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Ruszają inwestycje drogowe
Zakończyły się procedury przetargowe związane z wyborem 
wykonawców pierwszych tegorocznych inwestycji drogowych. 
W marcu ruszą przebudowy ulic: Parkowej we Węgrach, Szkolnej 
w Biskupicach Ołobocznych oraz Wiśniowej w Skalmierzycach.

W ramach pierwszego z przedsięwzięć na 
odcinku o długości 710 metrów zostanie wy-
konana nowa nawierzchnia asfaltowa o sze-
rokości 4,5 metra. Po obu stronach jezdni 
znajdą się półmetrowe pobocza z kruszywa 
łamanego. Koszt prac wyniesie ponad 410 
tysięcy zł, a termin ich zakończenia przewi-
dziano na 31 maja br.

Nową nawierzchnię zyska także 665-me-
trowy, obecnie gruntowy, odcinek ulicy 
Szkolnej w Biskupicach Ołobocznych, któ-
ry stanowi ciąg łączący się z ulicą Dąbkową 
w Skalmierzycach. Szerokość nowej jezdni 
będzie wynosiła 5 metrów. Jej pobocza także 
zostaną umocnione kruszywem. Przewidy-
wany koszt zadania to ponad 420 tysięcy zł. 
Podobnie jak we Węgrach termin zakończe-
nia ustalono na 31 maja br. 

Dwa miesiące więcej czasu będzie miał 
wykonawca przebudowy ulicy Wiśniowej 
w Skalmierzycach. Prace rozpoczną się od 
skrzyżowania z ulicą Ostrowską, a długość 

przedmiotowego odcinka to blisko 285 me-
trów. Równolegle z remontem nawierzchni 
zostanie ułożony kolektor deszczowy na dłu-
gości 294 metrów. Szerokość nowej jezdni 
będzie wahać się od 3,5 do 5 metrów. Zjazdy 
do posesji zostaną wykonane z kostki bruko-
wej. Koszt prac to ponad 525 tysięcy zł.

 
Dariusz Smułka

Karta płatnicza w Urzędzie
Od 28.01.2019 roku w kasie Urzędu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce wprowadzono możliwość zapłaty podatków,  
opłat oraz pozostałych należności na rzecz Gminy  
za pomocą karty płatniczej. 

Terminal płatniczy umożliwia dokona-
nie transakcji przy użyciu kart płatniczych 
wydawanych przez Visa i Mastercard (w 
tym Maestro), wszystkich rodzajów kart, 

tj. magnetycznych, mikroprocesorowych (z 
chipem) oraz zbliżeniowych. Zapłata kartą 
nie będzie generować żadnych dodatkowych 
kosztów, zarówno po stronie mieszkańców, 

jak i gminy. Urząd przystąpił bowiem do 
Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowe-
go „Polska Bezgotówkowa”, dzięki któremu 
Fundacja Polska Bezgotówkowa zapewnia 
finansowanie wszystkich kosztów związa-
nych z instalacją, używaniem i serwisowa-
niem terminali POS oraz z obsługą transak-
cji bezgotówkowych.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie kolej-
nego sposobu płatności udogodni i uspraw-
ni mieszkańcom naszej Gminy załatwianie 
spraw w urzędzie.

Ul. Wiśniowa, Skalmierzyce

Ul. Szkolna, Biskupice Ołoboczne

Ul. Parkowa, Węgry
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Samochód 
służbowy 
w MGOPS-ie
Dzięki przychylności władz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowych 
Skalmierzycach od stycznia 
2019 ma do swojej dyspozycji 
samochód służbowy.

Zakupiony w grudniu 2018 roku pojazd 
to ekonomiczny i wygodny model o podwyż-
szonym nadwoziu, który dobrze sprawuje 
się w każdym terenie. Będzie służył pra-
cownikom socjalnym  w realizacji codzien-
nych obowiązków.

Poświęcenie auta przez ks. kanonika 
Sławomira Nowaka miało miejsce 4 stycz-
nia 2019 roku. W uroczystości udział wzięli 
również Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak, Prze-
wodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe 

Skalmierzyce Tadeusz Orzechowski oraz 
komendant Komisariatu Policji w Nowych 
Skalmierzycach Andrzej Sobczak.

Mamy nadzieję, iż samochód posłuży 
długo i usprawni naszą pracę. Jest to dla nas 
ogromne udogodnienie oraz przywilej, za co 
jesteśmy niezmiernie wdzięczne.

