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Poszerzony porządek obrad AKO
Zaskakujący przebieg miało posiedzenie Rady Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej w dniu 14.02.2018 roku, bowiem na wniosek 
Sekretarza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzisława 
Mielczarka poszerzono zaproponowany wcześniej porządek obrad 
o podjęcie uchwały AKO wycofujący postawiony na ostatnim 
nadzwyczajnym posiedzeniu Rady wniosek o powołanie zespołu 
roboczego spośród członków aglomeracji, który miał pracować nad 
zaproponowanymi przez Prezydenta Miasta Kalisza zmianami jego 
granic kosztem sześciu gmin i trzech powiatów. 

Uzasadniając swój wniosek Zdzisław Miel-
czarek podniósł kwestię wzajemnego zaufania, 
które to zostało mocno nadszarpnięte wśród 
członków AKO. Stwierdził ponadto, iż Gmina 
i Miasto Nowe Skalmierzyce nie będzie nego-
cjować i „handlować” terenem gminy. Byłby to 
bowiem wręcz samorządowy i gospodarczy 
sabotaż. Zwrócił również uwagę, że mieszkańcy 
zagrożonych sołectw zaczęli żyć w niepewno-
ści, czy w związku z powstałym zamieszaniem 
będą mogli liczyć na finansowanie i realiza-
cję wielu ważnych i oczekiwanych projektów 

infrastrukturalnych. Argumenty Zdzisława 
Mielczarka zostały poparte również głosami 
burmistrzów Raszkowa i Opatówka, starosty 
powiatu ostrowskiego, jak i wójta Blizanowa. 
Jednomyślnie (prezydent Kalisza wyłączył się 
z głosowania), więc uczestnicy Rady posze-
rzyli porządek obrad o wnioskowaną przez 
sekretarza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
uchwałę, która ostatecznie przy jednym głosie 
wstrzymującym została przyjęta. Pan prezy-
dent Kalisza ponownie nie brał udziału w gło-
sowaniu. Dziękując członkom AKO za podjęcie 

w/w uchwały Zdzisław Mielczarek powiedział: 
bardzo się cieszę, że zaczynamy powoli wracać 
na właściwe tory wzajemnego zaufania w ra-
mach aglomeracji. Jest to bowiem fundament, 
który buduje dobre relacje tak niezbędne dla do-
brego funkcjonowania stowarzyszenia AKO. 

Ponadto podczas obrad dyskutowano nad 
podziałem środków przeznaczonych na rewi-
talizację w ramach poddziałania 9.2.2 WRPO 
2014+. Dyskusja w tej sprawie będzie konty-
nuowana na kolejnym posiedzeniu Rady, aby 
zawrzeć dobry kompromis.

Kolejne środki finansowe  
na żłobek w Nowych Skalmierzycach
21 lutego br. w Poznaniu odbyło się uroczyste podpisanie promesy na 
środki finansowe na funkcjonowanie i powiększenie  
o kolejne oddziały Żłobka Gminnego w Nowych Skalmierzycach.

Samorząd reprezentowali burmistrz 
Gminy i Miasta Bożena Budzik oraz kierow-
nik Referatu Oświaty i Wychowania Daniel 
Mituła, natomiast województwo Wicewoje-
woda Wielkopolski Marlena Maląg. W spo-
tkaniu udział wzięła również podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Poli-

tyki Społecznej Elżbieta Bojanowska.
Dzięki programowi „Maluch+” oraz zmia-

nom przepisów ustawy o opiece nad dziećmi 
do lat 3 w Gminie i Mieście Nowe Skalmie-
rzyce z dniem 1 maja 2018 roku powstaną 
dodatkowe miejsca opieki dla dzieci do trze-
ciego roku życia. Beneficjentami tegoroczne-

go programu jest 16 wielkopolskich gmin, 
w tym Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, 
która otrzymała dofinansowanie w module 
1 (na utworzenie 26 nowych miejsc żłob-
kowych) – 120 000 zł oraz w module 2 (na 
funkcjonowanie żłobka) – ponad 100 000 zł.

W ramach wspomnianego projektu Gmi-
na na przełomie ostatnich trzech lat otrzy-
mała z budżetu państwa ponad 1 650 0000 
zł. Dzięki tym środkom możemy od roku 2015 
spełniać oczekiwania rodziców. Jesteśmy prze-
konani, że możliwość stworzenia w żłobku 
dodatkowych 26 miejsc pozwoli zaspokoić 
zapotrzebowanie na opiekę nad maluchami – 
powiedziała Bożena Budzik. 

Podpisanie promesy
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Boczków również nie chce  
do Kalisza
20 lutego w świetlicy wiejskiej w Boczkowie  
odbyło się zebranie mieszkańców wsi, którego tematem 
przewodnim był ostatni, kontrowersyjny pomysł władz 
miasta Kalisza mający na celu włączenie w jego granice 
m.in. połowy sołectwa Boczków oraz całego sołectwa 
Mączniki. Samorząd Nowych Skalmierzyc reprezentowali 
sekretarz Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek  
oraz radny Marian Brzeziński.

Dziękuję Państwu, mieszkańcom sołectwa 
Boczków za tak liczny udział w zebraniu. Tą 
swoją aktywnością pokazujecie jak ważne dla 
Was, dla Waszych dzieci i wnuków jest przywią-
zanie do korzeni i obrona tożsamości. Jestem 
pod wrażeniem Państwa głosów wsparcia, któ-
re stanowią dla Pani Burmistrz, jak i dla mnie 
i dla Państwa radnych dodatkowy zastrzyk 
energii w trudnym boju o obronę granic naszej 
gminy. Ufam, że gdyby został uruchomiony nie-
korzystny scenariusz z punktu widzenia zarów-
no mieszkańców Mącznik i Boczkowa, jak i całej 
naszej gminnej wspólnoty, decydenci uszanują 
Państwa wolę i determinację w obronie „swo-
jego miejsca na ziemi”, jakim są zarówno sołec-
two Boczków, jak i Mączniki. Zapewniam przy 

tym Państwa, że użyjemy wszelkich możliwych 
instrumentów (łącznie z wystąpieniem z Aglo-
meracji Kalisko-Ostrowskiej), jeżeli władze mia-
sta Kalisza nie zaniechają definitywnie swoich 
irracjonalnych działań podkopujących funda-
menty funkcjonowania aglomeracji opartej 
o partnerskie zaufanie – powiedział Zdzisław 
Mielczarek. Obecnie zakusy władz Miasta Kali-
sza zostały przytłumione, nie oznacza to jednak, 
że jest to koniec tej bulwersującej sprawy i że nie 
musimy być ostrożni – podkreślił sekretarz.

„Musimy mówić razem, musimy walczyć 
o swoje”, „my nie chcemy zostać przyłączeni do 
Kalisza”, „nie po to wyprowadziliśmy się z Kali-
sza, żeby zostać teraz włączeni w jego granice” 
– m.in. takie głosy w ciągu całego spotkania 

wyrażali mieszkańcy Boczkowa, którzy jedno-
myślnie są przeciwni włączeniu wsi w granice 
administracyjne Kalisza.

Pomysł władz Miasta Kalisza spotkał się 
ze zdecydowanym sprzeciwem i reakcją nie 
tylko samych mieszkańców, ale i samorządu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, który 
począwszy od uzyskania informacji powziął 
stosowne kroki – 18 stycznia w Opatówku 
zorganizowano spotkanie zainteresowanych 
samorządów, na którym wydano specjal-
ne oświadczenie. Swój sprzeciw burmistrz 
Bożena Budzik wyraziła także na sesji Rady 
Miasta Kalisza w dniu 25 stycznia, zaś Rada 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wyda-
ła oświadczenie w dniu 30 stycznia. W tej 
sprawie odbyły się również spotkania: z Wi-
cewojewodą Województwa Wielkopolskiego 
Marleną Maląg, spotkanie przedstawicieli 
zainteresowanych samorządów w Urzędzie 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, nadzwy-
czajne posiedzenia członków stowarzysze-
nia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz 
spotkanie z mieszkańcami Mącznik, którzy 
również wyrazili swoją dezaprobatę wobec 
pomysłu włączenia ich wsi do Kalisza.

Dariusz Smułka 

Termomodernizacja  
szkoły podstawowej  
w Biskupicach Ołobocznych
Rozpoczęły się prace związane z termomodernizacją  
szkoły podstawowej oraz sali sportowej w Biskupicach Ołobocznych. 

Wykonawca, z którym reprezentująca sa-
morząd Nowych Skalmierzyc burmistrz Gmi-
ny i Miasta Bożena Budzik podpisała umowę 
12 lutego, na zakończenie inwestycji ma czas 
do sierpnia br.

W ramach przedsięwzięcia planuje się 
docieplenie budynku oraz dachu, położenie 
tynków zewnętrznych, wymianę: pokrycia 
dachowego, stolarki okiennej oraz drzwiowej, 
instalacji centralnego ogrzewania wraz z wy-
mianą kotłów olejowych i montażem pompy 
ciepła, instalacji wody ciepłej a także oświetle-

nia na nowe, ledowe. Ponadto na dachu zosta-
nie zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie pra-
wie 2,4 mln zł, z czego w ramach Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 samorząd pozyskał dofi-
nansowanie z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w kwocie ponad 2 mln zł.

Dariusz Smułka

Wizualizacja odnowionej elewacji

Spotkanie w Boczkowie
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Ferie w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce
23 lutego br. w Starym Kinie podsumowano realizację ferii zimowych 
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce, które zostały zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki oraz gminny samorząd. 

Minione ferie to czas ciekawych za-
jęć w dwóch placówkach oświatowych tj. 
Szkole Podstawowej im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzycach oraz Szko-
le Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach, podczas którego aktywnie 
uczestniczyło ponad 150 dzieci. Nie zabrakło 
dodatkowych atrakcji takich jak wyjazdy na 
basen i do parku trampolin czy specjalne se-
anse filmowe. Wiemy, że takie były oczekiwa-
nia uczestników i jestem przekonany patrząc 
na Wasze uśmiechnięte miny i wsłuchując się 
w opinie, że udało się temu sprostać. Licz-
ny udział młodzieży świadczy o tym, że takie 
inicjatywy mają sens i warto je realizować. 
W imieniu burmistrz Bożeny Budzik dziękuję 
stowarzyszeniu i opiekunom za bezpiecznie 
zorganizowany czas - zaznaczył obecny na 
podsumowaniu Kierownik Referatu Oświaty 
i Wychowania Daniel Mituła. 

