


Inauguracyjna sesja  
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Najpierw ogłoszenie oficjalnych wyników, następnie wręczenie 
zaświadczeń o wyborze, aż wreszcie uroczyste ślubowanie radnych 
i zaprzysiężenie nowego burmistrza, co przypieczętowało  
formalne rozpoczęcie rządów nowych władz samorządowych  
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Podniosłego charakteru sesji Rady, która 
miała miejsce 22 listopada nadały poczty 
sztandarowe OSP Skalmierzyce i KS „Po-
goń” oraz odegrane przez członków Miejsko
-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Skalmie-
rzyce hymn państwowy i hejnał miasta. 

Dzisiejszą sesją inaugurujemy nową 
kadencję (…) – po raz pierwszy w histo-
rii pięcioletnią, rozłożoną na lata 2018-
2023. To także koniec pewnej epoki. Po 
26 latach mieszkańcy wybrali nowego 
burmistrza, którym został Jerzy Łukasz 
Walczak. Zmienił się również skład Rady, 
jej szeregi zasiliło 6 nowych członków. 
Bez względu jednak na to, z jakiego ko-
mitetu wszyscy startowaliśmy, działaj-
my dla dobra wspólnego naszej małej 
ojczyzny – powiedział przewodniczący 
posiedzenia, najstarszy wiekiem rad-
ny, Kazimierz Sipka, który prowadził 
obrady do momentu wyboru nowego 
przewodniczącego Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Pierwszym punktem sesji była ceremonia 
złożenia przez radnych ślubowania godnego, 
rzetelnego i uczciwego sprawowania swoje-
go obowiązku dla dobra gminy i jej miesz-
kańców. Podobne przyrzeczenie w obecno-
ści Rady oraz wszystkich przybyłych gości 
złożył również Burmistrz Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.
W tegorocznych wyborach mieszkańcy 

pokazali, że chcą mieć wpływ na zmiany i ak-
tywnie uczestniczyć w życiu Gminy. I za to im 
dziś z całego serca dziękuję – za obywatelską 
postawę i obecność przy urnach, a dodatko-

wo za zaufanie, którym mnie obdarzyli. To 
dla mnie wielki zaszczyt i odpowiedzialność. 
Przez pięć lat będę ciężko pracował, aby nie 
zawieść Waszego zaufania. Chciałbym, by 
nasza Gmina stała się ważną częścią aglome-
racji kalisko-ostrowskiej, głosem mocno sły-
szalnym i liczącym się. Nie kartą przetargową 
w rozgrywkach większych sąsiadów, ale rów-

norzędnym partnerem do rozmów i wspól-
nych projektów – powiedział zaprzysiężony 
burmistrz na wstępie swojego przemówie-
nia, w którym wiele miejsca poświęcił na po-
dziękowania: Prawdziwym bogactwem czło-
wieka są inni ludzie: jego rodzina, przyjaciele, 
znajomi, współpracownicy, a czasem nawet 
przypadkowo napotkane osoby. Ci właśnie 
ludzie swoim uśmiechem, przyjaznym gestem, 
dobrym słowem czy wsparciem wyzwalają 
pozytywną energię, pozwalają się rozwijać, 
popychają do działania, a kiedy trudno i źle 

- podnoszą na duchu i trwają mimo 
wszystko... Wdzięczność to więc dziś 
najwłaściwsze słowo, którego chciał-
bym użyć wobec ludzi, którzy mnie ota-
czają. Wielu z tych, którym chcę dziś 
złożyć podziękowanie zawdzięczam to, 
kim jestem i w jakim miejscu się znaj-
duję. W gronie osób, którym wyraził 
swą wdzięczność znaleźli się m.in. ro-
dzina, przyjaciele, pracownicy Urzę-
du, członkowie komitetu wyborczego 
oraz kandydaci na radnych i radni 
startujący z tego komitetu, posłowie 
na Sejm RP Tomasz Ławniczak i Jaro-
sław Urbaniak oraz Starosta Powiatu 

Ostrowskiego Paweł Rajski, którego Je-
rzy Łukasz Walczak nazwał swoim „politycz-
nym mentorem”, mówiąc, że zawdzięcza mu 
swoje samorządowe doświadczenie i kom-
petencje. Nie zabrakło również odniesień 
do nowo wybranej Rady, do której zwrócił 
się z prośbą o dobrą współpracę mottem za-
czerpniętym z nauk św. Jana Pawła II: Służba 
(…) musi być zawsze ukierunkowana na do-

Gratulacje i życzenia od Starosty Ostrowskiego  
Pawła Rajskiego

Inauguracyjnej sesji towarzyszyły poczty sztandarowe  
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Nowy zastępca 
burmistrza
Samorząd Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce od 23 listopada br. 
ma nowego zastępcę burmistrza 
- została nim Agnieszka Sipka, 
wieloletni pracownik urzędu, 
sprawująca od 2011 roku  
funkcję zastępcy skarbnika.

Posiada wyższe wykształcenie ekonomicz-
ne, to absolwentka Akademii Ekonomicznej 
we Wrocławiu, Wydz. Gospodarki Narodowej, 
Kierunek Finanse przedsiębiorstw i instytucji 
samorządowych. Zaufałem jej ze względu na 
przygotowanie merytoryczne oraz dotychcza-
sowy przebieg kariery zawodowej. Stawiam 
na ludzi młodych, ambitnych, ale jednocześnie 
znających dobrze realia samorządu- podkre-
ślił burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Zastępca burmistrza będzie mieć pod swo-
ją opieką zadania z zakresu oświaty, kultury, 
sportu, rekreacji, pomocy społecznej a tak-
że- z racji swojego wykształcenia i wielolet-
niego doświadczenia- budżet i finanse gminy. 
Będziemy szukać oszczędności w wydatkach 
bieżących gminy, w tym w jednostkach oświa-
towych- podkreśla Anieszka Sipka. Zgodnie 
z hasłem przewodnim, jakie przyświecało 
burmistrzowi w kampanii, chcemy stworzyć 
warunki, aby mieszkańcy mieli realny wpływ 
na realizowane zadania. W sprawie realizacji 
dużych projektów planowane są konsultacje 
społeczne, a te małe, bardzo przyziemne, jed-
nak ułatwiające życie mieszkańcom zadania 
realizowane będą na bieżąco. Do najważniej-
szych zadań należy zwiększenie już w 2019 
roku środków do dyspozycji sołectw, a w roku 
2020 wprowadzenie funduszu sołeckiego 
oraz budżetu obywatelskiego.

To nie koniec zmian w skalmierzyckim 
magistracie. W miejsce Agnieszki Sipki po-
wołano Przemysława Pławeckiego, dotych-
czasowego pracownika referatu Budżetu 
i Finansów. 

Aleksander Liebert

bro wspólne (…) Wykonywanie władzy poli-
tycznej czy to we wspólnocie, czy to w insty-
tucjach reprezentujących państwo powinno 
być ofiarną służbą człowiekowi i społe-
czeństwu, nie zaś szukaniem własnych, czy 
grupowych korzyści z pominięciem dobra 
wspólnego (...). 

Przybyli goście, w tym reprezentują-
cy Posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka 
Ryszard Pluciński, Członek Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marzena Wo-
dzińska, Starosta Powiatu Ostrowskiego 
Paweł Rajski, radny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego Andrzej Pichet, komen-
dant Powiatowy Policji w Ostrowie Wiel-
kopolskim Piotr Wilkowski oraz Prezes 
Stowarzyszenia Eudajmonia w Skalmie-
rzycach Agnieszka Pawlak złożyli burmi-
strzowi gratulacje oraz życzenia owocnych 
rządów, zapewniając jednocześnie o woli 
dalszej dobrej współpracy z samorządem 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Godzinna przerwa, którą po wystą-
pieniach gości zarządził Kazimierz Sipka, 
była czasem na mniej formalne gratulacje, 
wzajemne poznawanie się przez nowych 
członków Rady, wywiady dla mediów 
oraz poczęstunek.

Wznowione obrady miały już charak-
ter bardziej techniczny, związany z przed-
stawieniem nowego zastępcy burmistrza, 
którym została Agnieszka Sipka a także 
wyborem: przewodniczącego Rady, jego 
zastępcy oraz przewodniczących stałych 
komisji Rady i ustaleniem ich składów oso-
bowych. Dwa pierwsze głosowania miały 
charakter tajny. Przewodniczącym Rady 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jed-
nomyślnie wybrano Tadeusza Orzechow-
skiego, natomiast przy 14 głosach za i 1 

przeciwnym zastępcą przewodniczącego 
została Renata Nogaj. 

Rozpoczynając pełnienie swej funkcji 
Tadeusz Orzechowski – podobnie jak jego 
poprzednik Kazimierz Sipka w momen-
cie otwarcia sesji – wyraził nadzieję na 
zgodną współpracę całego składu Rady: 
Obecna Rada to duży potencjał. To połącze-
nie młodości i doświadczenia, co pozwala 
wnioskować, że przy zgodnym działaniu nie 
zmarnujemy tych pięciu lat. Sądzę, że barwy 
komitetów wyborczych są już na tyle stono-
wane, że będziemy pracować bez podziałów 
dla dobra i dynamicznego rozwoju naszej 
małej ojczyzny.

W głosowaniach jawnych wybrano prze-
wodniczących oraz składy komisji. Prze-
wodniczącym Komisji Budżetu, Finansów 
i Rozwoju Gospodarczego został Maksymi-
lian Sztandera. Komisją Gospodarki Komu-
nalnej, Mieszkaniowej, Budownictwa, Pra-
wa i Porządku Publicznego kierował będzie 
Józef Stasiak. Wiktora Bęckiego powołano 
na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kul-
tury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej. 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska przewodniczyć będzie Grze-
gorz Biernat, a Komisji Rewizyjnej – Kazi-
mierz Sipka. Grzegorz Ulichnowski został 
zaś powołany na przewodniczącego nowo 
utworzonej komisji – Komisji Skarg, Wnio-
sków i Petycji.

Inauguracyjna sesja Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce była pierwszą transmi-
towaną na żywo. Relację wideo z tych oraz 
kolejnych obrad można obejrzeć na YouTu-
be (wejście bezpośrednio przez kanał lub 
przez stronę samorządu – zakładka „Sesje 
Rady Gminy i Miasta online).

Magdalena Kąpielska 

Pierwszym punktem sesji była ceremonia złożenia przez radnych ślubowania
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Rozmowa z Burmistrzem  
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  
– Jerzym Łukaszem Walczakiem 

Jest Pan burmistrzem od miesiąca, 
jednak przygodę ze skalmierzyckim 
magistratem rozpoczął Pan już dwie 
dekady temu. Jak to się stało, że zaczął 
Pan tutaj pracować?