 
Pracownicy MGOPS-u

Kolejne oddziały 
przedszkolne 
w mieście
Rok szkolny 2018/2019 to 
ostatni rok funkcjonowania 
klas gimnazjalnych. Wraz z ich 
wygaszeniem zmieni się liczba 
dzieci w szkołach w całej Polsce. 
Także i w Gminie i Mieście Nowe 
Skalmierzyce przyjdzie czas 
na zmiany.

Z powodu braku możliwości rozbudowy 
miejskich przedszkoli jednym z rozwiązań, 
które zostanie wprowadzone przez tutejsze 
władze samorządowe będzie adaptacja czę-
ści pomieszczeń budynku Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Noblistów w Nowych Skal-
mierzycach na cele przedszkolne. Jesteśmy 
po rozmowach z dyrekcją placówki przy ul. 
Kaliskiej, która pozytywnie zaopiniowała 
ten pomysł. Zapewniła przede wszystkim, że 
szkoła może przekazać na przedszkole kilka 
ze swoich pomieszczeń. Obecnie funkcjonu-
ją trzy oddziały przedszkolne, natomiast od 
września chcemy uruchomić cztery kolejne 
i tym samym przyjąć około dziewięćdziesię-
cioro dzieci – powiedział Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz 
Walczak. Decydując się na dostosowanie 

starego, a nie budowę nowego budynku kie-
rowaliśmy się kilkoma czynnikami, m.in. 
czasem, ponieważ we wrześniu obiekt ma 
spełniać już nową funkcję, oraz kosztami – 
chodzi nie tylko o nakłady inwestycyjne, ale 
również o wydatki bieżące, które i tak już 
ponosimy. Ponadto istniejąca stołówka jest 
w stanie przygotować posiłki dla większej 
ilości dzieci – dodał burmistrz.

Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
na sesji w dniu 31 stycznia br. zabezpieczyła 
w budżecie 324.800,00 zł na przygotowa-

nie oddziałów przedszkolnych. Dodatkowe 
50.000,00 zł zostanie przeznaczone na bu-
dowę placu zabaw dla najmłodszych, który 
będzie usytuowany w sąsiedztwie boiska 
sportowego. Umożliwi to stworzenie bez-
piecznego, z dala od zgiełku ruchu drogowe-
go, przytulnego miejsca dla uczęszczających 
tu przedszkolaków. Ponadto przy ulicy Hal-
lera zostanie utworzony parking, z którego 
będą mogli korzystać nie tylko rodzice przy-
wożący dzieci, ale także i mieszkańcy. 

Dariusz Smułka

Nowe oddziały przedszkolne powstaną w pomieszczeniach szkoły podstawowej przy ul. Kaliskiej

Poświęcenie auta przez ks. kanonika  
Sławomira Nowaka
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Przyznano środki na realizację zadań 
publicznych w roku 2019
14 stycznia br. przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali 
umowy o dofinansowanie zadań publicznych, które będą realizowane 
na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w ramach otwartego 
konkursu ofert w roku 2019. 

Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak przyznał 
siedemnastu organizacjom pozarządowym 
kwotę 559 450,00 zł. Posłuży ona na materia-
lizację dwudziestu pięciu zadań z zakresu kul-
tury i sztuki oraz sportu i turystyki. 

Z racji tragicznej śmierci Prezydenta Gdań-
ska Pawła Adamowicza, który zmarł na sku-
tek obrażeń, jakie odniósł poprzedniego dnia 
w wyniku napaści nożownika podczas finału 
WOŚP, spotkanie rozpoczęto minutą ciszy. 

Z przybyłymi przywitała się zastępca bur-
mistrza Agnieszka Sipka, która przedstawiła 
Ewelinę Stachowicz-Zych – inspektora ds. 
współpracy z organizacjami pozarządowymi 
w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy. 
Stanowisko to zostało utworzone przez nowe 
władze, by zwiększyć pomoc w zakresie two-
rzenia nowych podmiotów, pomocy organiza-
cyjnej dot. ich funkcjonowania czy też pozy-
skiwania środków z innych niż gminny budżet 
źródeł. Agnieszka Sipka zapewniła przy tym 
o woli współpracy i wspieraniu wszelakich 
inicjatyw oddolnych służących rozwojowi 
gminnej wspólnoty np. poprzez realizację 
dodatkowych zadań w trybie uproszczonym 
z art. 19a. Zachęciła również organizacje do 
współdziałania z sołectwami oraz poinformo-
wała o planie utworzenia Rady Pożytku Pu-
blicznego. Ewelina Stachowicz-Zych przedsta-
wiła natomiast prezentację ukazującą źródła 
pozyskania środków – wskazane zostały pro-
gramy ministerialne oraz fundacje dotujące 
działalność organizacji pozarządowych. 