W pierwszym tygodniu dzieci uczestniczy-
ły w warsztatach plastycznych, które prowa-

dzone były w „Galerii na Strychu” – magicz-
nym miejscu, w którym można przenieść się 
w świat wyobraźni i tworzyć prace w różnych 
technikach i o różnej tematyce. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszyły się prace 
przestrzenne wykonywane z koralików, eco
-śmieci, biżuteria oraz rysunek i malarstwo 
tworzone na różne sposoby. Ponadto ucznio-
wie angażowali się w zróżnicowane działania 
z zakresu: komunikacji, poznawania samego 
siebie i innych, rozpoznawania i wyrażania 
uczuć i emocji, współpracy w grupie, rozwi-
jania wyobraźni oraz brali udział w licznych 
grach i zabawach integracyjnych. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z in-
formatyki. Uczniowie poznali podstawy pro-
gramowania w życiu realnym i w świecie on
-line. Programowali roboty, które poruszały 
się zgodnie z poleceniami. Dzięki zabawie 
można było także pozyskać wiedzę, która 
niewątpliwie przyda się w dorosłym życiu. 
Nie zabrakło też emocji sportowych. Rozgry-

wano mecze piłkarskie, wyścigi rzędów oraz 
inne gry zespołowe, dzięki czemu uczono się 
współpracy i gry fair play. Wszystkie zajęcia 
przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze, 
dostarczając uczestnikom wiele radości i nie-
zapomnianych wrażeń.

Drugi tydzień ferii to również czas wspa-
niałej integracji dzieci ze wszystkich szkół 
z terenu gminy. Uczniowie zaangażowani byli 
w prace nad przedstawieniem pt. „Kopciu-
szek”. Tworzyli rekwizyty, elementy sceno-
grafii, dobierali stroje a także kreowali posta-
cie, w które się wcielali – efekty pracy można 
było zobaczyć na podsumowaniu. Odbywały 
się warsztaty teatralne i plastyczne oraz 
zajęcia z savoir vivre’u. Brano także udział 
w zabawach sportowych, wykonywano prace 
plastyczne, dziewczynki uczyły się nowych 
układów tanecznych. Odbywały się również 
zajęcia przy użyciu aplikacji muzycznych. Zi-
mowa aura nie przeszkodziła w zabawach na 
dworze, chętni wzięli udział w podchodach. 

Mimo, iż czas ferii jest wolny od nauki 
uczniowie chętnie spędzili go w szkole. Zapy-
tani na podsumowaniu czy chcą, aby podczas 
wakacji letnich również zorganizowano po-
dobne zajęcia odpowiedzieli chóralnie „tak”. 

Zajęcia realizowane podczas ferii przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki w No-
wych Skalmierzycach były dofinansowane ze 
środków Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
w ramach zadania publicznego: „Po lekcjach 
jestem aktywny”.

Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki 

W trakcie ferii zorganizowano m. in. wycieczkę  
do parku trampolin i warsztaty plastyczne

W „Starym Kinie” wystawiono przedstawienie 
pt. „Kopciuszek” 
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OgłOszenie O przetargu na sprzedaż nieruchOmOści
Burmistrz gminy i miasta nowe skalmierzyce ogłasza iii przetarg na sprzedaż  

nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości miedzianów, obręb droszew 

przetarg odbędzie się w dniu 19 kwietnia /czwartek/ 2018 r. o godzinie 1100  
w siedzibie urzędu gminy i miasta nowe skalmierzyce, skalmierzyce ul. Ostrowska 8, parter – sala nr 1.

III przetarg ustny nIeogranIczony

WojeWództWo WIelkopolskIe, poWIat 
ostroWskI, gmIna noWe skalmIerzyce, 
mIejscoWość mIedzIanóW, obręb droszeW:

1. działka nr 392/1, o pow. 1,3042 ha, zapisana 
w kw. nr kz1W/00062021/3, położona w miej-
scowości miedzianów, obręb droszew: 

−	 nieruchomość położona w sąsiedztwie dworu, 
pojedynczej zabudowy mieszkaniowo-zagro-
dowej i gruntów rolnych;

−	 położona przy drodze asfaltowej;
−	 nieruchomość nie jest objęta planem zago-

spodarowania przestrzennego oraz decyzją 
o warunkach zabudowy;

−	 nieruchomość użytkowana rolniczo, w ewiden-
cji gruntów oznaczona jako grunt orny klasy 
IVb, V i VI;

−	 pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony 
został przeprowadzony odpowiednio  
w dniu 06.07.2017 r. oraz 27.10.2017 r., w siedzi-
bie urzędu gminy i miasta nowe skalmierzyce;

−	 nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobo-
wiązań;

−	 cena wywoławcza  - 80 000,00 zł 
−	 wadium   - 4 500,00 zł

2. działka nr 392/2, o pow. 1,4518 ha, zapisana 
w kw. nr kz1W/00062021/3, położona w miej-
scowości miedzianów, obręb droszew: 

−	 nieruchomość położona w sąsiedztwie dworu, 
pojedynczej zabudowy mieszkaniowo-zagro-
dowej i gruntów rolnych;

−	 położona przy drodze asfaltowej;
−	 nieruchomość nie jest objęta planem zago-

spodarowania przestrzennego oraz decyzją 
o warunkach zabudowy;

−	 nieruchomość użytkowana rolniczo, w ewiden-
cji gruntów oznaczona jako grunt orny klasy 
IVb i V;

−	 pierwszy i drugi przetarg ustny nieograniczony 
został przeprowadzony odpowiednio  
w dniu 06.07.2017 r. oraz 27.10.2017 r., w siedzi-
bie urzędu gminy i miasta nowe skalmierzyce;

−	 nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobo-
wiązań;

−	 cena wywoławcza  - 75 000,00 zł 
−	 wadium   - 4 000,00 zł

3. postąpienie minimalne wynosi nie mniej niż 1% 
ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.

4. sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 
z uwzględnieniem ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolnego /dz.u. z 2017 r., 
poz. 2196 ze zm./.

zgodnie z przepisami ww. ustawy nabywcą nieru-
chomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywi-
dualny, chyba, że ustawa stanowi inaczej. jeżeli na-
bywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść 
w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystar-
czające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden 
z małżonków. powierzchnia nabywanej nieruchomo-
ści rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych 

wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego 
nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha 
użytków rolnych ustalonych zgodnie z art. 5 ust. 2 
i ust. 3 ustawy.

za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną 
będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, 
samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nierucho-
mości rolnych, których łączna powierzchnia użytków 
rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifi-
kacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą 
w gminie, na obszarze której jest położona jedna 
z nieruchomości rolnych wchodzących w skład go-
spodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres 
osobiście to gospodarstwo. 

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które speł-
niają warunki określone definicją rolnika indywidu-
alnego i będą w stanie po wyłonieniu na nabywcę 
przedłożyć w kancelarii notarialnej dokumenty po-
twierdzające spełnienie warunków do nabycia nie-
ruchomości rolnej, o której mowa w art. 7 cytowanej 
wyżej ustawy /m.in.: oświadczenie o osobistym pro-
wadzeniu gospodarstwa rolnego przez okres co naj-
mniej 5 lat poświadczone przez burmistrza/ wójta, 
oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych 
stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, 
będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawio-
nych przez rolnika indywidualnego, zaświadczenie 
o zameldowaniu na pobyt stały/.

nabycie przedmiotowych nieruchomości przez inny 
podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu usta-
wy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za 
zgodą dyrektora krajowego ośrodka Wsparcia rol-
nictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej 
wydanej na wniosek nabywcy.

5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić 
w spółdzielczym banku ludowym w skalmierzy-
cach na nr konta: 34 8431 0008 0000 0693 2000 
0008, tj. do dnia 13.04.2018 r. za termin wniesie-
nia wadium uważa się dzień wpływu wadium na 
wskazane konto. Wadium zalicza się na poczet 
ceny nabycia nieruchomości.

na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć wadium – 
przetarg w dniu 19 kwietnia 2018 r. i wpisać nr działki. 

6. koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. 

7. jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo-
ści nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu 
i terminie zawarcia umowy notarialnej, organiza-
tor przetargu może odstąpić od umowy, a wpła-
cone wadium nie podlega zwrotowi. 

8. Wydanie nieruchomości nabywcom nastąpi po 
zawarciu umowy notarialnej.

z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przetar-
gu można się zapoznać w urzędzie gminy i miasta 
nowe skalmierzyce – III piętro, pokój nr 31 i 32, tel. 
(62) 762-97-00 wew. 70 lub 71. 

Odprawa roczna Policji
6 lutego br. na Stadionie 
Miejsko-Gminnym miała miejsce 
odprawa roczna dotycząca oceny 
stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie działania 
Komisariatu Policji w Nowych 
Skalmierzycach. 

W spotkaniu udział wzięli także Sekre-
tarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzi-
sław Mielczarek oraz wójt Sieroszewic Cze-
sław Berkowski.

Na terenie działania komisariatu, który 
obejmuje dwie wspomniane gminy w 2017 
roku zaistniało 157 przestępstw, z tego 139 to 
przestępstwa wykryte – wskaźnik wykrywal-
ności ogólnej wyniósł 88,5%. W analogicznym 
okresie 2016 roku stwierdzono 194 przestęp-
stwa przy wykrywalności 87,7%. Funkcjona-
riusze zatrzymali 25 uprawnień do kierowania 
pojazdami oraz 27 dowodów rejestracyjnych, 
nakładając 538 mandatów karnych na kwotę 
59.210,00 zł (w 2016 roku było to 728 manda-
tów na kwotę 69.050,00 zł). Przeprowadzono 
1224 interwencji, w tym 1009 w miejscach pu-
blicznych. Na tzw. gorącym uczynku zatrzyma-
no łącznie 80 sprawców. 

Pełniący obowiązki Komendanta Powia-
towego Policji w Ostrowie Wielkopolskim mł. 
insp. Piotr Wilkowski oraz Komendant Komisa-
riatu Policji w Nowych Skalmierzycach podinsp. 
Andrzej Sobczak wyrazili słowa uznania przed-
stawicielom obu samorządów za wsparcie po-
licji, co przekłada się na poprawę warunków 
pracy funkcjonariuszy. Obecny na spotkaniu 
sekretarz Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek 
w imieniu burmistrz Bożeny Budzik podzięko-
wał za ciężką i odpowiedzialną pracę – gratu-
luję Wam szanowni funkcjonariusze skuteczności 
w działaniach, które zostały opisane w sprawoz-
daniu komendanta Waszego komisariatu. Doce-
niam i szanuję Wasz wysiłek w zapewnianiu bez-
pieczeństwa naszym mieszkańcom, dzięki czemu 
budujecie wśród nich swój autorytet i szacunek. 
Pragnę też w imieniu Pani Burmistrz, jak i wła-
snym zapewnić Pana Komendanta, że samorząd 
Gminy i Miasta nadal będzie podejmował stara-
nia, aby poprawiać Wasz komfort pracy poprzez 
finansowanie różnych projektów inwestycyjnych 
czy zakupy sprzętu. Życzę Wam, aby w służbie za-
wsze sprzyjało Wam szczęście.

