocy będą mogły skorzystać osoby, które 
nie ukończyły 70 roku życia, a ze względu 
na zły stan zdrowia oraz sytuację rodzinną 

i społeczną nie będą miały zapewnionych 
podstawowych potrzeb.

Uruchomiono specjalny serwis interneto-
wy www.wspierajseniora.pl oraz infolinię 
tel. 22 505 11 11.

Tam można zgłosić swoje dane; będą one 
następnie trafiały do tutejszego ośrodka po-
mocy społecznej. Ośrodek skontaktuje się 
telefonicznie z seniorem, ustali zgłoszone 
zapotrzebowanie. Koszty zakupów pokry-
je senior. Produkty zostaną dostarczone 
do domu.

 
 
 
 
 

uWaga!
Zapraszamy do współpracy wolontariu-

szy. Dzięki Waszej pomocy możemy rozsze-
rzyć katalog wsparcia na rzecz seniorów 
o wyprowadzenie psa, wyrzucenie śmieci, 
wizytę u lekarza. Chcesz pomóc? Kliknij 
i wypełnij ankietę w zakładce: https://cas.
mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz 
lub zgłoś swoją gotowość bezpośrednio do 
tutejszego M-GOPS pod nr tel. 62/580 40 20.

“StOP COvID-19.  
Bezpieczne systemy 
społeczne w Wielkopolsce”

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce wystąpiła do Regionalne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu z wnioskiem o po-
wierzenie grantu w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpiecz-
ne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu są działania związane z zapobieganiem i łago-
dzeniem skutków epidemii w obszarze pomocy i integracji spo-
łecznej oraz pieczy zastępczej. Gmina i Miasto w Nowych Skal-
mierzycach pozyskała kwotę 107.649,00 zł.
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Sportem Gmina stoi
W ostatnim numerze „Gazety Skalmierzyckiej” informowaliśmy 
o olbrzymich sportowych osiągnięciach młodych mieszkańców Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. Upływające tygodnie przyniosły równie 
pozytywne wieści, bo mamy kolejnych mistrzów!

Sukcesem pochwalić się może miesz-
kaniec Skalmierzyc Filip Bartoszewicki, 
który 19 września w Mistrzostwach Polski 
Amatorskiego MMA w Sochaczewie wywal-
czył srebrny medal w Formule Full-contact 
MMA 66 kg. Skromność, jakiej doświadczy-
łem podczas naszej rozmowy tylko potwier-
dza jego wielkość – powiedział burmistrz 
Jerzy Łukasz Walczak po spotkaniu z za-
wodnikiem. Jestem urzeczony jego spoko-
jem, dyscypliną, siłą charakteru. 

Burmistrz spotkał się również z kolejną 
mistrzynią – 15-letnią badmintonistką Na-
talią Śramą, która zdobyła srebro oraz dwa 
razy brąz. Podczas Krajowego Turnieju Ju-
niorów Młodszych, który odbył się w Miast-
ku (województwo pomorskie) w dniach 10-

11 października reprezentująca Klub OTB 
Lotka Ostrów Wielkopolski Natalia wywal-
czyła brązowy krążek w deblu dziewcząt 
i srebrny w grze mieszanej. Tydzień później 
kolejny brązowy medal przywiozła z Ogól-
nopolskiego Turnieju Juniorów Młodszych 
w Kiełczowie (województwo dolnośląskie), 
który również zdobyła w deblu. Medal za 
medalem udowadniają, że to nie przypadek, 
a wielki talent i ogrom pracy. Szanowni Pań-
stwo, duma rozpiera patrząc ilu w naszej 
Gminie Mistrzów! – komentuje włodarz.

 
Magdalena Kąpielska

Master Cup  
Championship 2020
3 października 2020 roku w Oleśnicy odbyły się pierwsze  
w tym sezonie zawody olbrzymiej rangi. Po tak długiej przerwie 
możemy wraz utalentowanym nastolatkiem Alanem Świtałą 
uczestniczyć w jego wielkich osiągnięciach. 

Alan nadal bowiem pnie się po drabinie 
sportowej na same szczyty i zdobywa kolej-
ne bardzo wysokie miejsca na podium. Tym 
razem to pierwsze miejsce w walkach Light 
contact oraz trzecie miejsce w Układach 
formalnych. 