Część merytoryczną, związaną ze szczegó-
łami konkursu, poprowadził kierownik Refe-
ratu Kultury, Sportu i Promocji Gminy – Alek-
sander Liebert. Omówił on m.in. system oceny 
wniosków oraz przyznane poszczególnym za-

daniom punkty i kwoty pieniężne. Zaznaczył, 
że na konkurs wpłynęła rekordowa ilość ofert 
(32), które złożyło aż 21 organizacji pozarzą-
dowych, w tym 4 debiutantów. 

Wspomnianą już wyżej kwotę 559 450,00 
zł rozdzielono w następujący sposób:
• Stowarzyszenie Działkowców „Kolejarz” 

w ROD – zadanie pn. Dzień Działkowca – 
65-lecie ogrodu, Dzień Pieczonego Ziemniaka 
– kwota 7.300 zł

• Stowarzyszenie Kulturalne - Teatr Misterium 
- Biskupice Ołoboczne – zadanie pn. Tradycja 
– Kultura – Teatr – Muzyka – kwota 32.000 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew 
Wielkopolska- Hufiec Kalisz - zadanie pn. Zi-
mowisko harcerskie – kwota 5.000 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew 
Wielkopolska- Hufiec Kalisz - zadanie pn. 
Obóz harcerski – kwota 15.000 zł

• Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny – 
zadanie pn. Działalność integracyjna na rzecz 
osób niepełnosprawnych w Gminie i Mieście 
Nowe Skalmierzyce – kwota 10.000 zł

• Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmierzy-
ce – zadanie pn. Rajdy rowerowe: Rajd na 
rozpoczęcie sezonu rowerowego, III Rajd na 
Koniec Świata – kwota 3.800 zł

• M-G Orkiestra Dęta – zadanie pn. Prowadze-
nie Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej – wyko-
nywanie okolicznościowych programów ar-
tystycznych związanych z obchodami rocznic 
państwowych i lokalnych, udział w przeglą-
dach i koncertach oraz szkolenie młodej ka-
dry instrumentalistów – kwota 60.000 zł

• Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki – zada-
nie pn. Przedszkolaki z Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce lubią sport i ekologię – kwota 
11.000 zł

• Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmierzy-
ce – zadanie pn. V Klasyk Skalmierzycki – 
kwota 13.500 zł

• Wielkopolski Związek Kolarski - zadanie pn. 
III etap XXIX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolar-
skiego – kwota 5.000 zł

• Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „So-
koły” Droszew – zadanie pn. Szkolenie dzieci 
i młodzieży w piłce nożnej – kwota 22.000 zł

• Klub Sportowy „Pogoń” Nowe Skal-
mierzyce – zadanie pn. Szkolenie dzieci  
i młodzieży w Gminie i Mieście Nowe Skal-
mierzyce w dyscyplinie piłki nożnej (roczniki 
2000 – 2014) – kwota 100.000 zł

• Miejsko-Gminny UKS „Pogoń” Nowe 
Skalmierzyce – zadanie pn. Organizacja  
i prowadzenie procesu szkolenia sportowe-
go dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy 
w szkołach podstawowych na terenie gminy 
i miasta Nowe Skalmierzyce – kwota 6.000 zł

• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Skalmierzycach – zada-
nie pn. Zaduszki jazzowe – kwota 9.500 zł

• Stowarzyszenie Eudajmonia – zadanie pn. 
Fitness ze Stowarzyszeniem Eudajmonia  
w Skalmierzycach (I) – kwota 5.300,00 zł

• Stowarzyszenie Eudajmonia – zadanie pn. 
Fitness ze Stowarzyszeniem Eudajmonia  
w Skalmierzycach (II) – kwota 5.300,00 zł

• Klub Sportowy „Pogoń” Nowe Skalmierzyce 
– zadanie pn. Szkolenie w piłce nożnej osób 
dorosłych – kwota 157.000 zł

• Klub Sportowy „Pogoń” Nowe Skal-
mierzyce – zadanie pn. Szkolenie dzie-
ci i młodzieży z Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce w dyscyplinie piłki nożnej  
w miejscowości Biskupice Ołoboczne przy ul. 
Szkolnej – kwota 20.000 zł

• LZS Chynowa – zadanie pn. II Dyszka Skal-
mierzycka – Cykl Biegów Powiat Ostrowski 
Biega – kwota 8.250,00 zł

• Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sporto-
wy w Nowych Skalmierzycach – zadanie  
pn. Udział dzieci i młodzieży ze szkół podsta-
wowych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce w szkolnym współzawodnictwie 

4



Środki do dyspozycji sołectw 
powiększone
Na sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dniu  
31 stycznia 2019 roku jedną z podjętych uchwał było zapowiadane 
wcześniej przez burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka zwiększenie 
środków do dyspozycji sołectw. 