Aleksander Liebert

 Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

Bożena Budzik
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Towarzystwo Śpiewu Lutnia
Biskupice Ołoboczne, miejscowość z ponad 700-letnią historią, do 1920 
roku znana była pod nazwą Biskupice Szalone. Jak nazwa wskazuje, 
wioska była własnością biskupią –biskupa gnieźnieńskiego.  
Od czasów rozbiorów była to typowa wieś włościańska skupiona wokół 
kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła. 

Charakterystyczne dla Biskupic Szalonych 
było, że mieszkańcy prawie w stu procentach 
byli narodowości polskiej, co odróżniało je od 
okolicznych miejscowości, gdzie bardzo aktyw-
ny był żywioł niemiecki. Jako ciekawostkę na-
leży odnotować fakt, że w 1920 roku, w czasie 
polonizowania nazw, wśród mieszkańców pa-
dła propozycja, aby Biskupice Szalone nazwać 
Biskupicami Narodowymi, jednak na wskutek 
sugestii kierownika szkoły Marina Kowalskie-
go ostatecznie przyjęto nazwę Biskupice Oło-
boczne – od historycznej nazwy rzeki Ołobok. 

Już w czasie wzmożonej germanizacji okre-
su rozbiorów jako akt samoobrony zaczęły po-
wstawać różne stowarzyszenia i organizacje 
narodowościowe o podłożu katolickim. Miesz-
kańcy Biskupic brali czynny udział w dzia-
łalności społecznej, zakładali kółka rolnicze, 
uczestniczyli w tworzeniu Banku Ludowego 
w Skalmierzycach, działali w stowarzyszeniach 
katolickich. W czasie, gdy nadchodziła upra-
gniona wolność, czynnie brali udział w Powsta-
niu Wielkopolskim, tworząc (jak wynika ze 
wspomnień powstańca Stanisława Zębskiego) 
Kompanię Biskupicką, która przyłączyła się 
w pierwszych dniach powstania do Kompa-
ni Skalmierzyckiej. W 1919 roku jako ochot-
nicy brali udział w obronie Lwowa i Kresów 
Wschodnich. Chlubną kartę zapisali w wojnie 
bolszewickiej w 1920 roku, w obronie War-
szawy, składając na polach bitew ofiarę z krwi 
i życia za upragnioną wolną ojczyznę. Wyrazem 
szacunku mieszkańców dla poległych synów 
naszej wioski było wybudowanie w 1928 roku 
pomnika pamięci. 

Wraz z odzyskaniem niepodległości w 1919 
roku nastąpił dynamiczny rozwój Biskupic. 
W latach 1919-1924 rozbudowano kościół 
parafialny oraz w zasadniczy sposób zmie-
niono funkcjonowanie szkoły podstawowej, 

będącej od tego czasu motorem napędowym 
dla działalności społecznej, stymulowanej 
w dużym stopniu przez proboszcza ks. Kazi-
mierza Kostrzewskiego (członka Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk) oraz kierow-
ników szkoły – wspomnianego już Mariana 
Kowalskiego i Adama Okrucińskiego. W tym 
miejscu trzeba zaznaczyć, że w 1926 roku – jak 
wspominają kroniki – w Biskupicach Ołobocz-
nych było 1360 mieszkańców, czyli o około 
100 więcej niż obecnie. Rozwój świadomości 
społeczno-narodowej sprawił, że oprócz roz-
woju działalności gospodarczej nastąpił roz-
wój działalności społeczno-kulturalnej, czego 
efektem było powstanie w 1925 roku Towa-
rzystwa Śpiewu Lutnia, a w 1926 roku Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Atmosferę tamtych lat 
najlepiej oddają wspomnienia spisane w 1960 
roku, w 35. rocznicę powstania stowarzyszenia. 
Trzeba zaznaczyć, że w tym czasie żyła więk-
szość założycieli i członków, którzy z autopsji 
mogli przekazać atmosferę i charakter czasów 
międzywojennych. 

Po trudnym okresie niemieckiej okupacji 
odrodzone w 1949 roku towarzystwo musia-
ło borykać się z trudnościami komunistycznej 
rzeczywistości. Nie przeszkadzało to jednak 
w zasadniczy sposób w kultywowaniu i rozwo-
ju pieśni polskiej z zachowaniem jej chrześci-
jańskiego charakteru. W tym miejscu przytocz-
my krótkie sprawozdanie z prac towarzystwa 
w dniu 17 listopada 1953 roku. Działo się to 
w 1925 roku, gdzie dwaj mężowie kochając pieśń 
polską, powracając z pracy, obecnie nie żyjących 
śp. Stanisław Nowacki i Mikszak Florian myśleli, 
że nie wszystko to praca i chleb powszedni. Że 
człowiek po ciężkiej i mozolnej pracy potrzebu-
je rozrywki, która rozwesela czas we wolnych 
chwilach, który można spędzić dla celów oświa-
ty, kultury i muzyki polskiej. Wówczas myśleli, 

Lutnia w 1926 r., poświęcenie sztandaru Sztandar Lutni przed renowacją

a przez myśl przyszli do przekonania, że wów-
czas w Biskupicach z powodzeniem można zało-
żyć Towarzystwo Śpiewu, które we wyżej wymie-
nionym dniu zostało zwołane pierwsze zebranie 
organizacyjne. 

Na pierwszym zebraniu zapisało się na człon-
ków 63, spośród których został wybrany zarząd. 
Jako pierwszy prezes tej powstałej organizacji 
został wybrany obecnie nie żyjący śp. Mocek Woj-
ciech, sekretarz Stodolny Antoni, skarbik Sztu-
kowski Piotr, dyrygentem został wybrany Roman 
Walenty. Na pierwszym zebraniu plenarnym 
większość głosów dostało nowo powstałe towa-
rzystwo nazwę Towarzystwo Śpiewu Lutnia i tak 
zostało zarejestrowane w okręgu i w Wielkopol-
skim Związku Śpiewaczym w Poznaniu. 

Wzorem swej młodości budziło koło duże 
zainteresowanie wśród młodzieży i starszych 
i dobrze się rozwijało, a majątek towarzystwa 
przyrastał, toteż po roku swej pracy wypracowa-
ło sobie towarzystwo sztandar, którego poświę-
cenie odbyło się w czerwcu 1926 roku w kościele 
parafialnym w Biskupicach Ołobocznych. Aktu 
poświęcenia dokonał patron tego towarzystwa, 
obecnie już nie żyjący śp. ksiądz proboszcz Kazi-
mierz Kostrzewski. Z okazji tej uroczystości urzą-
dzono wielką akademię w ogrodzie ob. Zębskiej 
Marii, obecnie już nie żyjącej. Zaproszono różne 
organizacje i bratnie zespoły śpiewacze, co po 
dziś dzień świadczą wbite gwoździe pamiątkowe 
w drzewca naszego sztandaru. W owym dniu od-
była się generalna próba śpiewacza pod dyrekcją 
dyrygenta okręgowego [...] gdzie miesiąc później 
braliśmy udział na zjeździe śpiewaczym w Kali-
szu, otrzymując trzecie miejsce.

Towarzystwo nasze przechodziło różne ko-
leje w swym istnieniu, zawsze było nam brak 
dyrygentów, toteż koło nasze trudną postawę 
śpiewaczą musiało przechodzić. Nieraz zdawało 
się, że już zaczęło umierać, a jednak przy dobrym 
zrozumieniu i ofiarnej pracy zarządu i członków, 
którzy bardzo duży wkład swej troski na niwę 
śpiewaczej położyli, odżyło na nowo. Dyrygen-
tami naszego towarzystwa byli: Roman Walenty, 
Wolniak Leon, Kaczmarek Antoni, Okruciński 
Adam, Wasielewski Wojciech. 

Rok 1939 - zawisła nad naszą ziemią polską 
pożoga wojenna, którą rozpętał butny german 
wyciągając rękę po naszą ziemię polską, smutnie 
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patrzał naród polski na pochmurne dni hitle-
rowskiego najeźdźcy, który roztargał naszą 
Ojczyznę, a działaczy pozamykał w obozach 
koncentracyjnych, którzy musieli kłaść swoje 
życie. Zginęli następująco: druhowiec Czaja 
Ignacy i Wasielewski Stanisław. Organizacja 
nasza była wówczas rozbita, a sztandar nasz 
został wywieziony razem z innymi sztanda-
rami do Lewkowa, a stamtąd nie wiadomo 
dokąd. 

Rok 1945 przyniósł narodowi polskiemu 
wolność, tą wolność, gdzie mógł już każdy 
Polak czuć się wolnym i śpiewać sobie tą utę-
sknioną pieśń, która rozbrzmiewała po całej 
ziemi naszej ojczystej i dzięki tej pieśni po-
wstały od Bałtyku aż po gór szczyty. Dzisiaj 
rozbrzmiewają pieśni, Polska jednak przeży-
ła swoją historię i dziś się cieszy każda istota 
ludzka swą wolnością narodową, z pieśnią 
wyjeżdża rolnik orać w szare zagany. Z pieśnią 
idzie robotnik do swej pracy, z pieśnią idzie 
dzietwa szkolna do codziennych swych zajęć 
nauki i każdy ptak z radością wita codzienny 
poranek swej wolności. 

Rok 1949. Pozostali druhowie naszego to-
warzystwa nie zasypiali, lecz kiełkowali i my-
śleli o tym postanowieniu, że trzeba wznowić 
nasze towarzystwo i tu należy wspomnieć, że 
z porozumieniem z nauczycielem Housma-
nem Mieczysławem i ks. proboszczem obecnie 
nie żyjącym Czesławem Choroszkiewiczym 
i druhem Stodolnym Józefem, Marczakiem 
Ignacym, Chlebowskim Alfonsem, Adamcza-
kiem Antonim i Dudkowkim Wojciechem 
postanowili zwołać zebranie wznowienia 
naszego towarzystwa dnia 13 marca 1949 
roku, gdzie na członków zapisało się 120. Spo-
śród nich wybrano nowy zarząd. Prezesami 
towarzystwa byli Mocek Wojciech, Stanisław 
Nowaki, Stodolny Józef, Okruciński Adam, 
Zdziebowski Antoni, Dutkowski Wojciech. Se-
kretarzami byli: Stodolny Antonii, Nowacki 
Stanisław, Stodolny Stanisław III, Sztukowski 
Sylwester, Adamczak ….. Wasielewski Szcze-
pan, Adamczak Antonii, Bartoszewska Helena. 
Skarbnikami byli Sztukowski Piotr, Marczak 
Ignacy, Miklszak Florian, Olejnik Władysław, 
Kwiasowski Hipolit. Obecny stan członków 
54, w tym 11 członków wpierających, zarząd 
obecny przedstawia się następująco: Dutkow-
ski Wojciech – prezes, Mikszak Stanisław – wi-
ceprezes, Bartoszewska Helena – sekretarz, 
Stodolna Helena – zastępca, Kwiasowski Hipo-
lit – skarbnik, Stodolny Franciszek – gospodarz.

