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Gminne święto dziękczynienia
Po każdej ciężkiej pracy przychodzi czas na odpoczynek. Także i rolnikom po żniwach należy się chwila wy-
tchnienia, która zwyczajowo nazywana jest dożynkami. Owe święto dziękczynienia za zebrane plony w gminie 
i mieście Nowe Skalmierzyce obchodzono 30 sierpnia. Podobnie jak w roku ubiegłym organizatorami byli bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa: Ociąż, Fabianów i Kościuszków, a główne uroczystości 
odbywały się w parku krajobrazowym w Ociążu. 

Tradycyjny staropolski obrzęd rozpoczę-
to mszą świętą dziękczynną. Chcemy złożyć 
dziękczynienie najpierw Bogu, zanim na placu 
wyrazimy wdzięczność ludziom za ich trud – 
mówił sprawujący eucharystię ks. kanonik 
Rafał Sobieraj, który poświęcił dorodny bo-
chen chleba upieczony z tegorocznego ziar-
na. Po nabożeństwie, przy dźwiękach muzy-
ki Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej, władze 
samorządowe, mieszkańcy gminy, delegacje 
wieńcowe reprezentujące wsie sołeckie oraz 
licznie przybyli goście udali się w barwnym 
korowodzie dożynkowym do wspomnianego 
parku na część oficjalną uroczystości.

Starostowie dożynek: Karolina Wancek 
– mieszkanka wsi Biskupice Ołoboczne oraz 

Paweł Nowicki ze wsi Węgry w podziękowa-
niu za trudne, tegoroczne zbiory przekazali 
bochen chleba przewodniczącemu Rady Ka-
zimierzowi Sipce oraz burmistrzowi Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożenie Budzik, 
która zapewniła, że uczyni wszystko, aby po-
dzielić go sprawiedliwie. Tradycją gminnego 
święta dziękczynienia jest prezentacja wień-
ców, które z roku na rok nabierają coraz to 
ciekawszych kształtów. I tak te piękne dzieła 
sztuki ludowej przedstawiło 17 delegacji – 
wsie: Ociąż, Fabianów, Kościuszków, Gałązki 
Wielkie, Skalmierzyce, Leziona, Miedzianów, 
Biskupice, Boczków, Śliwniki, Kotowiecko, 
Trkusów, Biskupice Ołoboczne, Gniazdów, 
Kurów oraz dwa ogrody działkowe: Stowa-

rzyszenie Działkowców „Kolejarz” i ROD im. 
T. Kościuszki. 

Burmistrz Bożena Budzik w swoim wy-
stąpieniu wyraziła wdzięczność dla braci rol-
niczej za trud tegorocznych żniw: taki to już 
niełatwy los rolnika, kiedy cały Wasz wysiłek 
może w znaczny sposób zniweczyć natura, na 
którą nikt nie ma wpływu. Dlatego też należy 
Wam się szczególny szacunek i podziękowanie, 
że mimo rozmaitych przeszkód nie załamuje-
cie rąk i dalej z pasją i zaangażowaniem wyko-
nujecie ten jakże trudny zawód, aby utrzymać 
w dobrej kondycji gospodarstwa, które prze-
cież zabezpieczają byt Waszych rodzin. Dzię-
kuję więc Wam, że nie bacząc na przeciwności 
losu przynosicie na święto dziękczynienia pięk-

 Zespół „Warszawianka” zaprezentował folklor m. in. z Warmii, Kaszub i Śląska

 Korowód dożynkowy przy dźwiękach 
muzyki Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej

  Prezentacja wieńców  
oraz przekazanie chleba władzom samorządowym
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Nowy skwer 
cieszy oko
Z nowej aranżacji skweru 
znajdującego się w Nowych 
Skalmierzycach przy zbiegu 
ulic Kaliskiej i 3 Maja cieszą się 
nie tylko mieszkańcy okolicy, 
albowiem ten ponad 400-metrowy 
trójkąt zieleni szybko stał się 
ulubionym miejscem wypoczynku 
i spotkań zarówno młodszego, jak 
i starszego pokolenia mieszkań-
ców całego miasta. 

Usytuowany przy bibliotece publicz-
nej skwer stanowi doskonałe miejsce, 
by przysiąść z książką, pograć w szachy 
(służy temu specjalny stół z szachownicą 
i ławeczkami), czy po prostu zrelaksować 
się w otoczeniu drzew i fontanny. Pod-
czas fali tegorocznych upałów codziennie 
wypoczywały tu dziesiątki ludzi. 

Wspomniana wyżej instalacja zosta-
ła zlokalizowana niemal w centralnym 
punkcie skweru. Otacza ją wybrukowany 
plac z ławeczkami, do którego prowa-
dzą trzy alejki. Reszta terenu to głównie 
trawa oraz kamień ozdobny i klomby 
z sezonowymi kwiatami, które usytu-
owano pod istniejącymi drzewami. Ca-
łość uzupełniają kuliste bukszpany oraz 
żywopłot posadzony wzdłuż okalającego 
skwer murku. Roślinność jest podlewa-
na za pomocą automatycznego syste-
mu nawadniania.

Dzięki wspomnianym pracom, któ-
re kosztowały gminę blisko 100 tys. zł, 
mało estetyczny do tej pory fragment 
przestrzeni miejskiej zmienił swój wy-
gląd, nawiązując do zmodernizowanych 
rok wcześniej plantów. 

Magdalena Kąpielska

ne wieńce dożynkowe i okazały bochen chleba 
– symbole Waszego rolniczego trudu i znoju. 
Życzenia przekazali rolnikom również parla-
mentarzyści oraz samorządowcy. 