Dotychczasowa metoda obliczania była 
nieadekwatna – liczba mieszkańców, ich 
potrzeby i realia znacznie się zmieniły. Do-
stępne w latach ubiegłych środki były nie-
wystarczające, co powodowało konieczność 
zwracania się w trakcie roku do burmistrza 
o dodatkowe fundusze, które nie zawsze były 
zagwarantowane – wyjaśnia zastępca bur-
mistrza Agnieszka Sipka. 

Środki dla wszystkich jednostek wzro-
sły z zaplanowanych na 1 stycznia bieżące-
go roku 244.086,00 zł do kwoty 486.786,00 
zł (tj. o prawie 100%). Zgodnie z tym, co 
założyłem w swoim programie wyborczym 
chciałbym, aby mieszkańcy danej wsi mieli 
większy wpływ na to, co będzie realizowane 

w ich miejscowości. Jest to ukłon w ich stro-
nę oraz zachęta do włączenia się w życie wsi. 
Dodatkowe fundusze pozwolą wprowadzić 
wiele cennych inicjatyw oddolnych – argu-
mentuje burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Od połowy marca rozpoczną się tak-
że wybory sołtysów, rad sołeckich oraz 
przewodniczącego i zarządu samorządu 
mieszkańców miasta Nowe Skalmierzyce. 
Dokładny harmonogram jest dostępny na 
stronie 14 Gazety Skalmierzyckiej oraz na 
stronie internetowej www.noweskalmie-
rzyce.pl. Zachęcamy mieszkańców do jak 
najliczniejszego udziału!

Podział środków na 2019 rok przedsta-
wia poniższa tabela:

Most oświetlony
Most na ul. Kolejowej w Nowych 
Skalmierzycach od 9 stycznia 
br. stwarza bezpieczniejsze 
warunki poruszania się zarówno 
dla kierowców, rowerzystów jak 
i pieszych.

 Na znajdującej się tuż przy nim nastaw-
ni zamontowano lampy, które doskonale 
rozświetlają teren. Były to pierwsze z moich 
starań, które podjąłem jako burmistrz – mówi 
Jerzy Łukasz Walczak. Zadanie to udało się 
zrealizować dzięki przychylności dyrekto-
ra PKP PLK SA w Ostrowie Wielkopolskim 
Krzysztofa Włodarczyka. Swoją cegiełkę 
w tych staraniach dołożył również pracownik 
PKP, a jednocześnie mieszkaniec naszej Gminy 
– Gabriel Chwiłkowski.

Magdalena Kąpielska 

ŚROdKI W dYSPOZYCjI jEdNOSTEK POMOCNICZYCh NA 2019 ROK

Lp. Miejscowość Plan 01.01.2019  Wzrost o  Kwota po zmianach 

1. Biskupice 10 343,00 zł 1 600,00 zł 11 943,00 zł 
2. Biskupice Ołoboczne 15 143,00 zł  16 900,00 zł 32 043,00 zł 
3. Boczków 7 091,00 zł 13 800,00 zł 20 891,00 zł 
4. Chotów 11 082,00 zł 3 400,00 zł 14 482,00 zł 
5. droszew 10 016,00 zł 6 000,00 zł 16 016,00 zł 
6. Fabianów 11 235,00 zł 15 400,00 zł 26 635,00 zł 
7. Gałązki Małe 2 863,00 zł 7 300,00 zł 10 163,00 zł 
8. Gałązki Wielkie 5 051,00 zł 7 100,00 zł 12 151,00 zł 
9. Głóski 5 570,00 zł 5 300,00 zł 10 870,00 zł 
10. Gniazdów 2 592,00 zł 7 400,00 zł 9 992,00 zł 
11. Gostyczyna 8 194,00 zł 7 800,00 zł 15 994,00 zł 
12. Kościuszków 7 200,00 zł 5 800,00 zł 13 000,00 zł 
13. Kotowiecko 11 900,00 zł 8 400,00 zł 20 300,00 zł 
14. Kurów 3 693,00 zł 7 500,00 zł 11 193,00 zł 
15. Leziona 7 665,00 zł 10 200,00 zł 17 865,00 zł 
16. Mączniki 3 561,00 zł 12 900,00 zł 16 461,00 zł 
17. Miedzianów 2 133,00 zł 9 800,00 zł 11 933,00 zł 
18. Nowe Skalmierzyce 44 000,00 zł  - 44 000,00 zł 
19. Ociąż 10 810,00 zł 17 800,00 zł 28 610,00 zł 
20. Osiek 2 948,00 zł 8 700,00 zł 11 648,00 zł 
21. Skalmierzyce 16 875,00 zł 15 200,00 zł 32 075,00 zł 
22. Strzegowa 10 719,00 zł 5 600,00 zł 16 319,00 zł 
23. Śliwniki 13 446,00 zł 18 600,00 zł 32 046,00 zł 
24. Śmiłów 3 833,00 zł 9 900,00 zł 13 733,00 zł 
25. Trkusów 6 077,00 zł 4 900,00 zł 10 977,00 zł 
26. Węgry 7 902,00 zł 8 300,00 zł 16 202,00 zł 
27. Żakowice 2 144,00 zł 7 100,00 zł 9 244,00 zł 
  Razem  244 086,00 zł  242 700,00 zł 486 786,00 zł 