Kiedy w 1997 roku kończyłem studia 
prawnicze, zacząłem rozglądać się za stałą 
posadą. Na rynku pracy panowała wówczas 
trudna sytuacja. Zgłosiłem się do burmistrz 
Bożeny Budzik z zapytaniem o możliwość 
zatrudnienia. Trafiłem na dobry moment, 
ponieważ pojawił się wakat. Burmistrz za-
prosiła mnie na rozmowę, którą przesze-
dłem pomyślnie i od 1998 roku zacząłem 
tu pracować. Początkowo zajmowałem się 
zakupem materiałów biurowych, obroną 
cywilną, rejestracją motorowerów oraz 
wydawaniem kart rowerowych i motoro-
werowych. Z końcem roku 2000 pojawiła 
się kolejna szansa rozwoju zawodowego. 
Ówczesna kierownik USC odchodziła na 
emeryturę, więc z racji wykształcenia po-
stanowiłem ubiegać się o to stanowisko. Od 
01.01.2001 roku zostałem na nie powołany 
uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce. W USC pracowałem 18 lat, aż do 
dnia zaprzysiężenia na burmistrza w dniu 
22 listopada br.

Jest Pan rodowitym mieszkańcem 
Skalmierzyc, w Urzędzie pracuje 
już wiele lat. Nie był Pan więc osobą 
anonimową już wcześniej. Nie wszyscy 
jednak znają Pana dobrze. Proszę zatem 
przybliżyć Pańską sylwetkę z innej, niż 
urzędnicza, strony.

Jestem mieszkańcem Skalmierzyc. Stąd 
pochodzi moja mama, a tato – ze Śliwnik. 
Pradziadek ze strony ojca, Tomasz Walczak, 
był jednym z założycieli Banku Spółdziel-
czego w Skalmierzycach, natomiast pradzia-
dek ze strony mamy, Andrzej Mikołajczyk, 
był powstańcem wielkopolskim, biorącym 
czynny udział w wyzwoleniu Skalmierzyc. 
Tata, zwany przez kolegów „Cyganem”, pra-
cował w byłych KZN-ach, czyli Kolejowych 
Zakładach Nawierzchniowych, mama zaś 
w zakładach mięsnych „Bekon” – najpierw 
na produkcji, potem jako referent w biu-
rze. Mieszkaliśmy w Skalmierzycach i tu 
właśnie spędziłem najlepsze chwile dzie-
ciństwa. Uczęszczałem do przykościelnego 
przedszkola prowadzonego przez siostry 
zakonne, a następnie do miejscowej szkoły 
podstawowej. Z racji przedwczesnej śmierci 

mojego taty, którego straciłem w wieku 11 
lat, bardzo szybko spadły na mnie jego obo-
wiązki – palenie w piecu, hodowla kur, go-
łębi i królików. Każdą wolną chwilę, zwłasz-
cza w wakacje, spędzałem w gospodarstwie 
państwa Wojcieszaków. Tu nauczyłem się 
jeździć na traktorze, pracy w polu itp. Lubi-
łem to, zawsze interesowało mnie rolnictwo 
w wymiarze praktycznym. Wychowywałem 
się, jak inni, wśród kolegów. Jako młody 
chłopak wstąpiłem do OSP Skalmierzyce, by 
móc grać w strażackiej orkiestrze jako pu-
zonista. Ta przygoda trwała blisko 10 lat. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej uczyłem 
się w technikum elektrycznym, a następnie 
zrobiłem studia prawnicze. Przez ten okres 
pracowałem w wielu miejscach: gospodar-
stwach rolnych, palarni kawy, przy produk-
cji parkietów, w pubie. Od zawsze ciągnęło 
mnie jednak w stronę urzędu. Na ostatnim 
roku studiów, kiedy zacząłem intensywnie 
poszukiwać zatrudnienia stałego, docelo-
wego, trafiłem więc tutaj, o czym wspo-
mniałem już na początku rozmowy. Od 2006 
roku jestem żonaty. Moja małżonka pracuje 
w jednej z miejscowych firm jako główna 
księgowa. Mieszkamy w domu po moich 
przodkach, prowadząc normalne życie. 

A kiedy nastąpiło pierwsze zetknięcie 
z samorządem powiatowym? Jak 
wyglądała droga do służby, którą pełnił 
Pan przez ostatnich 12 lat – najpierw 
jako radny, a następnie jako członek 
zarządu powiatu ostrowskiego?

Pierwszą propozycję startu do rady po-
wiatu otrzymałem w roku 2002, jednak 
z różnych przyczyn nie mogłem z niej sko-
rzystać. Kolejna pojawiła się cztery lata 
później i wówczas, po głębszej analizie, 
zgodziłem się. Udało się i zostałem radnym 
powiatowym. Praca w samorządzie spodo-
bała mi się od samego początku. Kontakty 
z mieszkańcami, praca w komisjach, sesje, 
interpelacje w sprawie remontów oraz bu-
dowy dróg w naszej Gminie – to było coś, 
czym naprawdę żyłem, co przysparzało 
dużo satysfakcji. W 2010 roku przyjąłem 
propozycję starosty i zostałem członkiem 
zarządu powiatu ostrowskiego. Uważam, 
że jako powiat wnieśliśmy duży wkład 
w inwestycje drogowe w Gminie i Mieście 
Nowe Skalmierzyce. Powstały m.in.: droga 
przez Śliwniki, droga ze Skalmierzyc przez 
Gniazdów i Kurów aż do Droszewa, chodni-
ki w Biskupicach Ołobocznych i Fabianowie 

itp. Te trzy kadencje zaowocowały praktyką 
i doświadczeniem. Poznałem wielu ludzi, 
odnalazłem się w służbie publicznej. Miało 
to wpływ na moją decyzję o kandydowaniu 
na burmistrza. Od kilku lat namawiali mnie 
do tego również sami mieszkańcy.

Więc dlaczego nie podjął Pan takiej 
decyzji wcześniej?

Postanowiłem sobie, że dopóki kandydu-
je pani burmistrz, nie będę ubiegał się o ten 
urząd. Była moim pracodawcą i czułem się 
więc wobec niej lojalny. Dopiero, kiedy 
oświadczyła, że odchodzi na zasłużoną eme-
ryturę, zacząłem myśleć o urzeczywistnie-
niu moich planów i marzeń.

Jak wyglądało przejęcie przez Pana 
urzędu od ustępującej burmistrz?

Niestety pani burmistrz nie przekazała 
mi osobiście ani swojego biura, ani obowiąz-
ków. Nie przybyła również na inauguracyjną 
sesję Rady Gminy i Miasta. Moje zaskoczenie 
jest tym większe, że przecież z nią nie kon-
kurowałem, bo przeszła na emeryturę. Mam 
w pamięci piękne zdjęcia np. z Kalisza, gdzie 
widać jak prezydent Sapiński przekazuje in-
sygnia prezydentowi Kinastowskiemu. U nas 
tego zabrakło, ale nie chcę tego oceniać.

W wyborach uzyskał Pan prawie 
3500 głosów, to jest o ponad 1800 
głosów więcej, niż najsilniejszy 
z kontrkandydatów. Czy spodziewał 
się Pan tak olbrzymiego sukcesu 
i rozstrzygnięcia już w I turze?

Nie tylko kampania, ale również miesią-
ce ją poprzedzające, były dla mnie czasem 
trudnym z rożnych względów. Miałem więc 
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podstawy, by nie wierzyć, że uda się wy-
grać w pierwszej turze. Nie chcę dziś jednak 
tego roztrząsać, tylko iść do przodu. Skupiać 
się na przyszłości i celach, które możemy 
wspólnie osiągnąć. Dziękuję jednak wszyst-
kim, którzy dodawali mi wówczas otuchy 
i wsparcia.

Wysokie, ponad pięćdziesięcioprocento-
we poparcie zaskoczyło mnie bardzo pozy-
tywnie. To, że mieszkańcy obdarzyli mnie 
ogromnym zaufaniem to dla mnie wielki 
zaszczyt, ale również odpowiedzialność 
i mobilizacja. Zapewniam, że przez pięć 
lat będę ciężko pracował, aby nie zawieść 
ich zaufania.

Pierwszy dzień w fotelu 
burmistrza... Jakie wspomnienia będą 
temu towarzyszyć?

To był bardzo ciężki, intensywny, naszpi-
kowany obowiązkami i licznymi spotka-
niami dzień. Powołałem wówczas swojego 
zastępcę, którym została Agnieszka Sipka 
– długoletni pracownik urzędu, w ostatnich 
ośmiu latach pełniąca funkcję zastępca 
skarbnika. Tego dnia, jak również przez 
wiele następnych, pracowałem od rana do 
wieczora. Wiązało się to m.in. z wdrażaniem 
w nowe obowiązki oraz przygotowaniem 
budżetu na rok przyszły.

Czy znajduje więc Pan czas na 
hobby? Jak spędza Pan czas wolny od 
obowiązków zawodowych?

Do tej pory jeździłem na rowerze i – 
mam nadzieję – to się nie zmieni. Od kilku 
już lat stałym punktem moich wypraw jest 
pielgrzymka ze Skalmierzyc na Jasną Górę. 
W tym roku brałem również udział w kil-
ku rajdach, które mają charakter integracji 
i aktywnego spędzania czasu, a nie rywali-
zacji. Zajmuję się ogrodem. Nie tylko rośli-
nami ozdobnymi, ale, co jest dziś rzadkością,  
również drzewami owocowymi i uprawą 
warzyw. Razem z żoną Grażyną lubimy wy-
cieczki i wyjazdy. Nie boję się pracy fizycznej 
– dom, w którym mieszkam w dużej części 
wyremontowałem własnymi siłami. Tu cały 
czas jest coś do zrobienia lub naprawy, na 
nudę więc nie narzekam.

W którą stronę Gmina powinna 
podążać w swoim rozwoju?

Będę starał się kłaść nacisk na ekologię, 
rekreację czy współpracę z organizacjami 
pozarządowymi, które robią wiele dobrego 
dla ogółu naszej wspólnoty. Rodzinne firmy 
przekształciły się tu w duże, dobrze prospe-
rujące zakłady, a więc mieszkańcy, nie tylko 
naszej Gminy zresztą, w większości pracę 
już mają – mają więc stabilizację zawodo-
wą i finansową. W wolnej chwili chcieliby 
odpocząć czy spędzić aktywnie czas, co wi-

dać w licznym ich uczestnictwie w wyda-
rzeniach realizowanych przez organizacje 
społeczne. Chcę więc zwiększyć środki na 
ich wsparcie. 

Nie zapomnimy również o inwestycjach, 
w tym drogowych czy związanych z rozbu-
dową infrastruktury sportowej, jak również 
o rozwiązaniach proekologicznych, jak np. 
dopłaty do wymiany pieców, budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków i zbiorni-
ków na wodę deszczową oraz kontynuacja 
budowy kanalizacji sanitarnej. Uspokajam, 
że nie przepadł również temat fotowoltaiki 
– dzięki marszałek Marzenie Wodzińskiej 
udało się termin realizacji tego przedsię-
wzięcia przełożyć na rok przyszły. Sukce-
sywnie będziemy przedstawiać kolejne po-
mysły na rozwój Gminy, biorąc pod uwagę 
zdanie mieszkańców.

 
Jakim budżetem na rok przyszły 

dysponuje Gmina, jeśli chodzi 
o inwestycje?