Zwieńczeniem oficjalnej części był wy-
stęp Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu 
Warszawskiego „Warszawianka”. Ponad 
80 artystów bogactwem strojów i różno-
rodnością prezentowanych tańców urzekło 
publiczność, która nie szczędziła im braw. 
W programie przedstawiono folklor z róż-
nych regionów Polski, m. in. z Warmii, Ka-
szub czy Śląska. Władze samorządowe oraz 
starostowie dożynek w podziękowaniu 
przekazali na ręce koordynatora zespołu 
wielki kosz kwiatów.

Poza wrażeniami artystycznymi, zadba-
no również o coś „dla ciała”, czyli tradycyj-
ny wiejski poczęstunek: grochówkę, ciasto 
drożdżowe czy chleb z ogórkiem i smalcem. 
Uczestnicy dożynek mogli także wziąć udział 
w loterii fantowej, w której do wygrania były 
atrakcyjne nagrody rzeczowe a także podzi-
wiać wystawę z okazji 25-lecia odrodzenia 
samorządu terytorialnego. Atrakcjami dla 
najmłodszych mieszkańców były liczne dmu-
chańce oraz zrzucane przez paralotniarza 
cukierki. Do późnych godzin nocnych trwała 
zabawa taneczna, która zwieńczyła tegorocz-
ne dożynki.

tekst: Dariusz Smułka
foto: Kamil Różański oraz UGiM 

 Uroczystą mszę świętą sprawował ks. kanonik Rafał Sobieraj
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Krwiodawcy  
podsumowali wakacje
Ostatnia wakacyjna sobota upłynęła skalmierzyckim 
krwiodawcom pod hasłem „Twoja krew ratuje życie.” 
Zorganizowaną przez miejscowy Klub HDK PCK po raz 
sześćdziesiąty pierwszy otwartą akcję poboru krwi 
połączono z rejestracją dawców szpiku kostnego. 

Zwyczajowo już zbiórka miała miejsce na 
Stadionie Miejsko-Gminnym i została prze-
prowadzona przez pracowników Regional-
nego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Kaliszu. Każda osoba chcąca oddać 
krew musiała najpierw zweryfikować swój 
stan zdrowia poprzez ankietę, krótki wy-
wiad lekarski i wstępne badanie laborato-
ryjne krwi. Tym razem ta trwająca zaledwie 
kilka minut diagnostyka uszczupliła liczbę 
potencjalnych dawców aż o 10 osób, ale i tak 
pobór zakończył się znakomitym wynikiem 

19,350 l krwi, co prze-
łożyło się na 43 osoby 
oddające życiodajny 
lek. Blisko połowę tej 
liczby stanowiły panie, 
których było aż dwadzieścia. Akcji kibico-
wali goście: wiceburmistrz Gminy i Miasta 
Michał Ciupka oraz przewodniczący Rejo-
nowej Rady HDK w Ostrowie Wielkopolskim 
Lucjan Ziemiański. 

Uczestnicy zbiórki otrzymali zestaw cze-
kolad i zostali poczęstowani posiłkiem re-

generacyjnym. Rozlosowano również ufun-
dowaną przez sponsorów nagrodę główną, 
czyli rower. Jego nową właścicielką okazała 
się mieszkanka Gminy – Sylwia Piękna. Ko-
lejny pobór krwi prezes Klubu Henryk Olej-
nik zapowiada na 24 października.

Magdalena Kąpielska 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach 
zorganizował w dniach 31.07 - 06.08.2015 roku wypoczynek w Łebie  
dla 23 dzieci z terenu gminy.

To co wyróżnia Łebę z wielu miejscowości 
na polskim wybrzeżu to jej specyficzny kli-
mat i szerokie piaszczyste plaże z bezustan-
nie usypywanymi wydmami. Łeba otoczona 
jest z trzech stron wodą, od północy morzem 
Bałtyckim, od zachodu jeziorem Łebsko, a od 
wschodu jeziorem Sarbsko. Pomiędzy jeziorem 
Łebskim a morzem znajdują się wydmy rucho-
me, zjawisko niespotykanie rzadkie w Europie. 

Ośrodek wypoczynkowy „Słowiniec”, 
w którym mieszkały dzieci usytuowany jest 
80 metrów od plaży. Każdy z pokoi wyposażo-
ny był w toaletę, na terenie domu znajdowała 
się sala telewizyjna, kącik gier (bilard, stół do 
ping ponga, cymbergaj), plac zabaw, boisko do 
siatkówki. 

Oprócz pobytu w ośrodku, dzieci miały 

również możliwość uczestnictwa w wędrów-
kach brzegiem morza a także w rejsie statkiem. 
Ponadto opiekunowie zapewnili im liczne 
atrakcje: plażowanie i kąpiele morskie, zawo-
dy sportowe, gry, zabawy integracyjne, zajęcia 
wokalne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, wy-

bory miss i mistera kolonii, chrzest kolonijny na 
wesoło, zajęcia artystyczne, w tym malowanie 
w plenerze oraz rzeźba w piasku. W związku 
z promowaniem zdrowego trybu życia oraz 
zachęcaniem do aktywnego spędzania cza-
su każdy poranek zaczynał się od gimnastyki 
z elementami muzyki i zabawy. W drodze po-
wrotnej na dzieci czekał obiad w restauracji Mc 
Donald’s.

Wyjazd miał również znaczenie integracyj-
ne – dzieci z terenu gminy Nowe Skalmierzyce 
miały możliwość poznania nowych kolegów 
i koleżanek z gminy Sieroszewice.

Wyjazd na kolonie to okazja do zmiany śro-
dowiska, zawarcia nowych przyjaźni. Jest to 
doskonała forma połączenia edukacji z wypo-
czynkiem, rekreacją i sportem.