Dobiegając końca sprawozdania z 30-lecia 
działalności Towarzystwa Śpiewu pozdrawiam 
wszystkie Organizacje Śpiewacze i wszystkich 
gości śpiewaczem pozdrowieniami. Cześć Pieśni.

Zmiany społeczne zachodzące w latach 60. 
nie ominęły również Biskupic Ołobocznych. 
Zmniejszenie zainteresowania działalnością 
społeczną i niski udział młodzieży w pracach 
towarzystwa spowodowały, że zarząd postano-
wił, aby obok tradycyjnej działalności rozpocząć 
prace teatralne. Był to bardzo udany pomysł, 
bowiem grupa kilkunastu fascynatów teatru 

w drugiej połowie lat 60. stworzyła kilka wspa-
niałych przedstawień. Były to kolejno: Krako-
wiacy i Górale – 1965 rok, Śluby Panieńskie 
– 1967 rok, Ten Głupi Franek – 1969 rok oraz 
Żabusia – 1970 rok. Współpraca z teatrem ka-
liskim umożliwiała wypożyczenie strojów, jed-
nak scenografia i reżyseria to zasługa miejsco-
wych aktorów amatorów na czele z reżyserem 
Franciszkiem Krupą, organistą w tutejszym 
kościele. Początek lat 70. to schyłek działal-
ności towarzystwa. Prezes Julian Sztukowski, 
mimo wytężonej pracy z grupą zapaleńców, nie 
zatrzymał tego, co nieuniknione. W 1976 roku 

złożył wniosek o zawieszenie działalności 
Towarzystwa Śpiewu Lutnia w Biskupicach 
Ołobocznych. O ironio losu, nie zabory, nie 
okupant niemiecki i radziecka ideologia ko-
munistyczna, ale rozwój telewizji i nowych 
form przekazu spowodował uśpienie wspa-
niałych tradycji w naszej miejscowości.

W pięćdziesięcioletniej historii Towa-
rzystwa Śpiewu Lutnia pracowali prezesi: 
Mocek Wojciech, Stodolny Józef, Okruciński 
Adam, Ździebkowski Antoni, Stodolny Jó-
zef, Dutkowski Wojciech, Mielcarek Józef, 
Sztukowski Julian oraz dyrygenci:Roman 
Walenty, Wolniak Leon, Kaczmarek Antoni, 
Okruciński Adam, Wasielewski Wojciech, 
Hausman Wojciech, Dymała Jan, Krupa 
Wojciech

Zawieszenie działalności towarzystwa to 
nie koniec aktywności społecznej w Bisku-
picach Ołobocznych. W kolejnych latach po-
wstawały nowe organizacje i związki mniej 
lub bardziej zorganizowane. Działalność 
kontynuowała Ochotnicza Straż Pożarna, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie 
Sportowe LZS Zwycięstwo, które odnosi-
ło w swoim czasie wspaniałe osiągnięcia 
sportowe. Sołtysi wraz z radą sołecką orga-
nizowali coroczne dożynki wiejskie oraz cie-
szący się dużą popularnością od kilkunastu 
lat festyn wiejski Północ-Południe. W 1988 
roku na bazie działającej przy naszej parafii 
„oazy” Mirosław Nowacki z Lucyną Górniak 
założyli grupę teatralną, której celem była 
realizacja Misterium Męki Pańskiej. Mimo, że 
nie udało się w tym czasie zrealizować tego 
zamierzenia, to na podłożu, jakim był mło-
dzieńczy zapał do wspólnej twórczej pracy 
powstał program, a następnie kabaret Spóź-
nione Krokusy. Wraz z przybyciem w 2002 
roku do parafii w Biskupicach Ołobocznych 
ks. Witolda Sowińskiego nastąpił wzmożony 
rozwój działalności społecznej w naszej wio-
sce. Powstawały młodzieżowe grupy przy-
kościelne, które opierały swoją działalność 
na nauce kościoła katolickiego. W 2007 roku 
Mirosław Nowacki wykorzystując doświad-
czenia w pracy z kabaretem Spóźnione Kro-
kusy i współpracując z młodzieżą skupioną 
wokół parafii zorganizował zespół, które-
mu udało się wystawić pierwsze Misterium 
Męki Pańskiej. Odniesiony sukces skutkuje 
tym, że w 2013 powstało Stowarzyszenie 
Kulturalne Teatr Misterium w Biskupicach 

Ołobocznych, a w 2018 roku będziemy mieli 11 
przedstawienie Męki Pańskiej. W 2016 roku na 
mszy św. z okazji 270. rocznicy budowy kościo-
ła sekretarz ostatniego zarządu Towarzystwa 
Śpiewaczego Lutnia Józef Kukułka przekazał 
sztandar towarzystwa w posiadanie Stowa-
rzyszenia Kulturalnego Teatr Misterium jako 
kontynuatora wieloletniej historii Lutni. Gene-
za powstania oraz działalność Stowarzyszenia 
Kulturalnego Teatr Misterium to już temat do 
kolejnego opowiadania, na które zapraszamy 
w kolejnych wydaniach.

Grzegorz Wojciechowski

Lutnia, 1954 r.

Lutnia, lata 20.

Lutnia zarząd, 1954 r.

Lutnia, wycieczka do Szczur w 1932 r.
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Nowe Skalmierzyce  
w latach międzywojennych 

Odzyskanie przez Polskę w roku 1918 
niepodległości po ponad 100-letniej niewoli 
wywołało wśród milionów Polaków niesa-
mowity entuzjazm, a przede wszystkim po-
czucie dumy narodowej. Listopad 1918 roku 
był początkiem długiego jeszcze procesu 
kształtowania granic naszej Ojczyzny. Pierw-
sze lata niepodległości to bowiem czas walk 
nowo powstałej armii polskiej na wielu fron-
tach. Te pierwsze lata wypełniły: zwycięskie 
powstanie wielkopolskie, powstania śląskie, 
obrona Lwowa oraz obrona stolicy i wschod-
nich granic Polski w 1920 roku. Gdy żołnierz 
polski wykuwał zręby granic, w miastach 
i wioskach przystępowano do przywracania 
normalnego trybu życia oraz scalania roz-
dartego między trzech zaborców organizmu 
państwowego w jedną tak długo oczekiwaną 
i wymarzoną Ojczyznę. 

Gdy zechcemy przyjrzeć się naszej skal-
mierzyckiej historii stwierdzimy, że powsta-
nie naszego miasta zawdzięczamy wynikom 
i ustaleniom kongresu wiedeńskiego koń-
czącego obrady w roku 1815. Postanowienia 
tego właśnie gremium ukształtowały Europę 
i jej ład społeczno- polityczny na ponad 100 
lat. Powstanie granicy między dwoma mo-
carstwami na styku dwóch wiosek – Skalmie-
rzyc i Szczypiorna – oraz wytyczenie w tym 
miejscu przejścia granicznego i komory cel-
nej spowodowało napływ niezbędnych tu 
urzędników celnych, żołnierzy i strażników, 
a później także pracowników granicznej sta-
cji kolejowej, którzy w momencie zakończe-
nia działań I wojny światowej i przesunięciu 
się granic stali się w ówczesnych Skalmierzy-
cach Nowych zupełnie zbędni. 

Nasze miasto rozpoczynało nowy okres 
swojej historii, przejmując po mieszkańcach 
narodowości niemieckiej i żydowskiej całą 
infrastrukturę mieszkaniową wraz z ze-
społem stacji kolejowej, która praktycznie 
zamarła w oczekiwaniu na wyznaczenie 
jej nowych zadań. Z różnych frontów woj-
ny światowej wracali do Skalmierzyc oraz 
okolicznych wiosek żołnierze służący do-
tychczas pruskiej potędze, którzy nie tylko 
dobrze władali językiem niemieckim, ale też 
zazwyczaj posiadali przygotowanie zawodo-
we zdobyte w wojsku lub w czasach pracy na 
tzw. „saksach”. Stopniowo zapełniały się po-
niemieckie mieszkania byłych pracowników 
kolejowych i urzędników celnych, którzy 
nie widząc racji bytu w Polsce razem z cały-
mi rodzinami przenosili się w głąb Niemiec. 
Wioska Skalmierzyce z żyjącymi tu od setek 
lat jej rdzennymi mieszkańcami stanowiła 
wówczas oazę polskości, a przede wszystkim 

źródło, z którego wybuchnął płomień wol-
ności w grudniu 1918 roku. Budowane dla 
celów wybitnie germanizacyjnych Skalmie-
rzyce Nowe z całym zapleczem urzędniczym 
i wojskowym stały się od roku 1919 zbioro-
wiskiem napływowej ludności, która mia-
ła stać się jednym organizmem krzewienia 
polskości i patriotyzmu opartego na ideałach 
niepodległościowych, jakie nosili w swoim 
sercu byli żołnierze – Powstańcy Wielkopol-
scy, Legioniści i Hallerczycy. 

W dotychczas publikowanych opracowa-
niach prezentujących historię odradzania 
się Nowych Skalmierzyc z trudem znaleźć 

możemy jakiekolwiek informacje o życiu 
mieszkańców naszego miasta w latach mię-
dzywojennych. Chciałbym więc w kolejnych 
odcinkach zagłębić się w ten czas i wraz 
z ówczesnymi Skalmierzyczanami odtworzyć 
okres – jak sądzę – mało znany współczesne-
mu pokoleniu. Dowiemy się więc o istnieniu 
i działalności w Skalmierzycach Nowych 
ponad dwudziestu organizacji i Towarzystw 
Wojskowo-Wychowawczych, o kształtowa-
niu się przemysłu i handlu, o trudnych la-
tach kryzysu ekonomicznego, o zawiłościach 
w powstawania parafii i budowy kościoła, 
o niezwykle rozwiniętym życiu sportowym 
i kulturalnym, o biedzie i bezrobociu, o życiu 
społecznym w okolicznych miejscowościach 
naszej gminy, o zaangażowaniu się okolicz-
nego ziemiaństwa w życie gospodarcze i spo-
łeczne Skalmierzyc Nowych i o wielu innych, 
ciekawych faktach o samych mieszkańcach, 

których dziś już nie spotkamy na naszych 
ulicach. Dowiemy się, czyim chrzestnym był 
prezydent Ignacy Mościcki, co robił Marsza-
łek Józef Piłsudski na naszym dworcu kole-
jowym, kto miał pierwszy samochód, dlacze-
go w Skalmierzycach zatrzymał się pociąg 
z ciałem św. Andrzeja Boboli, po co przybył 
prymas Hlond do Ociąża? itd. Będziemy sta-
rać się chronologicznie rok po roku śledzić 
budowanie korzeni odrodzonych Nowych 
Skalmierzyc a także najbliższej okolicy. 

Jako pierwszy proponuję ciekawy temat: 
Rok 1927 - Skalmierzycki cyklista na audien-
cji u papieża Piusa XI .