Te sukcesy byłoby niemożliwe bez wspar-
cia Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, którą 

Alan reprezentuje z dumą. Podziękowania 
należą się również klubowi SIILA KALISZ 
wraz z trenerem Kazimierzem Kurzawskim 
– za naukę, przekazywanie wiedzy i prowa-
dzenia zawodnika. 

Młodzi mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
odnoszą sukcesy m.in. w badmintonie
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Mistrzostwa Gminy  
w Drużynowych Sztafetowych  
Biegach Przełajowych
1 października 2020 roku odbyły się Mistrzostwa Gminy 
w Drużynowych Sztafetowych Biegach Przełajowych.  
Zawody przeprowadzone zostały z zastosowaniem się  
do wszystkich obostrzeń i zaleceń sanepidu na  
Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach. 

Grupa „dzieci”, czyli klasy 4 – 6, podzie-
lona została na dwie kategorie: chłop-
cy i dziewczęta. W tej pierwszej wygra-
li uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach. Zaraz za nimi na podium 
stanęli uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Go-
styczynie. III miejsce należało do uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Ociążu, natomiast IV objęła Szkoła Pod-
stawowa im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach. W kategorii dziewcząt nie-
pokonane okazały się uczennice ze Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w No-
wych Skalmierzycach. Na II miejscu uplaso-
wała się Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Ociążu. III miejsce zajęła Szkoła Pod-
stawowa im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach.

W grupie, w której spróbować swoich sił 
mogła młodzież również nastąpił podział 
na kategorie: chłopcy i dziewczęta. W obu 
kategoriach wynik końcowy prezentował 
się następująco: I miejsce zajęli zarówno 
uczniowie jak i uczennice Szkoły Podstawo-
wej im. Powstańców Wielkopolskich w No-
wych Skalmierzycach. Chłopcy i dziewczę-
ta uczęszczający do Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Ociążu zajęli II miejsce. 
III miejsce – uczniowie i uczennice Szkoły 
Podstawowej im. bł. ks. Jana Nepomucena 
Chrzana w Gostyczynie. IV miejsce – Szkoła 
Podstawowa im. Polskich Noblistów w No-
wych Skalmierzycach. 

Uczestnicy zostali obdarowani medala-
mi, statuetkami dla szkół a także słodko-
ściami. Gratulacje!

 
Marzena Wrzosek

Zawody 
wędkarskie  
dla ochotników ze 
straży pożarnych
Ryszard Pasiak z Ociąża użyczył 
stawu ochotnikom z jednostek 
OSP z terenu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, którzy  
3 października br. rywalizowali 
w duchu fair play w drugich 
już zawodach wędkarskich dla 
członków tej organizacji. 

Turniej przygotował Zarząd Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowych 
Skalmierzycach pod przewodnictwem pre-
zesa Jacka Łusiaka. I to właśnie prezes wraz 
z Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Jerzym Łukaszem Walczakiem 
wręczali wspólnie główny puchar, który 
zdobyła jednostka OSP Gostyczyna. Jej czło-
nek, druh Adam Łuczak, okazał się również 

posiadaczem największej ryby. Złowiony 
przez niego karp ważył aż 6,5 kg! Na drugim 
miejscu uplasowała się OSP Skalmierzyce, 
trzecim – OSP Boczków, a czwartym – Bisku-
pice Ołoboczne oraz Ociąż.

 
Magdalena Kąpielska

Uczestnicy zawodów wędkarskich w Ociążu
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Październik w biało-niebieskiej Pogoni
Październik to dla klubu czas na kolejne ligowe zmagania naszych podopiecznych. 
Okres ten nie był łaskawy z powodu kolejnej fali zakażeń wirusem Covid-19, a co 
za tym idzie kilka gier musiało zostać przełożonych na inne terminy (mamy jednak 
nadzieję, że wszystkie grupy zdołają dokończyć swoje rozgrywki). 

Treningi i mecze, choć w okrojonych li-
czebnie grupach spowodowanych kwaran-
tannami, odbywają się na tę chwilę bez więk-
szych zmian. Czas pokaże, czy sport w tych 
trudnych dla wszystkich czasach będzie 
mógł nadal funkcjonować… Wszyscy mamy 
nadzieję, tak się stanie!