Wakacyjne lato nad morzem
 Na dzieci czekały liczne atrakcje

W akcji wzięły udział 43 osoby, zebrano ponad 19 litrów krwi
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„Iść, ciągle iść w stronę słońca…”
10 sierpnia swą wędrówkę „w stronę słońca”, do Kotli-
ny Kłodzkiej, rozpoczęło czterdzieścioro dzieci w wieku 
7 – 12 lat z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 
Jej organizatorami, opiekunami i przewodnikami byli 
członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Nowych Skalmierzycach. 

Na początku swej wędrówki odwiedzono wrocławskie afrykarium, 
gdzie zmęczone słońcem zwierzęta szukały cienia i ochłody. Uczestnikom 
wypoczynku też doskwierała temperatura, ale celem wędrówki było do-
tarcie do pensjonatu „Pod dębem”, gdzie czekał na nich pyszny posiłek 
i obowiązkowe ochłodzenie ciała w basenie na świeżym powietrzu. W na-
stępne dni, by być bliżej słońca, dzieci pokonywały drogę na Szczeliniec 
w Górach Stołowych, zwiedzały kopalnię złota w Złotym Stoku czy twier-
dzę w Srebrnej Górze. Nie zabrakło zabaw, pląsów, karaoke, dyskotek, na-
uki pływania i tradycyjnego grilla. Na sam koniec przygody znów udano się 
w stronę słońca – na Nizinę Wojtowicką – w poszukiwaniu „barana Leona”, 
który znalazł swe miejsce w górach. Górę zdobyto, ale po Leonie ani śladu. 
Ponieważ czas wędrówki dobiegł końca, uczestnicy postanowili, że za rok 
wrócą tu znowu, by go odszukać i by być „bliżej słońca.”

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 
nieruchomości

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza drugi 
przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej położonej w Chotowie. 
Przetarg odbędzie się w dniu 

25 września /piątek/ 2015 r. o godzinie 11.00
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, parter – sala nr 1.

II przetarg - Obręb Chotów
1. Działka nr 16, o pow. 0,6700 ha, zapisana w Kw. nr 
KZ1W/00093223/5, położona w miejscowości Chotów: 
•	 działka położona w otoczeniu gruntów rolnych oraz 

w sąsiedztwie rozproszonej zabudowy mieszkaniowo-
zagrodowej, w całości użytkowana rolniczo;

•	 działka ma kształt regularny, teren równy i płaski;
•	 działka nie posiada dojazdu do drogi;
•	 nieruchomość sprzedawana jest według stanu ujawnionego 

w katastrze nieruchomości;
•	 przedmiotowa nieruchomość objęta jest umową dzierżawy do 

dnia 18.09.2015 r. 
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. 
o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. z 2012 r., poz. 803 
ze zm./ dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo 
pierwokupu nieruchomości, na warunkach wynikających 
z przeprowadzonego przetargu;
•	 przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego terenu;
•	 cena wywoławcza - 40 000 zł 
•	 wadium - 2 000 zł

Warunki Przetargu
1. Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej nieruchomości 

będącej przedmiotem sprzedaży, przetarg jest ograniczony do 
właścicieli oraz współwłaścicieli nieruchomości przyległych, 
tj. działek: 15/1, obręb Chotów oraz 10/1, 11/1, obręb 
Strzegowa. 

2. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dn. 21 
września 2015 r. Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, w formie pisemnej.

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić 
w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach na 
nr konta: 34 8431 0008 0000 0693 2000 0008, tj. do 
dnia 21.09.2015 r. Wadium zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym 
że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

5. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. 
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi 

się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie zawarcia 
umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od 
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

7. Wydanie nieruchomości nabywcom nastąpi po zawarciu 
umowy notarialnej.

8. Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 
dnia 10.03.2015r.

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przetargu 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. 

 Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce 

Bożena Budzik

Znajdź w sobie siłę,  
by brać z życia co najlepsze…
Pod takim tytułem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowych Skalmierzycach po raz pierwszy 
zorganizował cykl spotkań dla kobiet, które są dotknię-
te problemem przemocy domowej. 

W bieżącym roku zaplanowano sześć spotkań dla kobiet z terenu gmi-
ny. Przewidziano dla nich rozmowy z psychologiem, prawnikiem, położną, 
policjantem, pedagogiem oraz kuratorem zawodowym. Spotkania mają 
na celu zainicjowanie pozytywnych zmian w życiu uczestniczek, nabycie 
umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących, zwięk-
szenie świadomości posiadanych praw i potrzeb, odnalezienie pozytywnej 
strony życia, podzielenie się swoimi przeżyciami i doświadczeniami. 

Pierwsze spotkanie miało miejsce 18 sierpnia 2015 roku w siedzibie 
ośrodka w Nowych Skalmierzycach przy ul. Podkockiej 4a. Warsztaty pro-
wadziła psycholog Katarzyna Owczarczyk, która przekazała uczestniczkom 
podstawowe informacje na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
i stresujących, zachęciła również do wzajemnej wymiany doświadczeń. 
Można było też uzyskać wskazówki w kwestii rozwiązania konkretnego 
problemu. Udział w zajęciach był dobrowolny i bezpłatny. Panie miały do 
dyspozycji bufet kawowy.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na wrzesień br., jego uczestniczki 
będą mogły wówczas odbyć rozmowę, uzyskać wskazówki i porady od po-
licjanta i położnej. Serdecznie zapraszamy, telefon kontaktowy: 62 580 40 
20 i 62 580 40 21.