Kampania pokazała, że mamy wielkie 
plany i marzenia, tymczasem życie te pla-
ny zweryfikowało. Dopiero kiedy objąłem 
funkcję burmistrza i zostałem wtajemniczo-
ny w sprawy finansowe, okazało się, że na 
przeszło osiemdziesięciomilionowy budżet 
tylko 10 przeznaczonych jest na inwesty-
cje. W ostatnich kilku latach powstały bo-
wiem takie, które finansowano z kredytów, 
pożyczek i obligacji komunalnych. Właśnie 
rozpoczyna się trwający kilka lat ich wykup 
i spłata. W samym tylko roku 2019 kwota do 
spłaty to ponad 2 mln zł, Gmina zaś zadłużo-
na jest na ok. 20 mln zł. Musimy te zobowią-
zania uregulować, priorytetem będzie więc 
szukanie oszczędności wszędzie tam, gdzie 
się da – przede wszystkim w wydatkach bie-
żących. Każdy zaoszczędzony grosz będzie 
dla mnie wartością dodaną.

Czy czuje Pan poparcie radnych 
w realizacji przyjętego przez Pana 
programu wyborczego? Wiadomo, że 
współpraca dopiero się rozpoczęła, ale 
czy dostaje Pan sygnały, że będzie to 
konstruktywne współdziałanie?

Czuję, że będzie dobrze i że do współpra-
cy gotowi są wszyscy. Pokazały to już pierw-
sze głosowania, jak choćby zgodny wybór 
przewodniczącego Rady i jego zastępcy. 
Najważniejszy powinien być rozwój Gmi-
ny, więc i ja chcę współpracy ze wszystkimi 
i sprawiedliwego podziału naszego budżetu 
na cały teren. 

Patrząc na nasz samorząd, 
z czego jest Pan jako mieszkaniec 
najbardziej dumny?

Jestem dumny z zaradności i przedsię-
biorczości ludzi. Na naszym terenie istnieją 

duże zakłady pracy, które wspaniale się roz-
winęły. Póki co nie ma więc problemu bezro-
bocia, a my z kolei mamy większe dochody 
i możemy zrobić więcej dla mieszkańców.

Czy ma Pan jakiś autorytet, osobę 
godną naśladowania?

W samorządzie taką osobą jest Starosta 
Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, które-
go nazywam „politycznym mentorem”. Jako 
radny, a następnie członek zarządu powiatu 
współpracowałem z nim przez ostatnich 12 
lat. Jego osoba jest mi bliska w zakresie upra-
wiania polityki – chęci współpracy z ludźmi, 
szukania kompromisu. Hasło „zgoda buduje” 
to w jego przypadku nie tylko slogan, ale re-
alne wcielanie go w życie. Na naszych sesjach 
nie było kłótni i mało konstruktywnych spo-
rów. Współpracowaliśmy ze sobą zgodnie, 
mając na względzie przede wszystkim dobro 
i pożytek mieszkańców powiatu ostrow-
skiego. Staroście też zawdzięczam moje sa-
morządowe doświadczenie i kompetencje. 
Dużo nauczyły mnie nasze wspólne rozmo-
wy i przekazywane mi rady.

A dewizy życiowe? Czy którąś z nich 
wcieli Pan w pracy w samorządzie?

Są to słowa Jana Pawła II, które przy-
toczyłem już w swoim inauguracyj-
nym przemówieniu:

Służba (…) musi być zawsze ukierunkowana 
na dobro wspólne (…) Wykonywanie władzy 
politycznej czy to we wspólnocie, czy to w in-
stytucjach reprezentujących państwo powinno 
być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeń-
stwu, nie zaś szukaniem własnych, czy grupo-
wych korzyści z pominięciem dobra wspólnego 
(...). To ponadczasowa rada, z której powinni 
korzystać wszyscy będący u steru władzy.

Czy odniesienie do tych słów można 
znaleźć w Pańskim haśle „Zawsze 
blisko mieszkańców’?

Jak najbardziej. Służyć powinno się lu-
dziom, a nie interesom, dlatego też chciał-
bym wpływu mieszkańców na otaczającą 
ich rzeczywistość, na rozwój całej Gminy, ale 
i pojedynczych miejscowości. Mają temu słu-
żyć budżet obywatelski, fundusz sołecki czy 
konsultacje społeczne w zakresie najważ-
niejszych dla naszej wspólnoty spraw.

Czy boi się Pan porównań 
do poprzedniczki?

Boję się jedynie tego, żeby po pięciu la-
tach mojego urzędowania mieszkańcy nie 
próbowali oceniać mnie przez pryzmat efek-
tów 26 lat rządzenia pani burmistrz. Jednej 
kadencji nie sposób bowiem przyrównać do 
siedmiu. Natomiast ciężkiej pracy i wyzwań 
się nie obawiam.
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Ogień wolności w Skalmierzycach w 1918 roku
Wydarzenia, jakie miały miejsce w listopadzie i grudniu 1918 roku 
na pograniczu skalmierzycko-kaliskim miały istotne znaczenie 
w przebiegu całego procesu odzyskiwania wolności  
tego rejonu Wielkopolski. 

Skalmierzyce Nowe w okresie narodzin 
niepodległości znalazły się w centrum wy-
darzeń, jakie rozgrywały się w sąsiednim Ka-
liszu oraz w powiatowym Ostrowie. Zalążki 
polskiej administracji w Kaliszu stworzono 
10 listopada 1918 roku wraz z powstaniem 
Sztabu Wojskowego Ziemi Kaliskiej z por. 
Juliuszem Ulrychem na czele. Abdykacja ce-
sarza Wilhelma II oraz spontanicznie tworzą-
ce się Rady Żołnierskie na terenie Niemiec 
znacznie osłabiły zdolność kierowania admi-
nistracją pruską nie tylko w Kaliszu, ale i w 
całym rejonie nadgranicznym.

Sprawa niepodległości tak bardzo oczeki-
wanej przez Polaków leżała w rękach „wiel-
kich” tego świata, gdyż zręby wolności wyku-
wali dyplomaci, często wzmacniani faktami 
dokonanymi, a takim był zbrojny czyn ludu 
wielkopolskiego na przełomie 1918/1919 
roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych W. 
Wilson w styczniu 1918 roku zapowiedział 
powstanie wolnej Polski, jednak zupełnie 
mało znane jest w tej kwestii stanowisko 
Stolicy Apostolskiej, która reprezentowana 
przez samego papieża Benedykta XV skiero-
wała już w październiku 1918 roku orędzie 
do Polaków. W końcowych wersach tego pro-
roczego słowa papież napisał: Stolica Święta, 
która miłowała Polskę wtedy, gdy na szczycie 
stała swej chwały, miłowała ją silniej jeszcze 
w chwilach niedoli jako matka, która tem wię-
cej kocha córkę, im w większem ją widzi nie-
szczęściu. Lecz dzięki niech za to będą nieskoń-
czone Panu, jutrzenka Zmartwychwstania 
Polski zaświtała wreszcie. Najgorętszym ży-
czeniem Naszem jest, by Polska powróciwszy 
do pełnej niepodległości, jak najrychlej zajęła 
przeznaczone sobie w gronie państw miejsce, 
by nie ustawała w niej tradycja narodu cywi-
lizowanego i chrześcijańskiego (Przewodnik 
Katolicki, 48/1918).

Rok 1918 NA PoGRANICZU 
SkAlmIeRZyCko-kAlISkIm 

Gubernialny Kalisz obsadzony przez 
resztki żołnierzy niemieckich dowodzonych 
przez gen. Sonntaga szczególnie liczną za-
łogę posiadał w obozie jenieckim na tere-
nie Szczypiorna, bezpośrednio przy granicy 
ze Skalmierzycami. W pierwszych dniach 
listopada, gdy Józef Piłsudski przybywał 

do Warszawy, pogranicze skalmierzyckie 
wrzało, jakby przeczuwając nadchodzące 
wydarzenia. Niewątpliwy wpływ na tutej-
szą sytuację miały wypadki, jakie zachodziły 
w tym czasie w Ostrowie. Zawiązanie się tam 
zalążków polskich władz z I-szym pułkiem 
wojskowym oraz rozwiązanie tych struktur 
pod naciskiem Poznania jeszcze bardziej 
zaogniło sytuację na pograniczu. Przejeżdża-

jący przez Ostrów do Warszawy poznańscy 
działacze Seyda i Trampczyński ostudzili 
zapał ostrowian, stwierdzając: Jeszcze nie 
wybiła godzina dwunasta, jest dopiero pięć 
minut przed dwunastą. Zdemobilizowani 
żołnierze ostrowscy zaczęli zmierzać w kie-
runku Kalisza przez Skalmierzyce, aby za 
kordonem tworzyć zalążki Polskiej Organi-
zacji Wojskowej. 

Dzień po podpisaniu aktu zakończenia 
wojny światowej, w dniu 12 listopada Polacy 
przejęli w Kaliszu władzę administracyjną 
z burmistrzem Bukowińskim oraz wojskową 
z por. Juliuszem Ulrychem na czele. Nazajutrz 
garnizon niemiecki opuścił Kalisz, przema-
szerowując przez Skalmierzyce. Za nimi po-
dążyli też urzędnicy wraz z rodzinami. 

Pod kontrolą niemiecką pozostał jeszcze 
obóz jeniecki w Szczypiornie, gdzie stacjono-
wały 3 kompanie wartownicze dozorujące 
około 2 tysięcy przetrzymywanych jeńców 
różnych narodowości. 16 listopada przez 

granicę przeszli Polacy z sierżantem Fran-
ciszkiem Twardowskim ze skalmierzyckie-
go odwachu dworcowego, zapoczątkowując 
w ten sposób powstanie Batalionu Pogra-
nicznego, wzmacnianego stopniowo człon-
kami ostrowskiego I-szego pułku piechoty. 
Rozrastający się liczebnie Batalion Pogra-
niczny dowodzony później przez ppor. Wł. 
Wawrzyniaka 13 grudnia złożył w Kaliszu na 
placu św. Józefa przysięgę wojskową przy-
jętą przez płk. J. Lewszackiego z Kaliskiego 
Okręgu Wojskowego.

 WydARZeNIA W SZCZyPIoRNIe 
W GRUdNIU 1918 RokU

Święta Bożego Narodzenia 1918 roku nio-
sły ze sobą wyjątkową nadzieję odzyskania 
niepodległości po latach zaborów. W Szczy-
piornie dla żołnierzy Batalionu Pogranicz-
nego Powiatowa Rada Ludowa w Ostrowie 
przygotowała kolację wigilijną, a przekazane 
wówczas dary stworzyły klimat domu ro-
dzinnego w wolnej Ojczyźnie. Ten przytłu-
miony atmosferą świąteczną spokój zakłóci-
ły jednak wypadki, jakie zaszły popołudniu 
27 grudnia 1918 roku.

Dwaj żołnierze Batalionu Pograniczne-
go patrolujący granicę w rejonie Boczkowa 
i Szczypiorna zwyczajowo skrócili sobie tra-
sę, przechodząc polami tuż nad granicą po 
stronie pruskiej. Na taką okazję jakby czekali 
strażnicy niemieccy, otwierając ogień w kie-
runku dwóch pograniczników: Jana Mertki 
i Czesława Radajewskiego. Padły pierwsze 
strzały oznaczające początek powstania 
w rejonie skalmierzyckim. Szeregowiec Jan 
Mertka zginął od kuli strażnika Heimat-
schutzu, a jego kolega Czesław Radajewski 
został ranny w nogę i rękę. Dowodzący ba-
talionem ppor. Wł. Wawrzyniak postanowił 
wraz z oddziałem pochwycić sprawców 
ukrywających się w posterunkach strażni-
czych majątku Boczków. Z powodu ucieczki, 
sprawców strzelaniny nie udało się uchwy-
cić. Aresztowano tylko właściciela majątku 
– Niemca Eugeniusza Maternego. 