Grupy Skrzat rocznika 2013/2014 jak 
i Żak 2012/2013 kończą w tym roku swoje 
zmagania turniejowe zorganizowane przez 
Wielkopolski ZPN. Turnieje odbywały się bez 
żadnych klasyfikacji, wyniki zeszły na dru-
gi plan, a liczyła się dobra zabawa naszych 
młodych zawodników, którzy reprezentowali 
klub w dużej liczbie (4 drużyny) – brawo!

Grupy orlik młodszy 2011 i młodsi 
również zakończyły swój sezon ligowy. Po 
rozegraniu sześciu meczy w swojej grupie 
wygraliśmy pięć, tylko w jednym spotkaniu 
musieliśmy uznać wyższość przeciwników. 
Daje nam to wysokie 2. miejsce. Zdobyte gole 
– 45, straconych tylko 17. W opinii trenerów 
Tomasza Kaczmarka i Marcina Lisa drużyna 
robi regularne postępy,  co przy kadrze zło-
żonej z roczników 2011, 2012 i 2013 bardzo 
dobrze rokuje na przyszłość.

orlik 2010 z kolei rozgrywa kolejne spo-
tkania w I lidze okręgowej.  W derbach po-
łudniowej Wielkopolski w Ostrowie pokona-
liśmy tamtejszą Ostrovię 4:5. Kolejne mecze 
to porażki w Jarocinie z UKS Reiss 8:2 i przy 
Mostowej z KKS Kalisz 1:4. W ostatnim ro-
zegranym meczu, mimo braku kilku zawod-
ników, Pogoń w Kaliszu pokonała UKS Reiss 
Kalisz 6:3

Po ośmiu kolejkach Orlik z 10 pkt i bilan-

sem bramek 31:35 zajmuje 4. miejsce w ta-
beli. Pozostały jeszcze dwie kolejki, żeby za-
kończyć sezon i mamy ogromną nadzieje, 
że sytuacja epidemiczna nie pokrzyżuje 
nam planów.

młodzik starszy –  drużynie udało się ro-
zegrać dwa spotkania. Niestety dwa kolejne 
mecze, które mieliśmy rozegrać w tym mie-
siącu musiały zostać przełożone z powodu 
kwarantanny niektórych zawodników. Wra-
cając do rozegranych meczów  – pierwszy 
z drużyną Astry Krotoszyn wygraliśmy pew-
nie 8:1, a hat-trickiem popisał się Oliwier 
Kowalczyk. Drugi mecz to również wygrana 
z Łużyczanką Kuźnica Grabowska 3:1. Był to 
dobry mecz całej drużyny, aczkolwiek duże 
wyrazy uznania należą się ekipie gości, któ-
rzy przyjechali w 9 i pokazali się z bardzo 
dobrej strony.

junior młodszy w październiku rozegrał 
kolejne spotkania w I lidze okręgowej. Po 
bardzo emocjonującym i wyrównanym me-
czu zremisowaliśmy u siebie 4:4 z Piastem 
Kobylin. Bramki dla naszej drużyny strzelili: 
Daniel Lewicki x 2 i Piotrek Wilgocki x 2. Na 
tę chwilę z dorobkiem 7 punktów i bilansem 
bramkowym 22:13 zajmujemy 5. pozycję.

Autor: Młode NSC

druga drużyna pogoni nowe Skalmie-
rzyce – w wyjazdowym meczu z drużyną 
Victoria Skarszew po bardzo zaciętej walce 
i niestrzelonym w ostatnich minutach rzucie 
karnym udało nam się wywieźć cenny remis, 
a mecz skończył się wynikiem 2:2 po dwóch 
bramkach Dawida Szmani. W następnym 

meczu domowym drużyna również zremiso-
wała 2:2 ze Stalą Pleszew po bramkach Wik-
tora Matysiaka i Przemysława Balcerzaka. 
W ostatnim rozegranym meczu wygraliśmy 
3:2 ze Spartą Russów, a bramki strzelili: Pa-
tryk Mikita, Wiktor Matysiak i Dawid Szma-
nia. W najbliższej kolejce drużyna będzie po-
dejmować lidera – Pelikana Nowy Karolew. 
Na chwilę obecną II drużyna z dorobkiem 23 
punktów, bilansem bramkowym 29:11 oraz 
dwoma meczami rozegranymi mniej zajmuje 
2. miejsce ze stratą trzech punktów do lidera.