5Wrzesień, nr 9(262)/2015



Hejnał Nowych Skalmierzyc zabrzmiał w Lublinie
Hejnał Nowych Skalmierzyc zabrzmiał 15 sierpnia br. w Lublinie na XXII. Ogólnopolskim Przeglądzie 
Hejnałów Miejskich. Tradycją tego festiwalu jest prezentacja hejnałów z różnych miejsc Polski, w tym tak 
znanych jak Krakowa, Warszawy czy Kalisza oraz miast, które taki hejnał dopiero co uchwaliły i chciały 
zaprezentować go szerszej publiczności. 

Hejnał Nowych Skalmierzyc należy 
do najmłodszych w Polsce, skompo-
nowano go na okoliczność 25-lecia 
odrodzenia samorządności. Jak pod-
kreśla jego autor Wojciech Musiał „in-
spiracją do jego powstania było wiele 
melodii z naszego regionu. Motywy 
„ósemki i szesnastek” bazują na tańcu 
folklorystycznym „Klaskany – Puszcza-
ny”. Niewątpliwie dużą inspiracją był 
sygnał grany podczas odsłonięcia ob-
razu, który można usłyszeć w Sanktu-
arium Matki Bożej w Skalmierzycach. 
Wykorzystując motywy z marsza po-
witalnego, odnalezionego przez etno-
grafa Józefa Balickiego, hejnał kończy 
się długo wstrzymaną nutą stwarzającą na-
strój dostojności.”

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. 
w Bazylice oo. Dominikanów. Oprawę mu-
zyczną zapewnili hejnaliści z Wielkopol-
ski reprezentujący Nowe Skalmierzyce, 

Ostrów Wielkopolski oraz Kalisz. Ważnym 
punktem było spotkanie władz Miasta Lu-
blina i Województwa Lubelskiego z trę-
baczami oraz Zarządem Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Miłośników Hejnałów 
Miejskich w Trybunale Koronnym. Z tegoż 

miejsca wyruszył przemarsz trębaczy 
na Plac Litewski z udziałem Orkiestry 
Górniczej Lubelskiego Węgla „Bogdan-
ka”. Pod pomnikami Unii Lubelskiej, 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nie-
znanego Żołnierza oraz Konstytucji 3 
Maja nastąpiło odegranie hejnałów. 

Właściwy przegląd miał miejsce 
w sercu zabytkowego Rynku Starego 
Miasta, gdzie hejnaliści prezentowali 
swoje umiejętności z balkonu Trybu-
nału Koronnego. W tym roku w prze-
glądzie uczestniczyło 41 trębaczy z 27 
miast i jednej gminy wiejskiej oraz 
tłumy mieszkańców Lublina i tury-
stów. „Świadczy to o niesłabnącym 

zainteresowaniu przeglądem - podkreślał 
Władysław Stefan Grzyb, legendarny kli-
kon miejski i kanclerz Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Miłośników Hejnałów 
Miejskich. 

Aleksander Liebert

 Spotkanie z Prezydentem Lublina Odegranie hejnału z balkonu Trybunału Koronnego w Lublinie

 Oprawę muzyczną uroczystej mszy św. zapewnili hejnaliści z Nowych Skalmierzyc, Ostrowa Wielkopolskiego i Kalisza 

Przed Pomnikiem Józefa Piłsudskiego
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Obiekt po zawierusze wojennej i poja-
wieniu się nowej władzy ludowej poszerzył 
swoją działalność – mieszkańcy kojarzą go 
przede wszystkim jako Kino Związkowe 
„Kolejarz”. Początkowo znajdowały się tutaj 
ławki ustawione na płaskiej podłodze, lecz 
po gruntownej modernizacji w 1965 roku 
było to już kino z prawdziwego zdarzenia 
– pojawiły się panoramiczne projektory fil-
mowe marki Prexer, nowoczesne jak na owe 
czasy składane fotele oraz pochyła podłoga. 
Przy klubie Związku Zawodowego Kolejarzy 
działała wówczas sekcja estradowa i po-
ezji a także plastyczna i fotograficzna. Jeśli 
chodzi o samo kino, było ono czynne przez 
cały tydzień, a seanse filmowe, wyświetlane 
w godzinach późno-popołudniowych oraz 
wieczornych, cieszyły się dużym powodze-
niem – tym bardziej przy projekcji filmów 
zachodnich. Do dzisiaj mieszkańcy dosko-
nale pamiętają niedzielne poranki filmowe 
wyświetlane o godzinie jedenastej. Naj-
starszy zachowany wpis z „Rejestru filmów 
wyświetlanych” pochodzi z września 1965 
roku i traktuje o filmie „Pasażerka” Andrze-
ja Munka. W tym samym roku wyświetlano 
także „Strzał we mgle” (prod. radziecka), 
„Białe pustkowie” (prod. USA) czy „Tomcio 
Palucha” (prod. meksykańska). W latach 70. 
kino oferowało takie przeboje jak „Popiół 
i Diament”, „Ostatni wojownik”, „Dziadek do 
orzechów”, „Spartakus”, „Janosik”, „Potop”, 
„Chłopi”, „Syn Godzilli” czy „Winnetou”. Jak 
wyglądał wspomniany wcześniej poranek 
filmowy? Zgodnie ze spisem z 26 maja 1974 
roku wyświetlono takie bajki jak „Trzy Pin-

gwiny”, „Rozbitek”, „Poszukiwacze złota”, 
„Postrach Lwa”, „Gwiazdka” a na deser słyn-
nego „Winnetou w dolinie śmierci”. 