Na kilka lat przed I wojną światową, bo 
w roku 1910, w jeszcze pruskich Skalmierzy-
cach Nowych zawiązało się pierwsze Towa-
rzystwo Cyklistów. Należeli do niego w więk-
szości Polacy a także i Niemcy, których stać 
było wówczas na zakup rowerów. Wybuch 
wojny światowej znacznie przerzedził szere-
gi „kołowników” – jak ich wówczas nazywa-
no – gdyż jako młodzi, silni sportowcy szyb-
ko zostali wcieleni w szeregi armii cesarskiej. 
Lata wojny także nie sprzyjały rozwijaniu 
tego rodzaju sportu. Po wojnie, w 1924 roku, 
ponownie wskrzeszono Towarzystwo Cykli-
stów, które odnosiło znaczne sukcesy w or-
ganizowanych przez nie wyścigach a także 
w zawodach na terenie innych miejscowości. 
Stałą trasą był coroczny wyścig o długości 38 
km na trasie Skalmierzyce – Psary – Rososzy-
ca – Sieroszewice – Ostrów Krępa i z powro-
tem przez Czekanów do Skalmierzyc na Plac 

Towarzystwo Cyklistów, 1931 rok

1918 – 2018  
100 lat odzyskania niepodległości
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Zebrania 
sprawozdawcze  
w kolejnych  
jednostkach OSP
W jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych na terenie Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce od 
stycznia do marca trwały coroczne 
walne zebrania sprawozdawcze. 

W styczniu podsumowano działalność jednostki 
w Biskupicach Ołobocznych(13 stycznia), w lutym 
takich bilansów dokonały OSP Śmiłów (10 lutego), 
OSP Ociąż (11 lutego), OSP Gostyczyna (17 lutego), 
OSP Boczków i OSP Skalmierzyce (24 lutego), a w 
marcu – OSP Strzegowa (3 marca).

W spotkaniach oprócz druhów z macierzystych 
jednostek uczestniczył również Prezes Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Zdzi-
sław Mielczarek.

Podczas zebrań podsumowano realizację ubie-
głorocznych zadań i zatwierdzono sprawozdania 
zarządów z działalności w roku 2017 a także pod-
jęto uchwały w sprawie udzielenia tym zarządom 
absolutorium – we wszystkich przypadkach było 
ono jednomyślne. Przyjęto również plany finanso-
we oraz rzeczowe na rok bieżący, które zakładają 
przede wszystkim remonty oraz zakup doposaże-
nia. W OSP Ociąż będzie to m.in. zakup drabiny stra-
żackiej, a w OSP Gostyczyna uzupełnienie sprzętu 
hydraulicznego, remont posadzek oraz monitoring 
strażnicy. W ostatniej z jednostek dokonano również 
uhonorowania jej druhów. Odznaki za wysługę lat 
otrzymali: Tomasz Paluszkiewicz (5 lat), Małgorzata 
Łusiak, Joanna Łusiak, Małgorzata Kasprzak (10 lat), 
Krystian Gaszczyński (15 lat), Mieczysław Łuczak, 
Jacek Łusiak, Lech Madajka (20 lat) oraz Piotr Sztu-
kowski (30 lat służby), natomiast Srebrną Odznakę 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wręczono Mile-
nie Paluszkiewicz, Nikoli Paluszkiewicz, Dagmarze 
Grzyb, Amelii Skowrońskiej, Weronice Gmerek, We-
ronice Gaszczyńskiej, Anicie Sobczak, Sarze Tuła-
zie, Julicie Dziewięckiej i Darii Gaszczyńskiej. Dwie 
ostatnie, działające dotychczas w MDP, zostały tego 
dnia oficjalnie włączone w szeregi jednostki.

Magdalena Kąpielska 

Wolności. Posiadanie roweru w owych 
czasach, który musiał być zarejestrowany 
i posiadać tabliczkę z numerem nadanym 
przez starostwo, nobilitowało „kołowni-
ka” w oczach kolegów. Szerszej działal-
ności tego towarzystwa przyjrzymy się 
później, gdyż jego działalność zasługuje 
na szczególną uwagę. 

W roku 1921 powstał także istniejący 
do dzisiaj Klub Sportowy „Pogoń”. Jego 
członkiem, a zarazem sympatykiem cykli-
stów był skalmierzyczanin Józef Michalak 
–człowiek wielkiej odwagi i brawury, któ-
ry w 1927 roku podjął się niezwykłego 
jak na te czasy wyzwania. Ogłosił, że za-
mierza samotnie przejechać na rowerze 
całą Europę. Dziś trudno stwierdzić, jakie 
miał do tego przygotowanie, gdyż bez 
żadnych środków finansowych wyruszył 
ze Skalmierzyc na jednym rowerze, bez 
jakiejkolwiek asysty i pomocy, w samotną 
podróż. Liczył tylko na pomoc i wsparcie 
spotkanych ludzi dobrej woli oraz ów-
czesnych towarzystw sportowych. Wy-
ruszył 22 marca z Nowych Skalmierzyc, 
żegnany owacyjnie przez członków KS 
„Pogoń” z prezesem Stanisławem Solar-
czykiem. W pierwszym dniu wyjechał do 
Warszawy, aby załatwić tam niezbędne 
formalności. Stamtąd wyruszył na spor-
towo-turystyczny rajd po Europie. Przez 
kilka miesięcy skalmierzyczanie oraz 
koledzy cykliści i sportowcy z „Pogoni” 
niecierpliwie oczekiwali wieści z po-
dróży, powątpiewając w jego szczęśliwy 
powrót. Jednak na przekór wszystkim 
sceptykom w dniu 4 grudnia 1927 roku 
rzesze mieszkańców Skalmierzyc miały 
tę wyjątkową okazję powitania „powra-
cającego do swego ogniska domowego 
zdrowego i hardego na duchu” (jak to 
określiła lokalna prasa) samotnego spor-
towca-cyklisty Józefa Michalaka. Przeje-
chał on na rowerze całą Polskę, Niemcy, 
Holandię, Belgię, Francję, Włochy, Au-
strię, Węgry i Czechosłowację. W dniu 4 
grudnia przybył do Nowych Skalmierzyc 
o godz. 1415 w towarzystwie miejscowych 
cyklistów, którzy wyjechali po niego do 
Ostrowa. Na granicy Skalmierzyc i Skal-
mierzyc Nowych (dziś jest to skrzyżo-
wanie ul. Kaliskiej z 3 Maja) niestrudzo-
nego sportowca oczekiwała cała Rada 
Gminna z naczelnikiem Stanisławem 
Kroczyńskim. Niezwykle licznie zgro-
madzili się mieszkańcy oraz miejscowe 
towarzystwa, a Orkiestra Kolejowa ode-
grała hymn państwowy. Przemówienie 
powitalne wygłosił naczelnik Kroczyń-
ski, który podkreślił niezwykły wyczyn 
rodaka i chwałę, jaką przyniósł Polsce 
i Skalmierzycom. Szczególnie serdecznie 
witał swojego sportowca prezes KS „Po-
goń” Stanisław Solarczyk, wznosząc na 
jego cześć owacyjne okrzyki powtarzane 
przez publiczność. W niezwykle podnio-

słej atmosferze, przy dźwiękach orkie-
stry, Michalak został wprowadzony do 
sali Hotelu Europejskiego, gdzie odbyło 
się walne zebranie KS „Pogoń”. W trakcie 
tego spotkania niestrudzony sportowiec 
wygłosił trwający półtorej godziny wy-
kład „Wrażenia z podróży po Europie”. 
Dzieląc się wrażeniami cyklista opowia-
dał o przyjmowaniu go w poszczególnych 
krajach. Wspominał o różnicach w roz-
woju sportu za granicą i w Polsce. W swo-
jej relacji opisywał szczegółowo miasta, 
które zwiedził, kościoły, zabytki, teatry, 
muzea i inne instytucje. Z dumą podkre-
ślił fakt, że został przyjęty w Watykanie 
na audiencji u Ojca św. Piusa XI, z którym 
mógł porozmawiać po niemiecku. Pa-
pież znał okolice Kalisza, gdyż przebywał 
w tym mieście na uroczystościach w ko-
ściele św. Józefa, gdy pracował w Polsce 
jako nuncjusz. Na dalszą drogę rowerową 
i życiową papież udzielił niezwykłemu 
rowerzyście swego apostolskiego bło-
gosławieństwa. Wielka sala w skalmie-
rzyckim Hotelu Europejskim wypełniona 
była po brzegi. Spotkanie zakończono 
tradycyjnym wzniesieniem okrzyku na 
cześć prezydenta Rzeczpospolitej oraz 
samego bohatera Józefa Michalaka. 

Kilka lat później, bo w roku 1933, Skal-
mierzyce Nowe przeżywały kolejną wy-
prawę rowerową. Tym razem w dniu 16 
marca tegoż roku wyjechało na rowerach 
do Warszawy 6 cyklistów z Klubu Sporto-
wego „Legia” (był taki w Skalmierzycach 
Nowych) w celu doręczenia Marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu aktu z wyrazami 
hołdu i czci oraz gorącymi życzeniami 
imieninowymi. Cykliści zamierzali do-
trzeć do Marszałka w dniu imienin. Na 
przygotowanym artystycznie akcie pod-
pisy złożyły delegacje wszystkich skal-
mierzyckich organizacji wojskowych, 
sportowych i społecznych. W przesłanej 
nocie stwierdzono: „wyrażając troskę 
o konieczności ciągłej gotowości bojowej 
całego społeczeństwa w obronie granic 
Rzeczypospolitej, a przede wszystkim pol-
skiego morza, wymienione organizacje 
przekazują sumę 100 złotych na budowę 
łodzi podwodnej im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego”. Inicjatorem hołdu był prezes 
Klubu Sportowego „Legia” – Michał Strzy-
kała. Przy pożegnaniu wyjeżdżającej dru-
żyny kolarzy obecne były władze gminne 
z naczelnikiem Kroczyńskim, kierownik 
szkoły Józef Jaracz, i kierownik Warszta-
tów i Parowozowni Franciszek Garstecki. 
Punktualnie o godz. 1100 sześciu skalmie-
rzyczan, których nazwiska ku pamięci po-
daję, wyjechało rowerami do Warszawy. 
Byli to: Dycfeld Stanisław – kapitan sekcji 
kolarskiej KS „Legia” oraz panowie Laube 
R., Nowacki Ig., Paulus J., Rymanowski St. 
i Konieczny. Cdn. 

Jerzy Wojtczak
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XVI międzyszkolny  
konkurs „Każdy potrafi  
być Mistrzem Ortografii”
W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku  
po raz 16. odbył się międzyszkolny konkurs ortograficzny  
„Każdy potrafi być Mistrzem Ortografii”. 

Tegoroczne rozgrywki, w nawiązaniu do 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości, przebiegały pod hasłem „Niech 
żyje ortografia!”. 

Trzyosobowe drużyny ze szkół podsta-
wowych gminy i miasta Nowe Skalmierzy-
ce rywalizowały o tytuł Mistrza Ortografii. 
Uczniowie mieli za zadanie wykazać się 
znajomością zasad ortograficznych i prak-
tycznym ich zastosowaniem w kontekście 
historycznym. 