Gdy w Skalmierzycach próbowano wyja-
śnić przyczyny zdarzenia, iskra powstania 
zapaliła się w Poznaniu. Przyjazd Ignacego 
Paderewskiego do grodu nad Wartą i jego 
entuzjastyczne powitanie przez oczekują-
cych zrywu powstańczego Wielkopolan sta-
ły się zaczątkiem wypadków, które przeszły 
do historii jako zwycięskie powstanie wiel-
kopolskie, przynoszące niepodległość pra-
starej polskiej ziemi.

Jan Mertka
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SkAlmIeRZyCZANIe W WAlCe 
o NIePodleGłość 

Wypadki w Szczypiornie oraz wieści 
z Poznania zmobilizowały Skalmierzyczan 
do czynu zbrojnego przynoszącego wolność 
południowym krańcom Wielkopolski. Tuż 
przed wybuchem powstania skalmierzyccy 
ochotnicy, a było ich na początku około 40, 
wynieśli z młyna Berlinera 68 sztuk kara-
binów. Spośród powstańców wielokrotnie 
w działaniach udział brali Bamber Ignacy, 
bracia Chlastowie – Franciszek, Józef i Sta-
nisław, Czerwiński Stanisław, bracia Gierzo-
wie – Jan Władysław i Adam, Jurek Wincenty 
z synem Janem, Klusak Ignacy, Kurzajewski 
Antoni, Lorenc Michał, Mocek z Ociąża, Wa-
siakowie Walenty i Franciszek, Wojtczak 
Franciszek, Tomczak Stefan, bracia Adam-
scy ze Śliwnik oraz dowódca kompanii skal-
mierzyckiej – Idzior Józef. Z biegiem dni 
w działania powstańcze włączyli się kolejni 
ochotnicy ze Śliwnik, Sławina, Gostyczyny, 
Biskupic Ołobocznych. 

Zbierający się w Domu 
Katolickim członkowie Stra-
ży Ludowej w porozumie-
niu z dowództwem I-szego 
Batalionu Pogranicznego 
postanowili przystąpić do 
działania wieczorem 29 
grudnia. Do zebranych ze 
słowami zachęty przemówił 
skalmierzycki proboszcz Jan 
Piotrowicz. Wezwano ochot-
ników z okolicznych wiosek. 
Postanowiono w pierwszej 
kolejności zająć miejsca pil-
nowane przez strażników 
niemieckich. Do nich zaliczo-
no dworzec kolejowy, pocztę 
z centralą telegraficzną, pa-
rowozownię, budynki straż-
nicze na granicy i budynek 
byłego Głównego Urzędu 
Celnego. 

Z Domu Katolickiego powstańcy wyru-
szyli drogą Podkocką w kierunku dworca 
kolejowego. W tym samym czasie ze Szczy-
piorna wyruszyły ku Skalmierzycom dwie 
kompanie żołnierzy z ppor. Wł. Wawrzynia-
kiem. Rozbroili oni posterunki wzdłuż gra-
nicy, obsadę dworca oraz nawiązali łączność 
z kompanią skalmierzycką w celu omówienia 
działań powstańczych. Po przejęciu stacji ko-
lejowej i poczty wspólnie wyruszono do cen-
trum Skalmierzyc Nowych. Odebrano broń 
burmistrzowi i komisarzowi obwodowemu. 
Nad ranem 30 grudnia 1918 roku na budyn-
ku dworca po raz pierwszy wywieszono pol-
ską flagę, czego dokonać mieli Józef Woźniak 
i Franciszek Chlasta. W budynku pocztowym 
polską flagę wywiesiła pracownica centrali 
telefonicznej Władysława Orłowska. 

30 grudnia 1918 roku Skalmierzyce 
były wolne. Stopniowo obsadzano Polaka-

mi ważniejsze stanowiska i urzędy na stacji 
kolejowej, granicy i poczcie. Rozbrojeni żan-
darmi zgodzili się pełnić służbę w asyście po-
wstańców, którzy dokonali też przeszukania 
obiektów największego skalmierzyckiego 
spedytora Adolfa Imbacha, gdzie znajdował 
się posterunek wojskowy. Więksi właściciele 
ziemscy oraz posiadacze firm handlowych 
wcześniej zapewnili sobie ochronę strażni-
ków niemieckich przed przewidywanymi 
działaniami Polaków. W związku ze znalezie-
niem broni na parcelach u Niemca Sieberta, 
postanowiono zrewidować pozostałych wła-
ścicieli prywatnych interesów. Powstańcy 
Koziołek Józef, Gierz Jan, bracia Samarzewscy 
i inni udali się do Kotowiecka w celu przeszu-
kania posiadłości tamtejszego Niemca von 
Lekowa – znajdować się miał tam przydzie-
lony do ochrony majątku oddział żołnierzy. 
Zaskoczeni Niemcy nie stawiali oporu i po 
rozbrojeniu odesłano ich pod eskortą do bu-
dynku dworcowego w Skalmierzycach. 

30 grudnia przez Skalmierzyce przecho-

dził batalion niemiecki z Kalisza. Zrezygno-
wanych żołnierzy zmuszono do oddania bro-
ni i części ekwipunku. Kompania powstańcza 
pod dowództwem Józefa Idziora przejmo-
wała władzę nad ziemią skalmierzycką. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom licznych 
spedytorów handlowych, Idzior przydzielał 
im ochronę przed możliwymi rabunkami, 
za co właściciele płacili żołnierzom żołd. 
Także w pobliskim Ociążu mały oddział po-
wstańczy zorganizował Władysław Ciesiel-
ski, kwaterując się w budynku miejscowego 
dworca kolejowego. Oddział podległy ko-
mendanturze dworcowej w Skalmierzycach 
zasłużył się w akcji ponownej rewizji dworu 
von Lekowa w Kotowiecku. Po otrzymaniu 
informacji o pobycie uzbrojonego oddziału 
Heimatschutzu w tej miejscowości, grupa po-
wstańców udała się wagonami kolejki z Ocią-
ża do Kotowiecka, a po szczegółowej rewizji 
znaleziono tam broń, amunicję i skrzynie 

z granatami. Do nieco groteskowej sytuacji 
doszło na krótko przed wybuchem powsta-
nia w rejonie skalmierzyckiego dworca. Po-
wstańcy otrzymali wiadomość, że na szczycie 
wieży ciśnień (jeszcze istnieje) znajduje się 
niemiecki karabin maszynowy. Postanowio-
no zdobyć go poprzez zmylenie pilnujących 
wieży żandarmów. Wykorzystując moment 
nieuwagi powstańcy Fr. Wasiak, W. Jaźwiec, 
I. Klusak, i St. Czerwiński weszli na wieżę, 
wyważając drzwi. Jakie było rozczarowa-
nie, gdy okazało się, że zamiast „kulomiotu” 
znajdował się tam tylko ukryty owies. W zde-
nerwowaniu wchodzący po drabinie Fr. Wa-
siak spadł, kalecząc sobie poważnie nogę. 
Był to pierwszy ranny ze skalmierzyckich 
powstańców. 

W dniach 29 i 30 grudnia 1918 roku Skal-
mierzyce Nowe wyzwoliły się z ponad stulet-
niego władania przez Prusaków. Niemieccy 
żołnierze i urzędnicy, stopniowo zastępowa-
ni przez Polaków, opuszczali nasze miasto. 
Powstanie wielkopolskie obejmowało coraz 

szersze kręgi. Także sto-
lica Wielkopolski była już 
wolna. Planowano prze-
jazd Ignacego Paderew-
skiego pociągiem z misją 
aliancką z Poznania do 
Warszawy. 

Jednak w rękach nie-
mieckich był jeszcze wę-
złowy Ostrów. 31 grud-
nia na wolny dworzec 
skalmierzycki nadjecha-
ły wozy z powstańcami 
z Leziony i Strzegowy. 
Zaopatrzeni w broń zma-
gazynowaną w obejściu 
Kaplickich, razem z kom-
panią skalmierzycką uda-
li się oni wzdłuż torów 
pieszo w kierunku Ostro-
wa. Pociągiem nadjechali 
też żołnierze Batalionu 

Pogranicznego ze Szczypiorna. Przejęto 
ostrowski dworzec kolejowy, umożliwiając 
w ten sposób bezpieczny przejazd w dniu 1 
stycznia 1919 roku pociągu specjalnego, wio-
zącego ojca naszej niepodległości – Ignacego 
Paderewskiego – do Warszawy na spotkanie 
z naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim. 

W październiku 1919 roku sam naczelnik 
Józef Piłsudski przejeżdżał przez naszą stację 
kolejową w drodze do Poznania. Tu odbyło 
się jego krótkie spotkanie ze skalmierzycką 
dziatwą szkolną. To miejsce - symbol pru-
skiej potęgi, było także świadkiem przejazdu 
z Francji do Polski „błękitnej armii” gen. Jó-
zefa Hallera. 

Skalmierzycki dworzec odegrał więc 
niezwykle ciekawą rolę w dniach narodzin 
polskiej niepodległości. Może więc po rozpo-
czętym remoncie zawiśnie na nim stosowna 
tablica? Cdn. 

Jerzy Wojtczak 

Pomnik poświęcony Janowi Mertce w Boczkowie
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Koncert operetkowy  
na 100-lecie niepodległości
Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości  
był okazją do zorganizowania przez Chór św. Grzegorza  
w Nowych Skalmierzycach okolicznościowego koncertu pn.  
„Najpiękniejsze arie operetkowe”, który poprowadził Jerzy Wojtczak.

Wydarzenie odbywające się 11 listopa-
da w Starym Kinie zgromadziło wielu me-
lomanów, którzy mogli wspólnie z chórem 
odśpiewać hymn narodowy oraz Rotę a tak-
że wysłuchać m.in. pieśni patriotycznych, 

wiązanki wojskowej, utworów ze światowej 
sławy operetek – „Księżniczki czardasza”, 
„Halki”, „Wesołej Wdówki”, „Nabucco” czy 
musicalu „Skrzypek na dachu”.

Jak podkreślił dyrygent chóru Mariusz 

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości  
- uroczystości w Ociążu
11 listopada 1918 roku  
to wyjątkowa data w dziejach 
naszej Ojczyzny. To właśnie  
100 lat temu nasi przodkowie  
walczyli o niepodległość Polski. 

To właśnie dzięki nim żyjemy w wolnym 
kraju. Swoją wdzięczność okazali mieszkań-
cy Fabianowa, Kwiatkowa i Ociąża, licznie 
uczestnicząc w uroczystościach przy znaj-
dującej się na ścianie domu katolickiego 
im. bł. Władysława Mączkowskiego tablicy 
upamiętniającej 25-ciu poległych i zamor-
dowanych podczas drugiej wojny światowej 
mieszkańców naszej parafii. 