Kolejny etap funkcjonowania kina to 
utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury przy Radzie Narodowej Miasta i Gminy 
w Nowych Skalmierzycach, powołanego 27 

grudnia 1979 roku. Siedzibą ośrodka było 
właśnie Kino „Kolejarz”. Do zadań MGOK-
-u należały m.in. rozwój i podnoszenie po-
ziomu życia kulturalnego mieszkańców, 
rozwijanie zainteresowań artystycznych, 
koordynowanie działalności kulturalnej na 
terenie gminy, organizacja spektakli, kon-
certów, wystaw czy imprez rozrywkowych. 
Pierwszym dyrektorem instytucji był Adam 
Gabiś, następnie Teresa Stasiak i Krzysztof 
Szałankiewicz. W latach 80. wyświetlano ta-
kie hity jak m.in. „Wyspa skarbów”, „Szczęki”, 
„Jeździec bez głowy”, „Lot nad Kukułczym 
Gniazdem”, „Zakazane piosenki”, „Obcy-8 
pasażer Nostromo”, „Rambo” i wiele innych 

nowości. Kinooperatorami byli wówczas Sta-
nisław Orłowski oraz Bogdan Litwinowicz. 
Do ich obowiązków należały m.in. obsługa 
urządzeń kinotechnicznych i elektrycznych, 
prowadzenie konserwacji urządzeń, wy-
świetlanie filmów oraz ich przegląd. Ostatni 
zachowany wpis pochodzi z kwietnia 1992 
roku i widnieje na nim pozycja „Robin Hood”. 
Kino było jeszcze okazyjnie udostępniane 
m.in. na pokaz hitu „Park Jurajski”, jednak 
losy obiektu były już przesądzone - tym bar-
dziej po kosztownej awarii jednego z pro-
jektorów. 24 marca 1992 roku Rada Gminy 
i Miasta przegłosowała wniosek o zamiarze 
likwidacji instytucji. Przyczyną tej decyzji 
była „(…) nierentowność utrzymania kina, 
którego działalność zastała zawieszona 
z dniem 1 kwietnia br.” Ostatecznie MGOK 
został zlikwidowany osiem lat później, po 
uprzednim utworzeniu przy urzędzie Refe-
ratu Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w 1997 roku. 

Dalsze lata to próba przejęcia obiektu 
na własność samorządu, co udało się osta-
tecznie sformalizować aktem notarialnym 
29 marca 2002 roku. Dotychczas były tutaj 
wykonywane drobne prace remontowe m.in. 
pomieszczeń dla artystów pod sceną czy to-
alet. W 2015 roku rozpocznie się remont ge-
neralny, którego skalę można porównać do 
modernizacji sprzed 50 lat. Tak jak dotych-
czas sala ma pełnić funkcję kulturalno-roz-
rywkową. W dalszym ciągu mają się tutaj 
odbywać koncerty, spotkania mieszkańców, 
uroczystości z okazji różnych świąt i rocznic. 

 Aleksander Liebert 

Członkowie Związku Zawodowego Kolejarzy z dziećmi z przedszkola kolejowego w roku 
1948 - fotografia wykonana przed świetlicą

Projektory filmowe przed demontażem oraz ich instrukcja z 1960 roku

Sala współcześnie - Koncert Noworoczny

Sala widowiskowa - ponad sto lat historii Część II
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 Starostowie dożynek: Elżbieta Czaja i Arkadiusz Kałużny 
oraz młodzież ze Stowarzyszenia Kulturalnego – Teatr Misterium 

 Gościnnie wystąpiła Kapela Tursko  Koło Gospodyń Wiejskich częstowało m. in. plackiem drożdżowym 

Dożynki wiejskie w Biskupicach Ołobocznych
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla rolnika. To święto plonów, radości i odpoczynku po 
ciężkiej pracy – mówił sołtys Mirosław Nowacki, który 16 sierpnia br. wraz z Radą Sołecką po raz kolejny 
zorganizował uroczystości dożynkowe w Biskupicach Ołobocznych.

 Poza licznie zebranymi mieszkańcami wsi 
przybyło również wielu gości, m. in. Przewod-
niczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Kazimierz Sipka, Wiceburmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Michał Ciupka, 
Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Tomasz 
Ławniczak wraz z zastępcą przewodniczące-
go Rady Powiatu Ostrowskiego Łukaszem Mi-
kołajczykiem oraz członkiem zarządu Jerzym 
Łukaszem Walczakiem, Sekretarz Gminy 
i Miasta Zdzisław Mielczarek, Skarbnik Gmi-
ny i Miasta Bolesław Borkowski a także radni, 
sołtysi i mieszkańcy ościennych miejscowości.

Obchody tradycyjnie rozpoczęto od prze-
jazdu w korowodzie dożynkowym po ulicach 
Biskupic Ołobocznych. W kościele pw. św. 
Bartłomieja Apostoła ks. Damian Marynow-
ski odprawił mszę świętą w podziękowaniu 
ze zebrane plony, na której poświęcono sym-

bole dożynek – wieniec i chleb. Po nabożeń-
stwie udano się na plac przed salą wiejską, 
na którym zaplanowano część oficjalną oraz 
poczęstunek. W imieniu samorządu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce życzę całej rolni-
czej braci i Waszym najbliższym dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności a nade wszystko dobrej 
zabawy - jak mało komu bowiem należy się 
Wam chwila odpoczynku po żniwnym znoju – 
mówił wiceburmistrz Michał Ciupka, wyraża-
jąc rolnikom wdzięczność za ich trud włożony 
w pracę na roli. 

Tegoroczną starościną była Elżbieta Czaja, 
która wraz z mężem Jarosławem prowadzi 
dziesięciohektarowe gospodarstwo rolne 
nakierowane na produkcję zboża i hodowlę 
trzody chlewnej. Natomiast starostą był Arka-
diusz Kałużny, który z żoną Elwirą prowadzi 
dziewięciohektarowe gospodarstwo nasta-

wione na produkcję trzody chlewnej. Po prze-
kazaniu sołtysowi Mirosławowi Nowackiemu 
wieńca oraz chleba zebrani mogli podziwiać 
występy artystyczne przygotowane przez 
młodzież ze Stowarzyszenia Kulturalnego – 
Teatr Misterium – Biskupice Ołoboczne oraz 
dzieci ze szkoły podstawowej. Ze swoim pro-
gramem gościnnie wystąpiła również Kape-
la Tursko.