pierwsza drużyna kS pogoŃ noWe 
Skalmierzyce – pomimo słabszego mie-
siąca, dwóch porażek, zwycięstwa i remisu 
drużna nadal pozstaje na pozycji wicelidera 
w rozgrywkach iV ligi pro eko. Miesiąc 
zaczął się bardzo obiecująco –  najwyższą 
wygraną w tym sezonie 8:1 z Obrą Kościan, 
niestety w kolejnym pojedynku porażka 
w doliczonym czasie gry, stracona bramka 
z zespołem LKS Gołuchów. Później lokalny 
pojedynek zakończony przegraną 2:4 z Cen-
trą Ostrów oraz remis z Wartą II Poznań 2:2. 
Warto zwrócić uwagę, iż zespół Pogoni z 41 
zdobytymi bramkami jest najskuteczniejszą 
drużyną rozgrywek Jednak to właśnie słab-
sza skuteczność i błędy w linii obrony były 
bezpośrednią przyczyną porażek w ostat-
nim czasie. Przed zespołem ostatnie w tym 
miesiącu do rozegrania spotkanie z Ostrovią 
Ostrów i pozostaje mieć nadzieję, że poza 
zwycięstwem będziemy mogli kontynu-
ować rozgrywki.

Autor: Senior
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Szkółka Piłkarska  
Pogoń w Biskupicach 
Ołobocznych

junior starszy cielczy – Szkółka Biskupi-
ce Ołoboczne 6:3. Do końca rozgrywek pozo-
stały nam 2 kolejki ligowe. 

trampkarz starszy – obecnie legity-
mujemy się trzema zwycięstwami i trzema 
porażkami, co daje nam 3. pozycję w tabeli. 
Na tę chwile zakończyliśmy sezon jesien-
no-zimowy. Ostatni mecz rozegraliśmy 17 
października w Czarnym Lesie, który wygra-
liśmy 4:2. 

Wyniki i mały fotoreportaż z turnieju 
tasomix cup 2020, który od kilku lat znaj-
duje się w „terminarzu” międzyligowym na-
szej szkółki w Biskupicach Ołobocznych.

• Akademia Piłkarska Reissa Brzeziny  
– Stal Pleszew 2:3

• Astra Krotoszyn – KS Pogoń Nowe 
Skalmierzyce 4:5

• Akademia Piłkarska KAO Bonikowo  
– OKS Ostrów 6:7

• LKS Łużyczanka Kuźnica Grabowska  
– GKS Iskra - Prosna Sieroszewice 8:9

• UKS Maraton Czajków – Szkółka Piłkarska 
Pogoń Nowe Skalmierzyce Biskupice 
Ołoboczne 1:0

Podczas turnieju tradycyjnie odbył się 
mecz gwiazdy sportu kontra trenerzy. Mecz 
zakończył się wynikiem 4:2 dla gwiazd spor-
tu. Dziękujemy wszystkim drużynom za 
udział w turnieju i serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom Tasomix Cup2020.

Autor: Hubert Kotecki

  Ogółem Dom Wyjazd Bezp. 

M. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bz. Bs. Z. R. P. Bz. Bs. Z. R. P. Bz. Bs. P. Z-R-P Br. 