W tym miejscu należy szerzej wspomnieć 

o bł. Władysławie Mączkowskim, który uro-
dził się w Ociążu. Podczas II wojny światowej 
pełnił on tajnie posługę kapłańską. Po pew-
nym czasie został skierowany jako admini-
strator do wiejskiej parafii w Łubowie pod 
Gnieznem. Aresztowany 26 sierpnia 1940 
roku trafił do przejściowego obozu w Szczy-
glinie. Po kilku dniach został wywieziony do 
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, 
a stamtąd w grudniu 1940 roku trafił do obo-
zu w Dachau. Zmarł 20 sierpnia 1942 roku 
wycieńczony pracą ponad siły i głodem. Jego 
ciało spalono w obozowym krematorium. 

Uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem 
hymnu państwowego i odczytaniem listy 
poległych. Następnie zebrani przeszli z Rotą 

na ustach na parking przy kościele, gdzie 
w 1928 roku – w 10. rocznicę odzyskania 
niepodległości – został posadzony pamiąt-
kowy dąb. Tuż obok niego umieszczono od-
nowiony obelisk, na którym widnieje napis 
„KR 11.11.1928 r.” Dzięki życzliwości miesz-
kańców udało się również odnaleźć zdjęcie 
z tego wydarzenia, wykonane 11 listopada 
1928 roku, które na stałe zostało umieszczo-
ne tuż przy drzewie. 

Na pamiątkę 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości zrobiono wspólne 
zdjęcie, które znajdzie swoje miejsce w na-
szej lokalnej historii.

 
 Grażyna Jaś

Jernalczyk - wysoka frekwencja jest dobrą 
prognozą na przyszłość. Mam nadzieję, że 
koncert najpiękniejszych arii operowych za-
początkował cykl tego typu wydarzeń organi-
zowanych przez nasz chór i już w roku przy-
szłym, w okolicach Święta Niepodległości, uda 
się nam zorganizować go ponownie. Przedsię-
wzięcie było współfinansowane ze środków 
budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
w ramach otwartego konkursu ofert na reali-
zację zadań publicznych w roku 2018. 

Dariusz Smułka
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W związku z tym niecodziennym świętem 
w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jana Nepo-
mucena Chrzana w Gostyczynie odbyła się 
wieczornica patriotyczna pt. „Pisk Białego 
Orła” połączona z koncertem pieśni i piose-
nek patriotycznych w wykonaniu szkolnego 
chóru. Mottem uroczystości stały się słowa 
św. Jana Pawła II: „Ojczyzna: wyzwanie tej 
ziemi rzucone przodkom i nam, by stano-
wić o wspólnym dobru i mową własną jak 
sztandar – wyśpiewać dzieje”. Posłuszni temu 
wyzwaniu uczniowie, rodzice, dziadkowie 
i nauczyciele zgromadzili się 8 listopada br. 
w sali gimnastycznej, by świętować wolność 
odzyskaną po stu dwudziestu trzech la-
tach niewoli.

Uroczystość przygotowali uczniowie klas 
II-VII. Najpierw odbył się niezwykły spektakl, 
w którym dzieje wielopokoleniowej polskiej 
rodziny wpisane zostały w historię Polski. Zi-
lustrowana za pomocą muzyki i tańca legen-
da o Białym Orle bardzo poruszyła widzów. 
Podczas występu zaprezentowano także 
układ choreograficzny z wykorzystaniem bia-
ło-czerwonych szarf. Całości dopełnił występ 
chóru. W drugiej części wieczornicy dołączyli 
do niego również zaproszeni goście. Wszyscy 
zachęceni słowami Oskara Kolberga „Naród, 
który przestaje śpiewać, przestaje istnieć.” 
udowodnili, że Polska - która nigdy nie zgi-
nęła, m. in. dzięki silnej tradycji i kulturze 
- nigdy nie zginie. Koncert był krótką lekcją 
historii zaklętą w piosenki. Wszystkie odno-
siły się do ważnych etapów dziejów naszej 
ojczyzny. Wybrzmiały zatem pieśni „Przybyli 
ułani pod okienko”, „Piechota”, „Wojenko, wo-
jenko”, „Serce w plecaku”, „O mój, rozmary-
nie!”, „Warszawskie dzieci” czy współczesna 
piosenka z popularnego serialu „Czas hono-
ru” – „Dziewczyna z granatem”. Koncert uzu-
pełniły fragmenty wierszy Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego czy Anny Świrszczyńskiej. Na 
koniec uczniowie oddali cześć powstańcom 
wielkopolskim poprzez ułożenie krzyża z bia-
ło-czerwonych róż i zapalenia znicza – sym-
bolu pamięci o tych, którzy oddali życie za 
naszą ojczyznę. 

Krzysztof Klenczon śpiewał: „Jak myśl 
sprzed lat, jak wspomnień ślad - wraca dziś 
pamięć o tych, których nie ma”. Spektakl 
w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej 
z Gostyczyny był takim właśnie niezwykłym 
powrotem do pięknej, choć bolesnej, historii 
wolnej Polski. Odpowiednio dobrane dźwięki 
i wyśpiewane teksty były doskonałym czasem 
na refleksję o ojczyźnie, historii, wolności.

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie 
w przygotowanie tej niezwykłej duchowej 
uczty oraz za wielką wrażliwość i dojrzałość.

Paulina Wielanek

Patriotyczne świętowanie
Rok 2018 stanowi szczególną kartę w historii Polski,  
mija bowiem sto lat od odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie szkoły podstawowej w Gostyczynie 

przygotowali wieczornicę patriotyczną
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Mirabelka – kiełkująca historia w Nowych Skalmierzycach
W ramach oficjalnych obchodów 100-lecia niepodległości Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna 
Gminy i Miasta wzięły udział w akcji czytelniczej Mirabelka – kiełkująca historia.

Warsztaty na podstawie książki Cezare-
go Harasimowicza „Mirabelka” odbyły się 
13 listopada br. w siedzibie centrum kultury 
oraz biblioteki. Uczestniczyły w nich dzieci 
z IV klasy Szkoły Podstawowej im. bł. ks. J.N. 
Chrzana w Gostyczynie. Głównym celem ak-
cji było rozbudzenie zainteresowania histo-
rią Polski oraz zwiększenie świadomości na 
temat wydarzeń związanych z wojną.

Zajęcia rozpoczęły się głośnym czytaniem 
oraz dyskusją. W dalszej części dzieci two-
rzyły drzewo pamięci wraz z życzeniami dla 
Polski oraz wykonały biało-czerwoną flagę 
z bibuły. W podziękowaniu za zaproszenie 
dziewczynki zaprezentowały choreografię 
z szarfami do piosenki „Mówię o Tobie do-
brze” ze spektaklu „Pisk Białego Orła”. Na 
zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplom i ustawili się do wspólnej fotografii 
przed tablicą pamiątkową odsłoniętą z oka-
zji 100-lecia odzyskania niepodległości. 

 
Michalina Wilczura

Dzień seniora w Skalmierzycach
24 listopada br. w sali 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
spotkali się seniorzy z terenu  
wsi Skalmierzyce, aby uroczyście 
obchodzić swoje święto. 

Impreza była poprzedzona mszą św. spra-
wowaną przez ks. kan. Sławomira Nowaka. 
W kazaniu nawiązał on do ogromu doświad-
czenia, które powinniśmy czerpać od osób 
starszych - Wasze być może zmarszczone 
czoło, może zmarszczone ręce, potwierdza-
ją wielką mądrość a także godność tego, jak 

należy przeżyć życie. Moglibyście stanąć na 
moim miejscu i każdy z Was mógłby opowie-
dzieć historię swojego życia, która na pewno 
byłaby piękna i ciekawa, choć czasami trudna. 
Może czasami musieliście nieść krzyż, ale to 
wszystko znieśliście, to wszystko przetrzyma-
liście i dzisiaj z wiarą stajecie przed ołtarzem. 

Organizatorzy, czyli sołtys wsi Ignacy Ka-
sprzak oraz rada sołecka przygotowali dla 
uczestników poczęstunek, występ zespołu 
folklorystycznego Ołobok oraz życzenia. 
Chcę się Państwu nisko pokłonić i podzięko-
wać za przekazywane nam, młodszemu po-
koleniu, doświadczenie, życiowe wskazówki 

i rady- powiedział burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak. Jesteście nieocenieni w swojej doj-
rzałości i dalekowzroczności, dlatego chcemy 
czerpać ze skarbnicy Waszej mądrości pełny-
mi garściami. 

Seniorzy udowodnili nie tylko, że potrafią 
się bawić, uczestnicząc w zabawie tanecz-
nej, ale także, że mają poczucie humoru oraz 
dystans, śmiejąc się z zabawnego wiersza 
pt. „Jak ja się czuję” recytowanego przez 
Edmunda Dębickiego. Uroczystość finanso-
wana była z budżetu sołeckiego Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce.

Aleksander Liebert

Dzieci wykonały biało-czerwone flagi

Seniorzy ze Skalmierzyc wspólnie obchodzili swoje święto
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Święty przyjechał….  
wozem strażackim!
Ciekawe spotkanie mikołajkowe Centrum Kultury  
oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
przygotowały dla dzieci 2 grudnia br. na Skwerze Czytelnika. 

Miejsce to stało się areną występów 
artystycznych – tanecznych i wokalnych – 
podopiecznych uczęszczających na zajęcia 
organizowane przez centrum. Dźwięki wy-
śpiewywanych przez nich kolęd oraz pio-
senek o tematyce świątecznej wprowadziły 
zebranych w klimat zaprezentowanego na-
stępnie przez Kabaret BZIK programu pt. 
„Przyszła pora na Gwiazdora”. Na ten inte-
raktywny program złożyły się wspólne śpie-
wy, wygłupy z tygryskiem Piko oraz konkurs 
dla dzieci. 

Emocje sięgnęły zenitu, gdy pięknym, 
czerwonym, bojowym wozem strażackim 
przyjechał ten najbardziej przez wszystkich 
wyczekiwany – Święty Mikołaj. Towarzy-
szyły mu śnieżynki oraz Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz 
Walczak. Specjalnym przyciskiem dokonał 

on premierowego włączenia światełek na 
pobliskiej choince, co jak określił stanie się 
coroczną tradycją wprowadzającą miesz-
kańców w bożonarodzeniowy nastrój. Mroki 
ciemności rozświetliły również puszczone 
w niebo fajerwerki. 

Obaj panowie przekazali zebranym życze-
nia. Burmistrz życzył, by tegoroczne święta 
wypełnione były miłością, radością i szczę-
ściem, a pod choinką czekały na wszystkich 
wymarzone upominki, natomiast gość z da-
lekiej Laponii zdrowia, wszelkiej pomyślności 
i tego, by nowo wybrane władze dobrze służy-
ły mieszkańcom.

Spotkanie zakończyło się rozdawaniem 
cukierków i wyjazdem Mikołaja, na którego 
z pewnością czekają kolejne dzieci…

Magdalena Kąpielska 

„Społecznie  
Wkręceni”
Przedstawicielki 
Stowarzyszenia Eudajmonia 
w Skalmierzycach wzięły udział 
w wyjątkowym wydarzeniu 
organizowanym przez 
Fundację Kaliski Inkubator 
Przedsiębiorczości – Forum 
Inicjatyw Społecznych, które 
odbyło się 22 listopada 2018 
roku w siedzibie fundacji 
w Kaliszu. 