Jak co roku uczestnicy mogli wziąć udział 
w loterii fantowej oraz spróbować wyro-
bów przygotowanych przez Koło Gospodyń 
Wiejskich, m. in. placka drożdżowego, gro-
chówki czy chleba ze smalcem i ogórkiem. 
Po zakończeniu części oficjalnej i artystycz-
nej zaplanowano zabawę taneczną. Dożynki 
były finansowane z budżetu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Dariusz Smułka

 Uroczysta msza św. oraz korowód dożynkowy
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Dzień Działkowca w ogrodzie 
działkowym „Kolejarz”
8 sierpnia 2015 roku w na działkach tzw. „Kolejarza” 
w Nowych Skalmierzycach odbył się festyn z okazji 
Dnia Działkowca, który połączono z jubileuszem 60-le-
cia istnienia tego Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Wśród zaproszonych gości świętujących 
wspólnie z działkowiczami znaleźli się m.in. 
Zastępca Skarbnika Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Agnieszka Sipka, Wicestarosta 
Ostrowski Tomasz Ławniczak, Przewodniczą-
cy Samorządu Mieszkańców Miasta Tadeusz 
Orzechowski, radni Gminy i Miasta oraz go-
ście z najstarszego ogrodu w Europie znajdu-
jącego się w Koźminie Wielkopolskim.

Festynowi towarzyszyły konkursy, które 
cieszyły się dużą popularnością. Były to m.in. 
rodzinny bieg w workach, konkursy dla dzie-
ci – rysunkowy i rowerowy a także turnieje 
o puchar prezesa ROD – turniej tenisa stoło-
wego oraz piłki siatkowej. 

Zwyczajowo nie zabrakło grochówki, cia-
sta drożdżowego oraz kiełbasek. Z racji jubile-
uszu przygotowano również tort oraz poczę-
stowano działkowiczów lampką szampana. 
Kulminacyjnym punktem uroczystości było 
wypuszczenie 60 balonów symbolizujących 

60 lat istnienia ogrodu.
Wspólna zabawa in-

tegrująca wszystkich 
przybyłych trwała do 
późnych godzin nocnych.

76. rocznica wybuchu 
II wojny światowej 

1 września władze samorządowe 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
w osobach przewodniczącego Rady 
Kazimierza Sipki, zastępcy burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Mi-
chała Ciupki, sekretarza Gminy i Miasta  
Zdzisława Mielczarka oraz skarbnika 
Gminy i Miasta Bolesława Borkowkiego 
złożyli pod pomnikiem ofiar tej strasznej 
zbrodni kwiaty. W miejscu tym w czasie 
wojny znajdował się obóz przejściowy, 
skąd kierowano transporty do obozów 
koncentracyjnych. Wartę honorową peł-
nili skalmierzyccy harcerze. W intencji 
wszystkich zmarłych odprawiono także 
mszę świętą. 

Aleksander Liebert

Narodowe Czytanie 
w Małej Filharmonii
Stanisław Wokulski, Izabela 
Łęcka, Ignacy Rzecki – to właśnie 
losy tych różnobarwnych postaci 
mogliśmy śledzić podczas 4. 
ogólnopolskiej akcji Narodowe 
Czytanie. 

Akcję zapoczątkował w 2012 roku Prezy-
dent Rzeczypospolitej Bronisław Komorowski. 
Od tego czasu czytano już Mickiewicza, Fre-
drę oraz Sienkiewicza. 5 września tego roku 
w umysłach i sercach Polaków zagościli boha-
terowie kolejnej perełki literackiej – „Lalki” Bo-
lesława Prusa. 

Powieść, której fabułę stanowi panora-
ma życia w Warszawie pod koniec XIX wieku, 
czytano w ponad 1600 miejscach w kraju, ale 
również i za granicą. Nowe Skalmierzyce, które 
włączyły się w przedsięwzięcie po raz trzeci, 
zgromadziły chętnych do czytania fragmentów 
dzieła w Małej Filharmonii miejskiego gim-
nazjum. Organizatorami wspólnego czytania 
mieszkańców byli Biblioteka Publiczna Gmi-
ny i Miasta oraz dyrekcja Gimnazjum im. Pol-
skich Noblistów.

Sala, w swoich założeniach sprzyjająca 
rozwojowi sztuki, oraz jej dekoracja w naro-
dowych barwach nadały akcji podniosłości, 

pozwalając poczuć ducha wspólnoty i dumy 
z naszego dziedzictwa literackiego. Wszak, 
jak mówił Prezydent, zachęcając do włącze-
nia się w tegoroczną akcję: „Ta […] powieść 
z jednej strony ukazuje polską waleczność, nasz 
romantyczny patriotyzm, z drugiej – codzien-
ne, pozytywistyczne budowanie własnej pozy-
cji ekonomicznej czy intelektualnej, oparte na 
przedsiębiorczości i zaradności.” Obrazujące 
to fragmenty czytali m.in. Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, jej 
zastępca Michał Ciupka, przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Kazimierz Sipka, Sekretarz Gmi-
ny i Miasta Zdzisław Mielczarek oraz mieszkań-
cy Gminy. Dowodem na to, że czytanie łączy 
pokolenia był zróżnicowany wiek uczestników, 
z których najstarszy miał ponad siedemdzie-
siąt a najmłodsza zaledwie sześć lat.