1. Victoria Września 16 39 12 3 1 40 19 7 0 1 22 11 5 3 0 18 8

2. Pogoń Nowe Skalmierzyce 16 33 10 3 3 44 19 7 0 1 30 9 3 3 2 14 10

3. Centra 1946 Ostrów 
Wielkopolski 16 32 10 2 4 33 17 5 1 3 17 9 5 1 1 16 8

4. Iskra Szydłowo 15 29 9 2 4 27 19 7 1 1 21 11 2 1 3 6 8 3 1-0-0 3-0

5. KKS 1925 II Kalisz 15 29 9 2 4 32 26 6 2 0 18 7 3 0 4 14 19 0 0-0-1 0-3

6. Warta Międzychód 15 28 8 4 3 36 16 4 2 1 17 7 4 2 2 19 9

7. LKS Gołuchów 15 26 8 2 5 27 12 4 2 2 11 5 4 0 3 16 7 6 2-0-0 4-0

8. Odolanovia Odolanów 15 26 8 2 5 37 22 4 1 2 18 7 4 1 3 19 15 3 1-0-1 5-2

9. Victoria Ostrzeszów 16 26 8 2 6 29 25 4 1 3 14 12 4 1 3 15 13 0 0-0-2 0-7

10. Obra 1912 Kościan 16 24 7 3 6 29 33 4 2 3 15 14 3 1 3 14 19

11. Tarnovia Tarnowo Podgórne 14 23 7 2 5 32 21 3 1 2 14 9 4 1 3 18 12

12. Olimpia Koło 15 22 7 1 7 24 29 3 0 4 8 9 4 1 3 16 20 3 1-0-0 2-1

13. Wilki Wilczyn 16 22 7 1 8 34 34 5 0 2 18 11 2 1 6 16 23 0 0-0-1 1-2

14. Lubuszanin Trzcianka 15 19 6 1 8 34 45 4 0 3 24 22 2 1 5 10 23

15. Pinsel-Peter Krobianka 
Krobia 15 15 5 0 10 18 38 3 0 4 12 17 2 0 6 6 21

16. Ostrovia 1909 Ostrów 
Wielkopolski 14 14 3 5 6 16 16 3 4 1 11 5 0 1 5 5 11

17. Polonia Kępno 13 14 3 5 5 11 22 2 3 2 7 10 1 2 3 4 12

18. Polonia 1912 Leszno 16 14 4 2 10 23 46 2 0 5 10 23 2 2 5 13 23

19. Kotwica Kórnik 15 13 4 1 10 20 31 2 0 5 11 17 2 1 5 9 14

20. Warta II Poznań SA 15 12 3 3 9 23 35 3 2 3 17 17 0 1 6 6 18

21. OTPS Winogrady Poznań 15 9 2 3 10 20 42 1 2 5 13 19 1 1 5 7 23

22. GKS Dopiewo 14 3 0 3 11 5 27 0 2 4 4 11 0 1 7 1 16

! Mistrz wielkopolskiej IV ligi uzyska awans do III ligi.
! W sezonie 2020/21 z wielkopolskiej IV ligi spadną cztery ostatnie drużyny w tabeli. Liczba ta może się 
zwiększyć w związku z ewentualnymi spadkami z III ligi.
! Najniżej sklasyfikowany zespół, który nie zostanie objęty bezpośrednim spadkiem, rozegra dwustopniowe 
baraże o jedno miejsce w IV lidze z trzema drużynami z drugich miejsc w V lidze.
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Marsz Legionu 
trwa
W październiku Legion pewnie 
maszerował przez kolejne 
serie spotkań. W 2. kolejce 
rozegraliśmy pierwszy mecz 
wyjazdowy, a jego krótki opis 
załapał się jeszcze w poprzednim 
numerze gazety. 

Trzecia kolejka to nasz kolejny raz w roli 
gospodarza, a rywalem była drużyna LZS 
Orzeł Supergadżet Osiecza. Mecz przebiegał 
pod całkowitą kontrolą naszej drużyny i za-
kończył się wynikiem 3:1 w setach 25:11, 
25:18, 26:28 i 25:16. Po dwóch pewnie 
wygranych setach trener Piotr Nowak po-
zwolił zagrać zawodnikom rezerwowym, 
aby byli w rytmie meczowym. W efekcie gra 
była bardziej wyrównana i nie brakło emo-
cji po przegranej na przewagi. W czwartym 
secie wszystko wróciło do normy, pewna 
wygrana 25:16, cały mecz 3:1 i dopisane 
kolejne trzy punkty w tabeli. 

Kolejna 4. seria rozgrywana była 17 
października, a Legionowi przypadł wy-
jazd do Wronek na spotkanie z miejscową 
drużyną AS Izomet Wronki. Mecz w sumie 
bez wielkiej historii, nasza drużyna kon-
trolowała mecz od pierwszych piłek. Tylko 
w pierwszym secie rywale próbowali nam 
dorównać i było trochę emocji, a w pozosta-
łych dwóch nasza dominacja nie podlegała 
dyskusji. aS izomet Wronki – legion Skal-
mierzyce 0 : 3 (22:25, 13:25, 19:25). To 
nasze zwycięstwo bez straty seta przy stra-
cie drugiego seta przez Orły z Osieka po-
zwoliło nam przesunąć się na pozycję lidera 
dzięki lepszym małym punktom.