I miejsce w kategorii klas II-III zajęła SP 

w Kotowiecku, II miejsce SP w Biskupicach 
Ołobocznych, III miejsce SP z Oddziałami 
Integracyjnymi w Nowych Skalmierzycach. 
W kategorii klas IV-VII I miejsce wywalczyła 
drużyna z SP w Skalmierzycach, II miejsce SP 
w Biskupicach Ołobocznych, III miejsce SP 
w Kotowiecku. Zmaganiom ortograficznym 
towarzyszył konkurs plastyczny o tematyce 
patriotycznej. I miejsce w kategorii klas II-III 
zajęła SP w Kotowiecku, a w kategorii klas 
IV-VII SP w Ociążu. Pamiątkowe statuetki za 
pierwsze miejsca uczniowie odebrali z rąk Za-

stępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Pawła Błaszczyka, dyplomy wręczy-
ła Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Kotowiecku Teresa Stachowiak, a nagrody 
Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Pod-
stawowej w Kotowiecku Paulina Wieczorek. 

Na zakończenie zaproszeni goście obej-
rzeli pantomimę historyczną w wykonaniu 
uczniów SP w Kotowiecku. Zwycięzcom gra-
tulujemy i zapraszamy za rok do zmierzenia 
się z wielkim dyktandem ortograficznym. 

Urszula Adrian

„Baśniowy świat chemii”
6 lutego br. uczniowie Szkoły Podstawowej  
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach gościli 
na niecodziennej lekcji grupę przedszkolną 5-latków 
,,Leśna Polana’’ z Publicznego Przedszkola nr 1 Jarzębinka. 

Małych gości w świat chemii wprowadził  
nauczyciel wraz z uczennicami kółka che-
micznego, które wcieliły się w rolę dobrych 
wróżek: Dzwoneczka, Sabriny, Promyczka 
i Mariny. Dzieci miały okazję zobaczyć pro-
ste, a zarazem ciekawe i bardzo efektowne 
doświadczenia chemiczne. Obserwowały 
między innymi, jak woda zabarwia się na 
różne kolory pod wpływem odczynników 
chemicznych, jak powstaje „pasta dla sło-
nia”, „dżin z kolby” czy ekspresowo rosną-
ce rośliny wodne oraz palące się „skrawki 

księżyca”. Wyjątkowi goście 
byli zafascynowani możliwo-
ścią odkrywania nieznanego, 
a nawet niebezpiecznego 
świata u boku starszego, mą-
drzejszego kolegi. Młodzież natomiast po-
czuwała się do odpowiedzialności za powie-
rzone im dzieci. Podsumowaniem spotkania 
było wręczenie dyplomów ,,Małego Che-
mika’’ oraz ,,czarodziejskich kulek’’ w ra-
mach prezentów od prowadzących zajęcia. 
Warsztaty pozostaną zapewne w pamięci 

dzieci przez wiele lat, a kto wie, być może 
dzięki nim rozwiną swój talent i zostaną kie-
dyś sławnymi naukowcami?

 
Marcin Śrama

Uczestnicy konkursu ortograficznego

Przedszkolaki z „Jarzębinki”  
podczas wizyty w pracowni chemicznej
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Baśniowa gratka  
dla babci i dziadka
Któż, jak nie babcie i dziadkowie 
mają dla swych wnuków  
nieskończone pokłady ciepła, miło-
ści, cierpliwości i wyrozumiałości?  
Dlatego 19 stycznia 2018 roku 
w Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Kotowiecku odbyła się 
niezwykła uroczystość z okazji  
ich święta. 

Był to pretekst, by w wyjątkowy sposób 
podziękować im za codzienny wkład w wy-
chowanie wnucząt.

Przybyli goście mieli okazję obejrzeć in-
scenizację pt. „Czerwony Kapturek” przygo-
towaną przez uczniów klas I-III pod kierun-
kiem Anny Hausmann i Anny Jarantowskiej. 
Wybór scenariusza nie był przypadkowy, 
gdyż w ramach promocji i wspierania czytel-
nictwa dzieci i młodzieży w szkole realizowa-
ny jest program własny pt. „Przygoda z książ-
ką”. Mali aktorzy z wielkim zaangażowaniem 
odgrywali swoje role, zaś zaproszeni z zapar-
tym tchem, uśmiechem na twarzy, ale i wzru-
szeniem śledzili popisy swoich wnucząt. Wia-
domo przecież, że to właśnie wnuczęta są 
największą dumą i radością życia dziadków. 

Wizyta babć i dziadków była okazją do 
spotkania z funkcjonariuszami z komisa-
riatu Policji w Nowych Skalmierzycach, 
którzy przekazali seniorom informacje do-
tyczące bezpieczeństwa. Rozdali im rów-
nież ulotki zawierające treści o charakterze 
profilaktycznym. 

Po zakończeniu uroczystości goście mieli 
okazję zakupienia ozdobnych świeczników 
i zakładek do książek wykonanych przez 
uczniów w ramach Klubu Szkół UNICEF. Do-
chód ze sprzedaży zostanie przekazany na 
akcję UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii prze-
trwały zimę”. 

Uwieńczeniem tej pięknej uroczystości 
były przygotowane przez organizatorów ka-
wiarenki, w których seniorzy raczyli się aro-
matyczną kawą i ciasteczkami. 

Zdobywcy podium
Do rzadkości należy zdobycie wszystkich miejsc na podium 
w konkursie pozaszkolnym przez uczniów z jednej szkoły.  
Zaszczyt ten przypadł w udziale laureatom ze Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach. 

W Powiatowym Konkursie Poetyckim 
pod hasłem ,,Walentynkowy Wiersz Mi-
łosny’’ zorganizowanym przez ostrowską 
bibliotekę publiczną w kategorii uczniów 
klas VII i oddziałów gimnazjalnych I miejsce 
zajął Jean Jędrzejewski, II miejsce Amelia 
Skowrońska, natomiast miejsce III zdobyła 
Marta Matyśkiewicz. W trakcie rozstrzy-
gnięcia konkursu wiersze laureatów zostały 
omówione przez jury konkursowe a także 
zaprezentowane przez artystów Pracowni 
Teatralnej Ostrowskiego Centrum Kultury 
„Nasz Teatr”. 

Kolejny sukces odniosła także Amelia 
Skowrońska z klasy IIIa, która zdobyła I miej-
sce w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim 
organizowanym przez MDK nr 2 w Pozna-
niu. Jej utwór uzyskał tytuł Wojewódzkiego 
Wiersza Miesiąca w edycji styczniowej.

Nie zabrakło również naszych uczniów 
wśród laureatów Ogólnopolskiego Konkursu 
Polonistycznego ,,Fraszka’’ zorganizowane-
go przez Stowarzyszenie Upowszechniania 

Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. 
W wymienionym konkursie Weronika Kąkol 
z klasy IId została laureatką wyróżnienia 
krajowego. Poza tym aż ośmioro uczniów 
otrzymało wyróżnienia za bardzo wysoki 
wynik. Należą do nich: Amelia Skowrońska, 
Marta Matyśkiewicz, Dominika Krzymińska, 
Gabriela Jabłońska, Julia Zielińska, Paulina 
Wasilewska, Daria Praczyńska oraz Dawid 
Walkowiak. Dzięki temu nasza szkoła otrzy-
mała podpisany przez dyrektora Ogólnopol-
skiego Konkursu Polonistycznego dyplom 
uznania za bardzo dobre przygotowanie 
i bogatą wiedzę uczniów. 

Wymienionym laureatom i wyróżnionym 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów, bo przecież „wszystkie nasze ma-
rzenia mogą stać się rzeczywistością – jeśli 
mamy odwagę je realizować” – jak pisał Walt 
Disney. Uczniów do konkursów przygotowy-
wały: Dorota Bukowska, Aneta Mikołajczyk 
oraz Agata Pawlaczyk-Wieczorek.

Dorota Bukowska

Przedszkolaki przygotowały przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek”

Uczniowie z Nowych Skalmierzyc 
 zdobyli wszystkie miejsca na podium
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„Czad i ogień  
- obudź czujność” 
Propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa 
w sytuacjach zagrożenia było głównym celem 
spotkania dzieci z przedszkola „Jarzębinka”  
ze strażakami z Państwowej Powiatowej  
Straży Pożarnej w Ostrowie Wlkp. 

Nawiązując bezpośrednio do kampanii 
społecznej „Czad i ogień - obudź czujność” 
strażacy zwrócili szczególną uwagę na pro-
blematykę dotyczącą zagrożeń związanych 
z tlenkiem węgla. Dzieci wysłuchały infor-
macji dotyczących zagrożeń związanych ze 
smogiem i zanieczyszczeniami atmosfery 

oraz miały możliwość 
podziwiać z bliska wyposażenie, jakim dys-
ponują strażacy podczas pracy. Największe 
zainteresowanie wzbudził pokaz działania 
czujki czadu. 

Dzięki takim spotkaniom dzieci poznają 
pracę strażaka i uczą się do niej szacunku, 

wiedzą jak dbać o bezpieczeństwo, kształ-
tują odpowiednie zachowania w trudnych 
sytuacjach, zaznajamiają się z okolicznościa-
mi, w których powinny korzystać z numerów 
alarmowych. 

B. Arshad

Dzień Patrona „Cześć i chwała bohaterom”
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach Świętem Patrona 
Szkoły zamknęła cykl obchodów 99. rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Tradycja obchodów Dnia Patrona Szkoły 
wpisana jest w historię naszej placówki od 
początków jej istnienia. Corocznie w mie-
siącach od grudnia do lutego szkoła reali-
zuje różnorodne zadania, które wyrabiają 
u uczniów świadomość i tożsamość narodo-
wą oraz poszerzają wiedzę o Patronie.

Jak co roku w grudniu, razem ze społecz-
nością lokalną uczniowie szkoły biorą udział 
w manifestacji pod Pomnikiem Powstań-
ców Wielkopolskich w naszym mieście. Od 
tego momentu społeczność szkolna reali-
zuje szereg działań, które rozwijają wiedzę 
o Patronie. W tym roku odbył się rajd pieszy 
„Szlakiem Powstańców Wielkopolskich” na 
trasie Nowe Skalmierzyce – Szczypiorno, qu-
est „Śladami Powstańców Wielkopolskich po 
Skalmierzycach”, Konkurs Wiedzy o Powsta-
niu Wielkopolskim oraz konkursy: na gazet-
kę klasową o Patronie i plastyczny dotyczący 
miejsc pamięci na terenie gminy związanych 
z Powstaniem Wielkopolskim. Uczniowie 
zwiedzali Izbę Pamięci, w której mogli oglą-

dać autentyczne pamiątki powstańcze. 
9 lutego odbyła się uroczysta akademia 

kończąca obchody zwycięskiego czynu zbroj-
nego. Zaproszeni goście: przewodniczący 
Rady Gminy i Miasta Kazimierz Sipka, se-
kretarz Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek, 
ksiądz kanonik Zbigniew Króczyński, przyja-
ciel szkoły Edmund Marczak oraz przedsta-
wiciel Rady Rodziców Katarzyna Jankowska 
wspólnie z uczniami i nauczycielami uczest-
niczyli w montażu słowno-muzycznym, pod-
czas którego ze wzruszeniem przypomnieli-

śmy sobie historyczne chwile prowadzące do 
wolności. 