Wszystkich przybyłych organizatorzy zapro-
sili również na skromny poczęstunek w specjal-
nie na tę okoliczność urządzonej kawiarence. 

Magdalena Kąpielska 

Wypuszczono 60 balonów symbolizujących 60 lat istnienia ogrodu 

  Uczestnicy festynu mogli wziąć udział w licznych konkursach 
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Kolejne wsie do sanitacji
W 2014 roku zakończyła się sanitacja Nowych Skalmierzyc, która 
zapewniła mieszkańcom stuprocentową możliwość przyłączenia 
swoich domostw do kanalizacji. Wcześniej skanalizowano również 
dwie wsie z terenu gminy – sąsiadujące Skalmierzyce oraz Śliwniki.

Samorząd planuje kontynuację robót kana-
lizacyjnych, które tym razem obejmą tereny na 
północ od miasta. Budowa sieci nastąpi w miej-
scowościach Gniazdów, Boczków, Biskupice 
oraz Trkusów – zapowiada burmistrz Bożena 
Budzik. Na stronie skalmierzyckiego BIP-u 
ogłoszono przetarg pn. „Budowa sieci kana-
lizacji sanitarnej dla miejscowości Gniazdów 
i Boczków” i do końca września rozstrzygnie 
się, kto będzie wykonawcą robót. Wprawdzie 
przygotowany projekt budowlany obejmuje 

budowę sieci dla wszystkich wspomnianych 
czterech miejscowości, jednak ze względów 
technicznych przetarg na sanitację Biskupic 
i Trkusowa zostanie ogłoszony w odręb-
nym terminie.

Prace w Gniazdowie oraz Boczkowie mają 
zostać sfinalizowane do końca października 
przyszłego roku. Ich efektem mają być dwie 
przepompownie ścieków w Gniazdowie oraz 
jedna przepompownia i pięć przydomowych 
w drugiej z miejscowości. Cała sieć składać 

Dobiegniew Cup 2015
Grupa chłopców z Klubu Sporto-
wego POGOŃ Nowe Skalmierzyce 
przebywała wraz z trenerem 
Maciejem Jędraszkiem na Między-
narodowym Turnieju Piłkarskim 
Dobiegniew Cup 2015, który odby-
wał się w dniach 05 - 11.07.15 r. 

Chłopcy z rocznika 2004/2005 rozegrali 
tam 12 meczy, z których 6 wygrali, 1 zremiso-
wali i doznali 5 porażek. Najważniejsze było 
jednak zbieranie doświadczenia oraz możli-
wość rywalizacji z innymi drużynami z Pol-
ski, Litwy, Białorusi, Ukrainy oraz Niemiec. 

Uczestnicy turnieju: Adamczewski Kamil, 
Bartoś Patryk, Bodylski Aleksander, Lipiński 
Jakub, Marczak Wiktor, Czerwiński Konrad, 
Rybarczyk Filip, Stawicki Marek, Ulbrych Mi-
chał, Lewicki Daniel, Kaługa Adrian, Woźnic-
ki Patryk, Skowroński Adam, Rybarczyk Jan.

się będzie z 93 przyłączy, blisko 5000 mb ru-
rociągów grawitacyjnych oraz prawie 2000 
mb rurociągów tłocznych.

Wykonanie całości zadania, rozpisanego 
na cztery wsie, zaowocuje natomiast 174 
przyłączami, 10 przepompowniami ścieków 
i nitką o długości ok. 13 km.

Wybudowana kanalizacja umożliwi 
mieszkańcom uregulowanie spraw z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej poprzez podłą-
czenie się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
umiejscowionej w pasie drogowym.

Środki na realizację inwestycji pochodzić 
będą z zaciągniętej przez Gminę częściowo 
umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu. 

Magdalena Kąpielska 

Piłka nożna jest pasją wielu mieszkańców Nowych Skalmierzyc 
i okolic, o czym można się było przekonać na festynie, który odbył 
się 28 sierpnia na Stadionie Miejsko-Gminnym. II Dzień Piłkarza to 
impreza przygotowana przez Klub Sportowy Pogoń Nowe Skalmie-
rzyce zrzeszający piłkarzy oraz setki kibiców. 

Celem spotkania była integracja środo-
wiska oraz wspólna sportowa zabawa. Na 
płycie boiska pojawiło się ponad 100 mło-
dych zawodników reprezentujących róż-
ne kategorie wiekowe, nie zabrakło także 
wspólnej gry z rodzicami, konkursów oraz 
grillowania na świeżym powietrzu. 

Przywitania gości dokonał prezes klubu 
Bernard Spasowski – w spotkaniu uczest-
niczyli m.in. przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Kazimierz 
Sipka, zastępca burmistrza Michał Ciup-

ka, Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Mle-
czarskiej Lazur w Nowych Skalmierzycach 
Danuta Pacyna oraz kierownik Referatu 
Kultury, Sportu i Promocji Aleksander Lie-
bert. Był to także moment na przekazanie 
podziękowań za dotychczasową współpra-
cę oraz wspieranie piłki nożnej. W docenie-
niu świetnych wyników i trudów wyma-
gających treningów pamiątkowe medale 
od klubu otrzymali także wszyscy młodzi 
sportowcy. 

Aleksander Liebert

Dzień piłkarza
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Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 518 
ze zm./ 

podaje do publicznej wiadomości, 
że w dniach od 24.08.2015 r. – 06.10.2015 r. 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą 

w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,  
wywieszono wykazy dotyczący 

nieruchomości gruntowej przeznaczonej 
do sprzedaży, w drodze przetargowej, 

położonej w miejscowości Węgry /dz. nr 
25/15 /. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 

z 2014 r., poz.518 ze zm./ 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, 
że w dniach 24.08.2015 r. – 15.09.2015 r. na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce z siedzibą w Skalmierzycach 
przy ul. Ostrowskiej 8, wywieszono wykaz 

nieruchomości gruntowych przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę w drodze 

bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców, położonych w miejscowości: 

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 401/8, o pow. 
0,7700 ha, cz. 403/2, o pow. 0,9000 ha/.

Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Skalmierzycach

zaprasza dzieci i młodzież
do rozpoczęcia nauki gry na instrumentach 

dętych. Orkiestra zapewnia bezpłatne lekcje 
oraz dostęp do instrumentów. 

Chętnych zapraszamy w soboty do remizy 
OSP w Skalmierzycach ul. Ostrowska 52, po 

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Zapraszamy również osoby potrafiące grać 
na instrumentach dętych do wstępowania 

w szeregi orkiestry
Kontakt telefoniczny: 697029477, 

691040852, 784783598.

Podziękowanie 
Zarząd Klubu Sportowego POGOŃ pra-

gnie serdecznie podziękować wszystkim fir-
mom za ufundowanie nagród w tegorocznej 
loterii fantowej, której finał odbył się pod-
czas obchodów 22. Dni Miasta Nowe Skal-
mierzyce. Lista fundatorów i sponsorów:

 Lp. Obwód liczba 
uprawnionych

liczba odda-
nych głosów %

1. Nowe Skalmierzyce – ul. Kaliska 52 2175 131 6,0
2. Nowe Skalmierzyce – ul. Okólna 8 1763 109 6,2
3. Skalmierzyce 1735 144 8,3
4. Skalmierzyce 1381 64 4,6
5. Biskupice Ołoboczne 954 24 2,5
6. Fabianów 1051 52 4,9
7. Kotowiecko 536 18 3,4
8. Droszew 1165 76 6,5
9. Gostyczyna 1479 61 4,1

Suma: 12 239 679 5,55

Wyniki referendum zarządzonego na 6 września 2015 r. 
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

 N
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Pytanie 1
„Czy jest Pani/Pan za 

wprowadzeniem jednoman-
datowych okręgów wybor-

czych w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej?”

Pytanie 2
„Czy jest Pani/Pan za 

utrzymaniem dotychczaso-
wego sposobu finansowania 
partii politycznych z budże-

tu państwa?”

Pytanie 3 
„Czy jest Pani/Pan za wpro-
wadzeniem zasady ogólnej 
rozstrzygania wątpliwości 
co do wykładni przepisów 

prawa podatkowego na 
korzyść podatnika?”

„TAK” „NIE” „TAK” „NIE” „TAK”  „NIE”
1. 106 3 12 117 122 3
2. 72 36 22 85 104 4
3. 122 20 23 119 133 10
4. 50 13 10 54 60 3
5. 21 3 3 21 23 1
6. 43 8 13 38 44 6
7. 12 5 2 16 16 1
8. 64 9 15 59 67 6
9. 39 19 12 48 54 7

Suma:      529 116 112 557 623 41
% 82% 18% 16,7% 83,3% 93,8% 6,2%

1. Com.40 Limited Sp. z o.o., ul. Podkocka 4,  
63-460 Nowe Skalmierzyce

2. PPUH CallDrew, ul. Końcowa 22, 63-400 Ostrów 
Wlkp. 

3. Spółdzielnia Mleczarska „LAZUR”, ul. Kaliska 44, 
Nowe Skalmierzyce

4. PPHU „DOREX-BIS” Adam Pęcherz, ul. Strażacka, 
Skalmierzyce  

5. PPUH SKALMEX, ul. Boczkowska 2, 
Skalmierzyce

6. PHU FARMER Fabianów  Sp. jawna  Raniś - 
Zmyślony, ul. Ostrowska 3, Fabianów

7. Handel Artykułami Przemysłowymi Łukasz 
Wiśniewski, Plac Wolności 1,  
Nowe Skalmierzyce

8. Decorative „Świat karniszy”, Plac Wolności, 
Nowe Skalmierzyce

9. FGH „U JARKA” Sklep Jarosław Kulawinek,  
ul. Kaliska 63, Nowe Skalmierzyce

10. Sprzęt P/Poż Paweł Brucki, ul. Okólna 2,  
Nowe Skalmierzyce

11. P.P.H.U. „MARGO” Import-Export Małgorzata 
Tyrakowska-Dolna, ul. Kaliska 5, Fabianów 

12. PPH „TM” Tomasz Mielicki , Plac Wolności 1, 
Nowe Skalmierzyce 

13. PUPIL FOODS, ul. 3 Maja 16, Nowe Skalmierzyce
14. Apteka „Skal-Farm”, ul. Kaliska 36, Nowe 

Skalmierzyce
15. PPHU FELIX Feliks Adaszak, ul. Osada 15, 

Skalmierzyce 
16. Aleksander  Orłowski,  Plac Wolności 3a, 

Nowe Skalmierzyce
17. Winner Spediton Polska Sp.  z o.o., ul. Kolejowa 

18, Nowe Skalmierzyce
18. PPH EKO FARB Hurtownia Farb,  Plac Wolności 

3, Nowe Skalmierzyce
19. Sklep „CLASSIC” Beata & Witold Kasprzak, 

ul. Kaliska, Nowe Skalmierzyce
20. PHU BMK Marian Brzeziński, ul. Nowa 40, 

Śliwniki

11Wrzesień, nr 9(262)/2015



Niepublikowane dotychczas ujęcia lotnicze Nowych Skalmierzyc 
wykonane w czerwcu 2015 roku - zapraszamy do oglądania Fot. Aleksander Liebert
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