W trakcie forum odbył się m.in. wy-
kład Jakuba Wygnańskiego – prezesa 
Pracowni Badań i Innowacji Społecz-
nych STOCZNIA. Miało też miejsce pod-
sumowanie działań Inkubatora na rzecz 
organizacji pozarządowych oraz wrę-
czenie nagród w konkursie „Społecznie 
Wkręceni”. Stowarzyszenie otrzymało 
za swoją działalność wyróżnienie. Jak 
powiedziała jego prezes Agnieszka Paw-
lak - wyróżnienie daje siłę i motywację do 
dalszego działania. Czujemy się docenie-
ni i zauważeni nie tylko w swojej gminie. 
Jestem dumna z zespołu ludzi, z którymi 
współpracuję. Działamy na zasadzie wo-
lontariatu. Nasza Eudajmonia to przede 
wszystkim relacje ludzi, mnóstwo cudow-
nych pomysłów. 

Eudajmonia powstała 7 kwietnia 
2018 roku, swoją działalność rozpoczęła 
jednak w sierpniu. Zorganizowano już: 
trzy rodzinne rajdy nordic walking, zum-
bę grzybobranie, zajęcia dance fitness. 
Duży nacisk w stowarzyszeniu kładzie 
się na wymianę doświadczeń z organi-
zacjami z Wielkopolski. Stowarzyszenie 
jest otwarte na współpracę, jej członko-
wie chętnie się szkolą. To wszystko spra-
wia, że wydarzenia Eudajmonii cieszą 
się tak dużym powodzeniem. 

Występy dzieci
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Święto  
Seniorów
15 listopada br. zarząd 
skalmierzyckiego koła Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów zorganizował 
uroczystość z okazji  
Dnia Seniora. 

W spotkaniu uczestniczyło ponad dzie-
więćdziesiąt osób - zarówno członkowie, jak 
i sympatycy związku. Gościem honorowym 
była ówczesna Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik.

Przy okazji tego święta składane są po-
dziękowania najbardziej zasłużonym oso-
bom, które bezinteresownie i z wielkim za-
angażowaniem działają na rzecz związkowej 
wspólnoty. W tym roku dyplomami uznania 
uhonorowano: Danutę Dolatę, Anielę Szym-
czak oraz Stanisława Jaźwieca. Ponadto 
przewodnicząca Krystyna Marczak, w imie-
niu obecnych na spotkaniu seniorów, złożyła 
podziękowanie Bożenie Budzik za wsparcie 
finansowe działalności koła. Po odśpiewaniu 
tradycyjnych życzeń „Sto lat” obdarowano 
ją także bukietem kwiatów. Z kolei Bożena 
Budzik złożyła Seniorom życzenia zdrowia, 
sił i radości odnajdywanej w najdrobniejszych 
okruchach życia. Podkreśliła rangę i znacze-
nie ludzi starszych. Podziękowała za wspar-
cie, które otrzymywała piastując odpowie-
dzialną funkcję burmistrza.

Spotkanie było również okazją do podsu-
mowania działalności za okres mijającego 
roku. Uroczystość z okazji Dnia Seniora to nie 
tylko spotkanie towarzyskie, ale integracja 

oraz wspólna zabawa przy muzyce i dobrym 
jedzeniu. Seniorzy po raz kolejny udowod-
nili, że są aktywni, chętnie śpiewają znane 
piosenki i angażują się we wspólną zabawę.

Kolejna wieś pięknieje - siłownia zewnętrzna  
oraz altana drewniana wraz z zadaszeniem  
w Fabianowie

W Fabianowie zakończyły się prace zwią-
zane z utworzeniem siłowni zewnętrznej 
wraz ze stołem do gry w piłkarzyki oraz 
montażem zadaszonej drewnianej altany 
z boku świetlicy. Wszystko to w pobliżu ist-
niejącego już placu zabaw.

Siłownia zewnętrzna została wyposażona 
w cztery zestawy urządzeń gimnastycznych, 
wspomniany już stół do gry w piłkarzyki 
oraz tablicę informacyjną z regulaminem.

Całość inwestycji spełnia standardy bez-
piecznego spędzania czasu wolnego przez 
dzieci i dorosłych oraz podnosi atrakcyjność 
miejscowości pod względem rekreacyjnym. 
Zagospodarowany wokół świetlicy wiejskiej 
teren pozwoli na aktywne spędzanie czasu 
na świeżym powietrzu. 

Siłownia, stół oraz altana powstały 
w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska 
Wieś” z programu Wielkopolska Odnowa 
Wsi. Środki, jakie Gmina otrzymała od Sa-

morządu Województwa Wielkopolskiego to 
29.749,99 zł.

Wkładem własnym mieszkańców so-
łectwa było uporządkowanie terenu przed 
rozpoczęciem montażu wyżej wymienio-
nych elementów oraz nasadzenie nowych 
krzewów i drzewek ozdobnych. Mieszkańcy 
dokonali również renowacji całego trawnika. 

 

Projekt współfinansowany przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
w ramach programu „Wielkopolska 
odnowa Wsi 2013 – 2020”
Całkowita wartość projektu: 42 499,99 zł
dotacja UmWW: 29 499,99 zł
Wkład finansowy Gminy: 12 750,00 zł
Wkład własny mieszkańców: 
równowartość kwoty 14 250,00, zł

Seniorzy udowodnili, że są aktywni i chętnie angażują się we wspólną zabawę
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Konferencja „Aktywność społeczna 
i bezpieczeństwo seniorów” 
 26 października 2018 roku w Starym Kinie w Nowych Skalmierzycach 
odbyła się dedykowana osobom w wieku senioralnym konferencja 
pod hasłem: „Aktywność społeczna i bezpieczeństwo seniorów”. 
Zorganizował ją Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowych Skalmierzycach pod patronatem honorowym  
burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Celem konferencji było przedyskutowanie 
różnych rozwiązań zapewniających osobom 
starszym możliwie samodzielne funkcjono-
wanie w swoich mieszkaniach i środowiskach 
lokalnych. Podjęto tematy dotykające obszaru 
zdrowia, prawidłowego odżywiania, czyha-
jących wokół zagrożeń i sposobów radzenia 
sobie z nimi a także kwestie obejmujące akty-
wizowanie seniorów i prezentujące liczne dzia-
łania im dedykowane. 

Wystąpienia prelegentów miały służyć 
opracowaniu nowych koncepcji, promocji dzia-
łań środowiskowych na rzecz seniorów (pla-
nowanych i realizowanych z udziałem samych 
seniorów) oraz upowszechnianiu dobrych 
praktyk inspirujących do poszukiwania i wdra-
żania rozwiązań innowacyjnych, efektywnych, 
odpowiadających seniorom.

Na konferencję przybyli powitani przez 
kierownika MGOPS Urszulę Gajdę seniorzy, 
ich opiekunowie, członkowie rodzin, miesz-
kańcy gminy i miasta, radni, sołtysi, kierowni-
cy ościennych ośrodków pomocy społecznej, 
przedstawiciele policji, oświaty, służby zdro-

wia, organizacji pozarządowych, członkowie 
Zespołu Interdyscyplinarnego i Gminnej Ko-
misji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Spotkanie prowadziła Dorota Kuli-
kowska – pracownik socjalny, a z wykładami 
wystąpili: Marcin Ferenc – Kierownik GOPS Go-
łuchów w latach 2005-2018, specjalista pracy 
socjalnej - „Działania na rzecz seniorów w gmi-
nie Gołuchów – dobre praktyki”, Aneta Fal-
czyńska – dietetyk kliniczny, psychodietetyk, 

Kolejna wieś pięknieje - plac zabaw  
i siłownia zewnętrzna w Śliwnikach

Plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna 
powstały również w Śliwnikach. Zamonto-
wane urządzenia spełniają standardy bez-
piecznego, aktywnego spędzania czasu wol-
nego przez dzieci i dorosłych oraz podnoszą 
atrakcyjność miejscowości pod względem 
rekreacyjnym. 

Plac wyposażono w elementy zabawo-
we takie jak: karuzela tarczowa, huśtawka 
wahadłowa i wagowa, bujaki sprężynowe, 
piaskownica, stojak na rowery oraz tablica 
informacyjna z regulaminem, natomiast si-
łownię w zestaw jeździec + rower + pylon 
oraz zestaw prasa nożna + surfer + pylon. 
Wokoło całego placu posadzono tuje i krze-
wy ozdobne. 

W ramach zadania zakupiono dodatkowo 
nowe krzesła do świetlicy wiejskiej znajdu-
jącej się w bezpośrednim sąsiedztwie placu 
zabaw oraz siłowni.

Plac i siłownia powstały w ramach kon-
kursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” z pro-

gramu Wielkopolska Odnowa Wsi. Środki, 
jakie Gmina pozyskała od Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego to 28.663,35 zł.

Wkładem własnym mieszkańców so-
łectwa było uporządkowanie terenu przed 
rozpoczęciem montażu wyżej wymienio-
nych elementów oraz nasadzenie nowych 
krzewów i drzewek ozdobnych. Mieszkańcy, 
w ramach wkładu własnego, dokonali rów-
nież renowacji całego trawnika oraz plaży 
się przy stawie. 

 

Projekt współfinansowany przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
w ramach programu „Wielkopolska 
odnowa Wsi 2013 – 2020”
Całkowita wartość projektu: 41 413,35 zł
dotacja UmWW: 28 663,35 zł
Wkład finansowy Gminy: 12 750,00 zł
Wkład własny mieszkańców: 
równowartość kwoty 14 250,00, zł

technolog żywienia, Krzysztof Kula – nadkomi-
sarz, specjalista Wydziału Prewencji Komendy 
Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim 
w Zespole ds. nieletnich i patologii.

Konferencję uświetnił Teatrzyk „Retro” 
z Ostrowiny z muzycznym spektaklem pt. „Pio-
senki z lat 50-tych” i „Piosenki patriotyczne”.

Przedsięwzięcie odbyło się dzięki współ-
pracy wielu zaangażowanych osób – pracow-
ników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowych Skalmierzycach i Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w No-
wych Skalmierzycach. 

Słowa wdzięczności kierujemy do: dyrek-
tor Teresy Kiełbik za wieloletnią współpracę, 
Agnieszki Machlańskiej i uczniów za przygoto-
wanie upominków dla seniorów, Doroty Bart-
czak, Marii Byzi-Szczepaniak oraz firmy Lazur 
– Spółdzielczego Związku Grup Producentów 
Rolnych w Nowych Skalmierzycach za podaro-
wanie własnych produktów.

 
Magdalena Iskierka

Uczestnicy konferencji „Aktywność społeczna i bezpieczeństwo seniorów”
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Ślubowanie 
uczniów klasy I
Uroczyste ślubowanie to ważny 
moment w życiu najmłodszych 
uczniów, ponieważ od tej chwili 
rozpoczyna się dla nich nowy 
rozdział szkolnego życia. 

17 października 2018 roku pięcioro 
uczniów klasy I stało się pełnoprawnymi 
uczniami Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Droszewie i w obecno-
ści sztandaru placówki złożyło uroczyste 
ślubowanie. Swoją obecnością uroczystość 
uświetnili: ówczesna burmistrz Bożena Bu-
dzik, ksiądz kanonik Jarosław Materliński, 
dyrektor szkoły Lidia Biela, przewodnicząca 
rady rodziców Aneta Rychlik oraz rodzice 
i nauczyciele. 