W ramach 5. serii spotkań 24 paździer-
nika graliśmy jako gospodarze, a naszym 
rywalem była drużyna UKS Piątka Turek. 
O wynik meczu byliśmy raczej spokojni. 
W ramach przygotowań mieliśmy 
we wrześniu okazję z nimi sparo-
wać, więc rywal był znany. Nasz 
spokój został zakłócony dzień przed 
meczem, kiedy dowiedzieliśmy się, 
że z powodu pandemii odmówiono 
nam udostępnienia na mecz hali 
sportowej przy ul. Okólnej. Groził 
nam walkower, strata niemal pew-
nych trzech punktów i zapłata kar 
wynikających z regulaminu rozgry-
wek. Szybka reakcja i załatwienie 
gościnnej sali I LO w Ostrowie Wlkp. 
pozwoliły rozegrać mecz. Jego prze-
bieg był podobny do poprzednich 
– w pierwszych dwóch setach mecz 
był pod pełną i zdecydowaną kon-
trolą naszej drużyny. Od pierwszych 
piłek w setach legioniści uzyskiwali 

przewagę kilku punktów, którą systema-
tycznie powiększali, aby zakończyć je na 
swoją korzyść 25:13 i 25:15. Trzeci set przy 
2:0, jak to trzeci set, rządzi się swoimi pra-
wami i drużyna przegrywająca 0:2 albo się 
załamuje, albo też odwrotnie – nie mając nic 
do stracenia podrywa się do walki, a oblicze 
gry jest zupełnie inne, natomiast drużyna 
prowadząca wprowadza zmiany, pozwa-
la grać rezerwom. Właśnie ta druga opcja 
miała właśnie miejsce i w pierwszej fazie 
seta gra była wyrównana, a wynik oscylo-
wał koło remisu. Dopiero w drugiej fazie 
gry zaznaczyła się pewna przewaga naszej 
drużyny, a doświadczenie pozwoliło bez-
piecznie dowieźć ją do końca seta i wygrać 
25:22. legion Skalmierzyce – ukS piątka 
turek 3 : 0 (25:13, 25:15, 25:22). 

Poniższa tabela przedstawia sytuację 
po 5 kolejkach rozgrywek. Jej stan ukazuje 
z jednej strony jak dobrą mamy drużynę 
i jak ciekawy projekt realizujemy, a z dru-
giej wpływ pandemii na sport, gdyż nie 
wszystkie drużyny mają równą ilość roze-
granych meczów.

Kolorem czerwonym wyróżniłem rywa-
li, z którymi czekają nas spotkania do koń-
ca 1. rundy, a są planowane do rozegrania 
w listopadzie (7 listopada mecz w Poznaniu 
z ENERGETYKIEM Poznań i 11 listopada 
u siebie z IUKS JEDYNKĄ Poznań). Nato-
miast na koniec 1. rundy czekają nas spo-
tkania z rywalami z czołówki (14 listopada 
wyjazd do wicelidera do Osieka koło Piły 
oraz 21 listopada u siebie z UKS SZAMOTU-
LANIN Szamotuły).

Na zdjęciu nasza drużyna w składzie: 
trener Nowak Piotr (drugi rząd, pierwszy 
od lewej), 1-Raszewski Patryk, 2-Szymczak 
Błażej, 4-Kowalczyk Grzegorz, 5-Zych Paweł 
(kapitan), 6-Pytlarz Wojciech, 7-Skorupa 
Damian, 8-Telega Daniel, 10-Lipa Michał, 
11-Kozielski Paweł, 12-Machowczyk Ma-
ciej, 13-Piechociński Tobiasz, 15- Walasz-
czyk Aleksander, 99-Paszkiewicz Błażej.

Proszę nam kibicować i śledzić nasze po-
czynania w Internecie.

 
Z siatkarskim pozdrowieniem,

Stanisław Zbyszek Gzieł

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1 Legion Skalmierzyce 5 15 5 15 2 431 324

2 TSK Orzeł Osiek 4 12 4 12 2 343 269

3 LZS Orzeł Supergadżet Osiecza 4 6 2 8 6 300 310

4 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 3 5 2 7 6 284 242

5 AS Izomet Wronki 4 5 2 6 9 307 328

6 UKS PIĄTKA Turek 5 5 2 8 12 413 455

7 ENEA ENERGETYK Poznań 3 4 1 6 6 261 260

8 UKS SMS JOKER PIŁA 4 4 1 5 10 305 347

9 IUKS JEDYNKA Poznań 5 4 1 6 13 381 434

10 MKS KANGUR NOWY TOMYŚL 3 0 0 2 9 217 273

TABELA PO 5. KOLEJCE (STAN NA DZIEń 4 LISTOPADA)
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