Z okazji szkolnego święta w imieniu bur-
mistrz Gminy i Miasta Bożeny Budzik życze-
nia wraz z kwiatami na ręce dyrektor szkoły 
Lucyny-Lisiak Kyci przekazał sekretarz Gmi-
ny i Miasta Zdzisław Mielczarek. Wiele cie-
płych słów przekazał wszystkim wieloletni 
przyjaciel szkoły Edmund Marczak, który kil-
ka dni wcześniej skończył 100 lat. Z tej okazji 
wszyscy zgromadzeni złożyli szanownemu 
Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia. 

Laureaci konkursów otrzymali nagrody, 
dyplomy i upominki, których fundatorem 
byli Rada Rodziców oraz Lazur - Spółdziel-
czy Związek Grup Producentów Rolnych 
w Nowych Skalmierzycach, za co w imie-
niu dyrekcji szkoły i organizatorów składa-
my podziękowania.

Kończąc obchody Dnia Patrona delegacja 
uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod 
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich i ta-
blicą pamiątkową w budynku szkoły.

To najważniejsze święto szkoły jest dla 
naszej społeczności żywą lekcją historii oraz 
złożeniem hołdu bohaterom – Powstańcom 
Wielkopolskim. 

S. Fenger, K. Orzechowska

Akademia z okazji  
99. rocznicy wybuchu  

Powstania Wielkopolskiego 
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„Jest karnawał, dzieci tańczą, 
gra muzyka przebierańcom”
Tradycyjnie w Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach zorganizowano balik 
karnawałowy dla uczniów klas I – III. 

30 stycznia 2018 roku po po-
łudniu szkołę wypełnili tłumnie 
odświętnie, bajecznie i kolorowo 
ubrani uczniowie klas młodszych. 
Zabawa w sali gimnastycznej była 
wspaniała. Elfy dzielnie spełniały 
powierzone im zadania. Dominowa-
ła muzyka współczesna. Uczniowie 
świetnie poradzili sobie z przeboja-
mi tegorocznego karnawału, które nie sta-
nowiły dla nich żadnego problemu. 

W czasie krótkich przerw dzieci mogły 
się udać do swoich sal na słodki poczęstu-
nek przygotowany przez rodziców.

Wspólna zabawa pozwoliła radośnie 
spędzić czas i bardziej zintegrować społecz-
ność klas młodszych. Na kolejny karnawa-
łowy zawrót głowy zapraszamy za rok. 

M. Nowak

Zimowisko 
w Zakopanem
W tegoroczne ferie zimowe dzieci 
z „klubu ciekawych” ze Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach wyjechały do 
Zakopanego na narty. 

Pogoda była fantastyczna, mnóstwo śnie-
gu, przepiękne krajobrazy. Korzystaliśmy 
z tego rzucając się śnieżkami, czy zjeżdżając 
ze stoku na jabłuszkach. Ci, którzy nie umieli 
jeździć na nartach, nabywali umiejętności pod 
okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów 
na stoku Harenda. Wspaniałym przeżyciem 
był wieczorny kulig w saniach z pochodniami 
w Dolinie Chochołowskiej. Były również ogni-
ska pod stokiem, pieczenie chleba i kiełbasek. 
Z zainteresowaniem i ciekawością uczestni-
czyliśmy w warsztatach o dobrym żywieniu 
i zachowaniu. Dodatkowej radości dostarczyło 
nam lodowisko, na którym szkoliliśmy umie-
jętności jazdy na łyżwach. Nie sposób było 
ominąć Krupówek, gdzie zakupiliśmy pamiątki 
oraz oscypki. 

Ten czas dzieci spędziły na sportowo z na-
dzieją, że za rok będą mogły to powtórzyć. 

S. Paluch, E. Micuła

Walne zebranie sprawozdawcze  
w OSP Boczków
W 2017 roku wyjeżdżali do 25 zdarzeń, wśród których było 6 
pożarów, 18 zagrożeń miejscowych, a 1 alarm okazał się fałszywy. 

Mowa o strażakach z OSP Boczków, którzy 
24 lutego br. spotkali się na walnym zebra-
niu sprawozdawczym podsumowującym ich 
działalność w minionym roku. Z zaprosze-
nia skorzystali również Zastępca Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Paweł 
Błaszczyk – członek jednostki, prowadzący 
zebranie Prezes Zarządu Oddziału Miejsko
-Gminnego ZOSP RP a zarazem sekretarz Gmi-
ny i Miasta Zdzisław Mielczarek oraz dwaj jego 
wiceprezesi: Józef Marciniak i Jacek Łusiak. 

Przedstawione przez zarząd jednostki 
sprawozdanie z roku 2017 obejmowało nie 
tylko podjęte wówczas interwencje strażackie, 
ale również inne ważne wydarzenia z jej życia. 
Zaliczyć można do nich chociażby pozyskanie 
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Kaliszu samochodu osobowego marki Re-
nault Clio (uroczystość przekazania dziewię-
ciu takich aut, wycofanych przez WORD z użyt-
ku, wybranym jednostkom straży pożarnych 
z terenu województwa wielkopolskiego miała 
miejsce 21 lipca), budowę garażu i pomiesz-
czenia gospodarczego ze środków samorządu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz zakup 
sprzętu – m.in. pompy szlamowej, zapasowych 

butli tlenowych do aparatów powietrz-
nych i radiostacji. Realizacja tych zadań 
spotkała się z aprobatą zebranych, czego 
wyrazem było jednogłośnie udzielone 
absolutorium. 

Dziękuję Wam druhny i druhowie za 
profesjonalizm w działaniach ratowni-
czo-gaśniczych i ufam, że kiedy zajdzie 
potrzeba nie zawiedziecie tych, którzy 
będą potrzebowali Waszej pomocy. Dzię-

kuję Wam za różne strażackie aktywności: 
szkolenia, udział w zawodach sportowo-pożar-
niczych, pokazy dla dzieci i młodzieży – swoją 
wdzięczność wyraził Prezes Zarządu Od-
działu Miejsko-Gminnego ZOSP RP Zdzisław 
Mielczarek, który zaznaczył, że widzi w OSP 
Boczków wzrost strażackiej formy: Cieszę się 
również bardzo z Waszych sukcesów w gmin-
nych zawodach sportowych. Swoją postawą 
i zaangażowaniem odbudowujecie markę dru-
żyn OSP Boczków, które w latach 90. były nie 
do pokonania.

Zdzisław Mielczarek przekazał skierowa-
ne do braci strażackiej z tutejszej jednostki 
podziękowania od burmistrz Bożeny Budzik 
za prawie trzy dekady życzliwej współpracy 
oraz życzenia dalszej dumnej służby na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Podczas zebrania przyjęto również plany 
finansowe oraz rzeczowe na rok bieżący, któ-
re zakładają m.in. monitoring strażnicy, wyko-
nanie elewacji budynku od strony remizy oraz 
doposażenie jednostki w sprzęt (m.in. wenty-
lator oddymiający).

Magdalena Kąpielska 

Wieczorek karnawałowy 
u seniorów

Zarząd Koła Emerytów zorganizował 
w dniu 8 lutego 2018 roku wieczorek kar-
nawałowy. Ponad 90 osób przy muzyce, wal-
czyku czekoladowym i poczęstunku znako-
micie się bawiło. Wszyscy zadowoleni i pełni 
wrażeń, oderwani od codziennych obowiąz-
ków, mieli kilka godzin tylko dla siebie i zna-
jomych, a potem rozeszli się do domów z na-
dzieją na następne spotkanie.

Jadwiga Rybak
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2 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej 
im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gosty-
czynie odbyła się XI edycja Konkursu Poezji Pi-
sanej i Recytowanej o Pióro Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. Uczniowie wraz 
z nauczycielami i rodzicami przybyli tutaj, aby 
poznać zwycięzcę.

Swoje prace zgłosiło osiem szkół podstawo-
wych z terenu gminy i miasta Nowe Skalmie-
rzyce: SP im. Orła Białego z Biskupic Ołobocz-
nych, SP im. Marii Konopnickiej w Droszewie, 
SP im. J. Korczaka w Kotowiecku, SP im. Pol-
skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, SP 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, 
SP im. Jana Pawła II w Ociążu, SP im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach, gospodarz 
konkursu – Gostyczyna i jedna szkoła z po-
wiatu ostrowskiego – SP im. Józefa Lipskiego 
w Szczurach. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie 

było napisanie wiersza związanego tematycz-
nie z jego nazwą, zaś celem: zainteresowanie 
uczniów historią niepodległości Polski; kształ-
towanie szacunku wobec dokonań bohaterów 
tamtych dni; promowanie i kształtowanie 
twórczej postawy patriotycznej; rozwijanie 
pasji i uzdolnień literackich uczniów; zachę-
canie miłośników pisania do prezentowania 
własnych umiejętności oraz kształcenie umie-
jętności pięknego czytania i rozumienia tekstu.

Tegoroczna edycja, w związku z przypa-
dającą w tym roku setną rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości, odbywała się pod 
hasłem „100 lat wolnej Polski”. Czym są dziś 
dla naszych uczniów takie hasła jak patrio-
tyzm, poświęcenie, niepodległość? Co to zna-
czy dla nich żyć w wolnej Polsce? Odpowiedzi 
na te pytania znaleźć można było w twórczości 
młodych poetów. Komisja konkursowa ocenia-
ła przede wszystkim wartość merytoryczną 
wierszy, wartości artystyczne i oryginalność 

oraz związek z tematem konkursowym. 
Po prezentacji napisanych utworów ucznio-

wie poznali wyniki obrad. I tak wyróżnienia 
zdobyli Wiktoria Jarosik z klasy VII z SP im. 
Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzy-
cach oraz Marcel Ruda z klasy V, reprezentant 
szkoły w Szczurach. III miejsce i Brązowe Pió-
ro powędrowało do Karoliny Mądry z klasy IV 
z SP w Droszewie. II miejsce i Srebrne Pióro 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gostyczy-
nie zdobyła Natalia Maciejewska – uczennica 
klasy VI z SP im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach. Najwyżej oceniony 
został wiersz napisany przez Katarzynę Jaran-
towską, uczennicę klasy VII z SP w Kotowiecku 
i to ona w tym roku zdobyła główną nagrodę 
konkursu – Złote Pióro Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. Zwycięzcom gra-
tulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnej 
edycji konkursu.

Organizatorki

Podziękowanie
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. 