Burmistrz dokonała pasowania pierw-
szoklasistów, a dyrektor Lidia Biela wręczyła 
im pamiątkowe akty oraz legitymacje. Dzie-
ci otrzymały również upominki od swoich 
młodszych i starszych kolegów. 

Dzieci odważnie zaprezentowały na sce-
nie artystyczne talenty oraz popisały się 
swoją wiedzą. Natomiast uczniowie klas 
starszych przygotowali dla Bożeny Budzik 
muzyczną niespodziankę oraz sentymen-
talną fotograficzną podróż. W imieniu całej 
społeczności szkolnej Lidia Biela podzięko-
wała jej za wieloletnią współpracę, życzli-
wość i zrozumienie. 

Zwieńczeniem spotkania był słodki po-
częstunek przygotowany przez rodziców.

Historia Niepodległej  
w SP w Kotowiecku 
W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku  
na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę członkowie 
kółka teatralnego przygotowali przedstawienie teatru lalek 
Historia Niepodległej. 

Scenariusz przygotowała Urszula Ad-
rian, natomiast ścieżkę dźwiękową zre-
alizowała Kinga Tomalak. Począwszy 
od legendy O Lechu, Czechu i Rusie, czyli 
początków naszego państwa, poprzez 
poszczególne wieki, aż po odzyskanie 
niepodległości w 1918 roku zostały przy-
pomniane najważniejsze – te radosne i te 
smutne – wydarzenia historyczne. Widzo-
wie mieli okazję zobaczyć lalki uosobionej 
Polski i Litwy, Józefa Piłsudskiego, szlachci-
ca i szlachcianki oraz Lecha, Czecha i Rusa. 
Inscenizację zakończył współczesny dialog 
o Polsce, by skłonić odbiorców do refleksji 
na temat historii kraju. Podczas uroczysto-
ści został odśpiewany hymn państwowy 
i tym samym szkoła wzięła udział w ogól-
nopolskim rekordzie śpiewania „Mazurka 
Dąbrowskiego” o symbolicznej godzinie 
11.11. 

Obchodom 100-lecia odzyskania nie-
podległości towarzyszył szkolny konkurs 
patriotyczny na najładniej napisany hymn 
Polski. Ponadto społeczność szkolna mo-

gła oglądać wystawę epopei narodowej. 
Egzemplarze Pana Tadeusza Adama Mic-
kiewicza pochodziły z domowych zbiorów 
uczniów i nauczycieli. Zgromadziliśmy sze-
reg książek, każda niemalże w innym wy-
daniu. Życzenie Mickiewicza, by jego księgi 
zbłądziły pod strzechy, spełniło się, a re-
kord zostanie wpisany do Korczakowskiej 
Księgi Rekordów. 

Należy dodać, że ścieżka dźwiękowa do 
przedstawienia teatru lalek była wyemi-
towana jako audycja radiowa w kaliskim 
Radiu Rodzina.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie 
Krasomówczym dla ucznia z Kotowiecka

Tymoteusz Matuszczak reprezentował 
Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka 
w Kotowiecku i województwo wielkopol-
skie w XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Kra-
somówczym organizowanym przez PTTK 
w Legnicy. 

W kategorii szkół podstawowych Tymek 
rywalizował z 35 najlepszymi krasomówcami 

w Polsce, prezentując tekst o lokalnych miej-
scach pamięci związanych z odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości. Uczeń otrzymał 
nagrodę specjalną im. Romana Ogonowskie-
go – długoletniego członka jury konkurso-
wego. Cieszy nas ta nagroda, zwłaszcza, że 
poziom konkursu jest bardzo wysoki. 

Urszula Adrian

Ścieżka dźwiękowa z przygotowanego przez uczniów przedstawienia była wyemitowana w Radiu Rodzina
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Nasza wielka 
grecka przygoda

W dniach 19-24 listopada 2018 roku troje 
uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopol-
skich w Nowych Skalmierzycach: Julia Bukwa, 
Otylia Skupin i Alan Waliszek wraz z dyrektor 
Lucyną Lisiak-Kycią oraz nauczycielami: Mo-
niką Zaprzelską i Krzysztofem Kwiatkowskim 
wzięli udział w pierwszej projektowej mobil-
ności w ramach partnerskiego projektu pro-
gramu Erasmus+ „Let`s make a bridge with 
mind games”. Spotkanie odbyło się w Atenach 
i okolicach, a wszystkich partnerów projektu 
gościła grecka szkoła DES- European Interac-
tive School w miejscowości Varkiza.

Celem wizyty było przedstawienie realiza-
cji zadań modułowych podjętych w ramach 
programu Erasmus+ oraz zaprezentowanie 
przez uczestników krajów partnerskich przy-
gotowanych wcześniej materiałów. Razem 
z przedstawicielami z Polski w realizacji za-
dań uczestniczyli nauczyciele i uczniowie 
z Rumunii, Turcji i Grecji. 

Każda grupa miała możliwość przedsta-
wienia swojego kraju i swojej szkoły w pre-
zentacji i krótkich filmach. Greccy uczniowie 
powitali nas w odświętnych strojach, śpiewa-
jąc „Odę do radości” w swoim ojczystym języ-
ku. Organizatorzy spotkania przeprowadzili 
także seminaria dotyczące nauki matematyki 
oraz zagadnień z psychologii, w których brali 
udział nauczyciele. Uczniowie natomiast mie-
li możliwość uczestniczenia w lekcjach mu-
zyki, plastyki, wychowania fizycznego i che-
mii. Nasi tureccy partnerzy wprowadzili nas 
w świat Kendoku – łamigłówki arytmetycz-
no-logicznej. Uczniowie wraz z nauczycielami 
mieli możliwość gry oraz samodzielnego two-
rzenia nowych gier. Wszyscy mogli poznać 
warsztat i metody pracy greckich kolegów 
oraz atmosferę nauczania w greckiej szkole.

Aspektem kulturowym były wyprawy 
edukacyjne mające na celu zapoznanie się 
z atrakcjami turystycznymi Aten i regionu. 
Program zwiedzania obejmował: miasteczko 
Lavrio, centrum Aten, gdzie graliśmy w grę 

miejską oraz sam Akropol - najbardziej znane 
wzgórze świata, gdzie w czasach starożytnych 
wzniesiono cytadelę. Na wzgórzu znajdują 
się Partenon, Apteros, Propyleje, Erechtejon, 
sanktuarium Artemidy Brauronia, Pinakote-
ka. Mieliśmy także okazję zobaczyć trzeci co 
do wielkości port w basenie Morza Śródziem-
nego – Pireus, który zrobił na nas duże wra-
żenie. Ciekawe okazało się również spotkanie 
z burmistrzem Gregorym Konstandellosem, 
który opowiedział o swojej pracy oraz wizji 
rozwoju regionu. Mieliśmy ponadto okazję 
odwiedzić greckie przedszkole, zobaczyć, jak 
uczą i bawią się najmłodsze greckie dzieci.

Uczniowie ze wszystkich krajów partner-
skich mogli integrować się również podczas 
codziennych wspólnych kolacji w regional-
nych tawernach i restauracjach, gdzie mieli 
możliwość spróbowania tradycyjnych grec-
kich potraw.

Spotkanie zakończyło się sukcesem za-
równo dla uczniów, jak i nauczycieli. Nastąpi-
ła wymiana doświadczeń na wielu płaszczy-
znach. Uczniowie nawiązali nowe kontakty 
i przyjaźnie, poznali inną kulturę, a przede 
wszystkim mieli okazję „doszlifowania” języ-
ka angielskiego.

Przed nami kolejne wielkie wyzwanie, do 
którego musimy się przygotować – spotkanie 
wszystkich partnerów z krajów uczestniczą-
cych w projekcie w Rumunii, które odbędzie 
się w kwietniu przyszłego roku. Następne 
spotkanie planowane jest na wrzesień przy-
szłego roku, a podsumowanie projektu nastą-
pi w kwietniu 2020 roku w Turcji.

 
Monika Zaprzelska

Powiatowy Festiwal Pieśni 
Legionowej i Historycznej

16.11.2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Godzieszach 
Wielkich odbył się XIII Powiatowy Festiwal Pieśni Legionowej i Hi-
storycznej. Wystąpiło w nim 174 uczniów wchodzących w skład 12 
zespołów, które brały udział w konkursie w trzech kategoriach: ze-
spół SP, chór SP, zespół mieszany. Uczestników oceniało jury w skła-
dzie: dr Beata Szymańska, Ewa Kowalczyk-Wiśniewska, Izolda Hu-
chla i Marek Kubera. 

W kategorii „chóry szkół podstawowych” III miejsce zajął Chór 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach pod dyrygenturą Moniki Walczak.

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili m.in. Akropol i Ateny
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Obchody 100-lecia niepodległości 
Polski przeszły do historii
Z tej okazji Stowarzyszenie Eudajmonia w Skalmierzycach 
zorganizowało III Rodzinny Rajd Nordic Walking. 

Tym razem spotkanie odbyło się na Zawa-
dach w Śliwnikach, a w wydarzeniu wzięło 
udział około 100 osób! Wspólnie odśpie-
wano hymn państwowy, były flagi i barwy 
narodowe. Pogoda kolejny raz pozwoliła 
na relaksacyjny marsz po lesie, grillowanie 
i biesiadę przy ognisku. 

Serdeczne podziękowania dla sołtysa 

i mieszkańców wsi Śliwniki za gościnność. 
Jesteśmy dumni, że na nasze wydarzenia 
systematycznie przyjeżdżają już nie tylko 
mieszkańcy różnych zakątków naszej gmi-
ny, ale i goście z Kalisza i Ostrowa Wielko-
polskiego. Razem gońmy EUDAJMONIĘ! 
Do zobaczenia!

„Legnickie i poetyckie sukcesy”
VII miejsce w klasyfikacji generalnej oraz trzy nagrody specjalne to dorobek uczennic Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, które w dniach 22-25 listopada 
reprezentowały Wielkopolskę na Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym. 

Kolejny rok z rzędu uczniowie szkoły zaj-
mują czołowe miejsca w finale wojewódz-
kim i mają prawo reprezentowania regionu 
podczas zmagań ogólnopolskich w Legnicy. 
Dobra passa nie opuściła nas również tym ra-
zem. Na VII miejscu, wśród 24 gimnazjalistów 
z całej Polski, uplasowała się Zosia Jaźwiec 
z klasy III c, która zdobyła jednocześnie pre-
stiżowe wyróżnienie – „Nagrodę Publiczno-
ści”. Bardzo udany debiut odnotowała Antoni-
na Grabarz z klasy IV b, która wraz z Małgosią 
Rybak występowała wśród 35 uczniów szkół 
podstawowych. Antosia, jako dziewięciolatka, 
otrzymała nagrodę specjalną dla „Najmłod-
szego Uczestnika”, zdobyła również wyróż-
nienie w postaci „Nagrody Specjalnej Piotra 
Szymczewskiego”. 