Adama Mickiewicza w Skalmierzycach składa ser-
deczne podziękowania rodzicom za zaangażowanie 
i pomoc a także sponsorom za ufundowanie wspa-
niałych nagród, które stanowiły fanty w loterii zor-
ganizowanej podczas Zabawy Karnawałowej w dniu 
3 lutego 2018 roku w sali OSP w Skalmierzycach. 

Dzięki Państwa hojności możliwy jest zakup 
materiałów i pomocy edukacyjnych dla dzieci 
uczących się w naszej szkole. 

Z wyrazami szacunku i uznania 
Rada Rodziców

SponSorzy:
PPHU DOREX-BIS Adam Pęcherz, Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach, Jerzy 

Łukasz Walczak, MULTINET – Grzegorek, Cuprych, FIRMA „MAR-MAG” – Marcin Lesień, 
PPHU Teletoner – Michał Passia, PPH „TM” Tomasz Mielicki, Lazur – Spółdzielczy Związek 
Grup Producentów Rolnych w Nowych Skalmierzycach, OLMAR – Monika i Marek Woźnia-
kowie, AKME-SERWIS – Arkadiusz Wdowczyk, FARMER Sp. J. w Fabianowie, Autoryzowa-
ny Dystrybutor Tupperware Sylwia Boczula, Com.40 Limited Sp. z o.o., Marcin Sztandera, 
GABINET KOSMETYCZNY ESENCJA URODY Agnieszka Szymczak,  Księgarnia i art. Papier-
nicze – Maria Gierz, Salon Fryzjerski Beata Nadarzewska, DOLFOS – Jan Chlasta, Barbara 
i Włodzimierz Kobyłka, Mechanika Pojazdowa Robert Wawrzyniak, MDM PROFESSIONAL 
Magdalena Mituła, PAWILON HANDLOWY „ROLNIK” S.C. Dolata Jan, Kwuka Małgorzta, Do-
lata Aneta, PUPIL FOODS Sp. z o.o., Antoni Choja, Iwona Chudzicka, Katarzyna Wawrzyniak, 
Przemysław Walaszczyk, Moto-Wis Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sławomir Wy-
socki, Mechanika Pojazdowa Paweł Herbik

XI edycja Konkursu Poezji Pisanej i Recytowanej 
o Pióro Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce „100 lat wolnej Polski”
Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. 
Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.  
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi.  
Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. Jan Paweł II

Bal karnawałowy 
Piraci, żołnierze, księżniczki, rycerze, czarodzieje oraz 
inne bajkowe postacie zagościły 4 lutego 2018 roku na balu 
karnawałowym zorganizowanym przez sołectwo Fabianów oraz 
radną Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Grażynę Jaś przy 
współudziale Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Ociążu. 

Blisko 100  najmłodszych mieszkańców 
Fabianowa, Ociąża, Kościuszkowa, Czachor 
i Kwiatkowa skorzystało z zaproszenia i przy-
było na salę wiejską, która w tym dniu zamieni-
ła się w królewską komnatę.

Zabawa prowadzona przez animatorów do-
starczyła wielu wrażeń i pozytywnych emocji. 
Uświetnił ją wspaniały występ młodych arty-

stów ze szkoły podstawowej w Ociążu, któ-
rzy zostali nagrodzeni ogromnymi brawami. 
Miłą niespodzianką było obdarowanie dzie-
ci balonami  wypełnionymi helem, które ufun-
dował mieszkaniec wsi a zarazem Kierownik 
Referatu Oświaty i Wychowania Daniel Mituła. 
Zwieńczeniem imprezy był wybór królowej 
i króla balu, którzy w koronach na głowie za-

siedli uroczyście na tronie, aby panować do na-
stępnego roku. 

Dziękujemy rodzicom, którzy zorganizowali 
słodycze oraz soki. Taka współpraca zachęca 
do działania. Zapraszamy na kolejne inicjatywy.
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Terminarz rozgrywek  
KS POGOŃ Nowe Skalmierzyce 
IV Liga Grupa płd. – runda jesienna

Legion św. Katarzyny - kolejne podium
Legion św. Katarzyny Skalmierzyce zagrał w kolejnym amatorskim 
turnieju piłki siatkowej, który odbył się 10 lutego 2018 roku w hali 
sportowej zespołu szkół w Stawiszynie. Jego celem było doposażenie 
dydaktyczne szkoły oraz propagowanie zdrowego stylu życia. 

W rozgrywkach wzięło udział 12 dru-
żyn: Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, Po-
licja, „Dziewiątka” Kalisz, Olimpia Grom, 
Ekipa 82’ ze Zbierska, KS Team Stare Mia-
sto, Grupa AWW, Uczniowski Klub Sporto-
wy Stawiszyn, Drink Team Kalisz, Kawa-
lerka Rychnów, PKS Legion św. Katarzyny 
Skalmierzyce oraz gospodarze – Drewpal.

Regulamin przewidywał 4 grupy po 3 
drużyny. Grano systemem „każdy z każ-
dym”, a do dalszej rywalizacji awansowały 
dwie pierwsze drużyny, tworząc krzyżowo 
pary ćwierćfinałowe. Następnie obowią-
zywał system pucharowy i do dalszej gry 
przechodzili zwycięzcy meczów.

Po wygraniu grupy i ćwierćfinału pierw-
szą i jedyną porażkę ponieśliśmy w półfi-
nale. W walce o finał przegraliśmy 
po zaciętej grze 0 : 2 (w setach 30 
: 32, 21 : 25) z drużyną KS Team 
Stare Miasto, późniejszym zwy-
cięzcą całego turnieju. W meczu 
o trzecie miejsce pokonaliśmy 
drużynę Olimpia Grom  2 : 0.

Wyniki końcowe rywalizacji: 
miejsce I – KS Team Stare Miasto, 
miejsce II – „Dziewiątka” Kalisz, 
miejsce III –PKS Legion św. Kata-
rzyny Skalmierzyce, miejsce IV – 
Olimpia Grom.

Dużego pecha miała drużyna 

organizatora i sponsora turnieju - Drewpal, 
która trafiła do „grupy śmierci” (znalazła 
się w grupie z późniejszymi finalistami 
turnieju). Aby uniknąć takich sytuacji, po-
winno się rozstawiać jak najmocniejsze 
drużyny, bo jeśli chodzi o zwycięzcę, to po-
winien on wygrać z każdym. W przypadku 
gry o kolejne miejsca nie jest to konieczne. 
Dlatego należy robić wszystko, aby wyklu-
czyć czy zminimalizować przypadkowość 
tak, aby duch sportu stał na najwyższym 
poziomie. Sport bowiem to jedna z ostat-
nich ostoi naszego życia, gdzie obowiązują 
jeszcze zdrowe, bliskie człowiekowi zasa-
dy współzawodnictwa i konkurencji. Niech 
zwycięży lepszy!

Stanisław Zbyszek Gzieł

Legion św. Katarzyny z Kasią Michałek – organizatorką turnieju

POGOŃ Nowe Skalmierzyce – MKS TUR 1921 TUREK 24-03-2018  16:00
MKS KANIA Gostyń – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 31-03-2018  13:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – LKS Gołuchów 07-04-2018  16:00
RAWIA Rawicz – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 14-04-2018  16:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – Obra 1912 Kościan 21-04-2018  16:00
VICTORIA Września – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 28-04-2018  16:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – VICTORIA Ostrzeszów 01-05-2018  16:00
SKP Słupca – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 05-05-2018  17:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – KORONA Piaski 12-05-2018  16:00
POLONIA Kępno – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 19-05-2018  16:00
POGOŃ Nowe Skalmierzyce – POLONIA 1912 Leszno 26-05-2018  16:00
BIAŁY ORZEŁ Koźmin Wlkp. – POGOŃ Nowe Skalmierzyce 02-06-2018  16:00

Ferie w bibliotece  
nie muszą być nudne
W czasie tegorocznych ferii 
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta 
w Nowych Skalmierzycach zorgani-
zowała ciekawe zajęcia dla dzieci. 

W pierwszy dzień wolny od zajęć szkol-
nych zaprosiła aktorów z teatru EDU-ARTIS 
z Krakowa ze spektaklem pt. „W domku Baby 
Jagi”, który wystawiono w przedszkolu „Ja-
rzębinka”. Przedstawienie, którego bohatera-
mi były postacie znane z baśni „Jaś i Małgo-
sia”, miało charakter edukacyjny, traktowało 
o zdrowym stylu życia. Jego celem było za-
chęcenie do zmiany nawyków żywieniowych. 
Maluchy dowiedziały się, dlaczego warto dbać 
o zdrowie, jakie są zalety jedzenia warzyw 
i owoców. Wszyscy aktywnie uczestniczyli 
w przedstawieniu, chętnie odpowiadali na py-
tania oraz ćwiczyli i tańczyli razem z aktorami. 
Po spektaklu odbyły się warsztaty plastyczne 
”Kolorowy talerzyk”, podczas których dzieci 
tworzyły owocowe i warzywne buźki. Była to 
wspaniała zabawa, która uczyła dzieci współ-
pracy oraz tego, że ruch i zdrowe odżywianie 
są bardzo ważne w życiu każdego człowieka.

W drugi dzień ferii biblioteka zaprosiła 
dzieci do udziału w warsztatach biżuterii 
szklanej, które prowadziła Marta Jędras, ani-
matorka kultury, pedagog, rękodzielnik. Pod-
czas multimedialnej prezentacji instruktorka 
wprowadziła uczestników w arkana tworze-
nia biżuterii z koralików, metalu i szkła; omó-
wiła techniki jej powstawania oraz zastoso-
wanie. Zwróciła uwagę na kompozycję, dobór 
materiałów i barw. Najpierw dzieci wyko-
nały projekty i wybierały materiały, z któ-
rych powstanie biżuteria. Wybór surowców 
był duży, a możliwości połączeń i aranżacji 
wprost nieograniczone, uzależnione jedynie 
od upodobań i pomysłów wykonawczyń. Naj-
większą popularnością cieszyły się bransolet-
ki. Po wykonanej pracy wszyscy zadowoleni 
otrzymali po dwie własnoręcznie wykonane 
ozdoby i zadowoleni wrócili do domu.

M. Jezierska
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OTWARTE  ZAJęCIA SPORTOWE  
W DYSCYPLINIE PIłKA NOżNA 

ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO 
uDZIAłu W ZAJęCIACh

Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
oraz Klub Sportowy Pogoń Nowe Skalmierzyce  

zapraszają na

na boisku ze sztuczną nawierzchnią
Stadion Miejsko-Gminny, przy ul. Mostowej 1a

Terminy: od 01 marca do 30 czerwca
środa - czwartek: godz. 19.00-20.00

piątek: godz. 19.00-22.00
sobota: godz. 15.00-18.00

Informacje telefoniczne: 
 (sob.-niedz. w godz . 11.00-13.00)

Bernard Spasowski: tel. 510 140 631
Mariusz Kaczmarek: tel.  510 117 592