Dla Zosi, która w tym roku opuszcza mury 
dawnego gimnazjum, była to prawdopodob-
nie jedna z ostatnich przygód z krasomów-
stwem na tym etapie kształcenia, ale jej młod-
sze koleżanki już deklarują, że będą walczyły 
o awans do Legnicy w przyszłym roku. 

Ogromnymi sukcesami mogą się również 
poszczycić młodzi poeci, którzy znaleźli się 
wśród grona laureatów kolejnej edycji kon-
kursu literackiego „Najpiękniejsze miasto, 
moja okolica, moje marzenia” organizowa-
nego przez II LO w Ostrowie Wielkopolskim. 
Na drugim miejscu znalazł się Jean Jędrze-
jewski z klasy III c gimnazjum, a trzy wy-
różnienia zdobyły: Małgorzata Ulbrych z III 
b gimnazjum oraz Małgorzata Rybak i Julia 
Szymczak z klasy VII a.

Młodzież przygotowy-
wały: Dorota Bukowska 
i Agata Pawlaczyk-Wie-
czorek. Wszystkim kraso-
mówczyniom oraz poetom 
gratulujemy i życzymy, by 
w każdej chwili życia, nie 
tylko podczas konkursów, 
promowali i kultywowali 
piękno ojczystego języka!

 
Agata Pawlaczyk-Wieczorek
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Migające szkoły
Uczniowie klasy 2a ze Szkoły Podsta-

wowej z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach brali udział w zajęciach 
nauki języka migowego, które odbywały 
się w ramach projektu „Migające Szkoły. 
Migające przedszkola” finansowanego ze 
środków Programu Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich. 

Odbyło się dziesięć spotkań, podczas 
których dzieci poznały wiele znaków 
oznaczających czynności, zwierzęta, 
owoce, kolory, członków rodziny, litery 
alfabetu. W języku migowym nauczyły 
się także refrenu hymnu narodowego, 
który miały okazję zaprezentować na 
uroczystym apelu z okazji Święta Odzy-
skania Niepodległości. 

Na zajęcia podsumowujące zaprosili-
śmy rodziców. Dzieci prezentowały swo-
je umiejętności: alfabet, piosenki, wier-
szyki, zabawy z kolorami i wymyślone 
przez siebie zdania. Była również wspól-
na zabawa. Uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i książki, które ułatwią im 
przypomnienie znaków języka migowe-
go. Wiedzę tę będziemy utrwalać.

Monika Rogalska

Wizyta u przyjaciół w Wadersloh
Kolejny raz, w dniach od 5 do 12 października 2018 roku,  
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów  
w Nowych Skalmierzycach gościli u uczniów ze szkoły partnerskiej 
Gymnasium Johanneum z Wadersloh. 

Młodzież pojechała tam w ramach reali-
zacji programu wymiany międzynarodowej. 
Tegoroczna odsłona projektu nosiła tytuł 
„Czy historia nas dzieli? Wpływ II wojny 
światowej na polsko-niemieckie relacje”, 
dlatego też uczestnicy z ogromnym zaanga-
żowaniem wzięli udział w licznych zajęciach, 
podczas których mogli zbierać informacje 
potrzebne do przygotowania prezentacji na 
powyższy temat. 

Jedną z licznych atrakcji była dwudniowa 
wycieczka do Bonn, podczas której odwiedzi-
liśmy Muzeum Historii Niemiec, gdzie mogli-
śmy zobaczyć wiele ekspozycji związanych 
z historią tego kraju i wyszukać informacje 
dotyczące relacji pomiędzy naszymi kraja-
mi. Pobyt w mieście Beethovena był także 

okazją do wzięcia udziału w warsztatach 
przygotowanych w synagodze. Uczniowie 
mogli wysłuchać opowieści o historii świąty-
ni, losach żydowskiej ludności w Niemczech 
i pracować ze swoim niemieckim kolegą 
w celu przedstawienia wybranej postaci. 
Na uwagę zasługuje też miejsce, w którym 
mieliśmy okazję nocować. BaseCamp Bonn 
to jeden z najbardziej nietypowych hoste-
li na świecie. Nocuje się tu w przyczepach 
kempingowych, kultowych „ogórkach” i wa-
gonach kolejowych. Wszystkie ustawione 
są w ogromnej, wakacyjnie wystylizowanej 
hali. Mieliśmy również możliwość zwie-
dzenia jednego z najbardziej atrakcyjnych 
turystycznie miast w północnej Westfalii – 
Munster. Uczniowie poznali tam historię ka-
tedry św. Pawła, zobaczyli Stary Ratusz oraz 
Bazar Kupców. Mogli chłonąć atmosferę tego 
niezwykle klimatycznego miasta i zbierać 
materiały do swoich prezentacji. Uczniowie 

niemieccy oraz polscy, wraz z nauczycielami, 
uczestniczyli także w wycieczce do Warste-
in. Miejscowość ta jest jedną z ciekawszych 
pod względem przyrodniczym w krainie 
Sauerland, czyli wyżynnym regionie będą-
cym niejako przedłużeniem Reńskich Gór 
Łupkowych. Wybraliśmy się tam do parku 
zamieszkałego przez dzikie zwierzęta oraz 
jaskini naciekowej Bilsteinhöhle. W miejsco-
wości Möhnesee młodzież mogła podziwiać 
piękne jezioro oraz nauczyć się grać w golfa. 
Ostatniego dnia pobytu udaliśmy się z wi-
zytą do Urzędu Miasta i Gminy Wadersloh, 
gdzie zostaliśmy serdecznie przyjęci przez 
burmistrza Christiana Thegelkampa. Polska 
młodzież miała okazję dowiedzieć się czegoś 
więcej o pracy urzędu i zadać burmistrzowi 

wiele pytań. Tego dnia uczniowie mieli przed 
sobą jeszcze jedno bardzo ważne zadanie. 
W swoich grupach projektowych opracowy-
wali prezentacje, które były zwieńczeniem 
całotygodniowej pracy. Każda grupa przed-
stawiała swój temat przed społecznością 
niemieckiego gimnazjum.

Przez cały czas trwania wymiany uczest-
nicy rozwijali umiejętności językowe, uczy-
li się tolerancji i otwartości, integrowali 
się. Wspólnym zabawom i tańcom nie było 
końca. Każde takie spotkanie jest okazją do 
zdobycia doświadczeń, nawiązania między-
narodowych przyjaźni oraz do poprawy re-
lacji i wzajemnego zrozumienia. Projekt do-
finansowała Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży. Po stronie polskiej realizację za-
dań koordynowały: Joanna Walczak, Urszula 
Marcinkowska i Ewa Dudczak.

Joanna Walczak, Urszula Marcinkowska,  
Ewa Dudczak
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Halowa piłka nożna  
– etap gminny

18 i 19 października br. w hali sporto-
wej Szkoły Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Powstańców Wielkopol-
skich w Nowych Skalmierzycach odbyły się 
rozgrywki gminne w halowej piłce nożnej. 
W Igrzyskach Dzieci wzięło udział sześć 
szkół podstawowych, natomiast w Igrzy-
skach Młodzieży pięć.

Po bardzo ambitnej rywalizacji wśród 
dzieci na podium stanęły kolejno drużyny: 
SP Nowe Skalmierzyce, SP Skalmierzyce i SP 

Gostyczyna. Awans do mistrzostw powiatu 
otrzymała drużyna z Nowych Skalmierzyc. 

Wśród młodzieży klasyfikacja była nastę-
pująca: I miejsce – SP im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach, II miejsce – SP 
w Gostyczynie, III miejsce – SP z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopol-
skich w Nowych Skalmierzycach.

Halowa piłka nożna  
– etap powiatowy

Zawody powiatowe odbyły się 19 paź-
dziernika w Ostrowie Wlkp. Zawodnicy ze 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach nie mieli sobie 
równych. Okazali się najlepsi w powiecie 
i otrzymali awans do zawodów rejonowych. 
Skład drużyny: Julia Tokar, Kacper Dwużnik, 
Kamil Grabarczyk, Piotr Kubik, Oskar Sta-
sik, Szymon Ulichnowski, Nikodem Ciupka, 
Alan Waliszek.

 
 

Koordynator sportu dzieci i młodzieży  
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Izabela Garcarek-Duleba

Dance fitness ze 
stowarzyszeniem 
Eudajmonia

24 listopada 2018 roku stowarzyszenie 
Eudajmonia zaprosiło miłośników ruchu na 
zajęcia dance fitness, które odbyły się w hali 
Stadionu Miejsko-Gminnego w Nowych Skal-
mierzycach. Poprowadził je profesjonalny 
trener Marek Kruszka. Po intensywnych ćwi-
czeniach stowarzyszenie zapewniło posiłki 
regeneracyjne. W wydarzeniu wzięło udział 
ponad sześćdziesiąt osób. 

Serdecznie dziękujemy za udział i zapra-
szamy już niebawem na zajęcia z hantlami 
i piłkami do fitnessu.

Przedsięwzięcie dofinansowano z budże-
tu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 
Stowarzyszenie Eudajmonia

Wspaniałe rozpoczęcie  
sezonu przez Alana Świtałę

W dniach 17 i 18 listopada w Drezdenku odbyły się Mistrzostwa 
Polski Zachodniej w Taekwondo federacji ITF. Alan Świtała utrzymał 
swój mistrzowski tytuł w technikach specjalnych, jak również wy-
walczył wicemistrzostwa w walkach i technikach szybkościowych. 
Za tak wspaniałe  wyniki zawodnik składa podziękowania trenero-
wi Kazimierzowi, samorządowi Gminy i Miasta  Nowe Skalmierzyce 
oraz rodzicom. 
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Zawody powiatowe  
w badmintonie 
drużynowym
W dniach 13 i 15 listopada w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach 
odbyły się Mistrzostwa powiatu 
w badmintonie drużynowym 
dziewcząt i chłopców.

13 listopada miały miejsce Igrzyska Dzieci. 
Brali w nich udział uczniowie rocznika 2006 
i młodsi. Najlepszą drużyną okazali się gospo-
darze – zawodnicy ze Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi w Nowych Skal-
mierzycach w składzie Wiktor Skraburski, An-
drzej Wachna, Jan Ławicki oraz Antonina Jurga, 
Julia Bukwa i Magdalena Kaczmarek. II miejsce 
wśród dziewcząt zajęła SP w Ociążu, III miej-
sce – SP w Skalmierzycach. Wśród chłopców II 
miejsce zajęła SP nr 5 z Ostrowa Wlkp., III miej-
sce – SP w Skalmierzycach.

Igrzyska Młodzieży odbyły się 15 listopa-
da. Klasyfikacja końcowa dziewcząt: I miejsce 
– SP w Skalmierzycach (Natalia Śrama i Kata-
rzyna Bodylska), II miejsce – SP im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach, III 
miejsce – SP w Ociążu. Chłopcy: I miejsce – SP 
w Ociążu (Karol Sudolski i Eryk Stodolny), II 
miejsce – SP im Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach, III miejsce – SP z Oddziałami 
Integracyjnymi w Nowych Skalmierzycach. De-
koracji zawodników dokonała dyrektor Lucyna 
Lisiak-Kycia.

Mistrzowie i wicemistrzowie wszystkich ka-
tegorii awansowali do finału rejonu Kalisz.

Koordynator sportu dzieci i młodzieży  
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Izabela Garcarek-Duleba
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