sportowym – kwota 12.500,00 zł
• Stowarzyszenie Eudajmonia – zadanie 

pn. Bieg crossowy i marsz Nord Walking  
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce – kwota 5.500,00 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego - Chorą-
giew Wielkopolska- Hufiec Kalisz – zadanie  
pn. XIII Rajdo-Biwak „Szlakiem Powstańców 
Wielkopolskich” – kwota 6.500 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Fabianowie 
– zadanie pn. Integracja pokoleń – kwota 
6.500,00 zł

• Uczniowski Klub Sportowy „Akademia 
Piłkarska” Nowe Skalmierzyce – zadanie  
pn. Szkolenie piłkarskie dzieci w roku 2019 – 
kwota 28.000,00 zł

• Wiejski Klub Sportowy „Węgry” – zadanie 
pn. Organizacja i prowadzenie szkolenia 
sportowego młodzieży i dorosłych oraz udział 
we współzawodnictwie sportowym na terenie 
Gminy Nowe Skalmierzyce – kwota 4.500 zł.
Spotkanie zakończyło się podpisaniem 

i wręczeniem umów na realizację zadań 
publicznych. 

Ewelina Stachowicz-Zych
Magdalena Kąpielska 

Dariusz Smułka
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Obchody Święta Niepodległości 
w okresie międzywojennym
 Zakończenie działań powstańczych w Wielkopolsce w lutym 
1919 roku było tylko jednym z etapów kształtowania się granic 
Rzeczypospolitej po okresie zaborów. Sam Józef Piłsudski stwierdził 
wtedy, że Polska niepodległa jest największym państwem na świecie, 
bo nie wiadomo, gdzie leżą jej granice. Rok 1919 i 1920 oraz czas 
powstań śląskich to wykuwanie nowych granic Niepodległej. 

Powstańczy życiorys 

Nie wszyscy skalmierzyccy powstańcy zło-
żyli broń i powrócili do rodzinnych zagród. 
Jednym z nich był Antoni Kubica – żołnierz 
Batalionu Pogranicznego ze Szczypiorna. 
Urodzony w Czekanowie w roku 1897 w Skal-
mierzycach skończył szkołę powszechną, 
a później ostrowskie gimnazjum. Z chwilą 
wybuchu I wojny światowej został wcielony 
do wojska niemieckiego, w którym walczył 
na froncie francuskim aż do czasu podpisania 
rozejmu 11 listopada 1918 roku. Jeszcze w li-
stopadzie opuścił wojsko niemieckie i wrócił 
w rodzinne strony, nawiązując łączność 
z działaczami niepodległościowymi w Skal-
mierzycach. W nocy 20 listopada przeszedł 
przez granicę do formującego się Batalionu 
Pogranicznego i oddał się pod dowództwo 
Władysława Wawrzyniaka. Razem z tym ba-
talionem uczestniczył w wyzwalaniu Skal-
mierzyc i Ostrowa a także walczył na froncie 
ostrzeszowskim i krotoszyńskim. Po zakoń-
czeniu działań w tym rejonie walczył o pół-
nocno-zachodnie granice Wielkopolski pod 
Międzychodem, Nowym Tomyślem i Zbąszy-
niem. Dusza żołnierza zawodowego ciągnęła 
go do wojsk wielkopolskich i z 50 Pułkiem 
Piechoty walczył w roku 1920 na froncie li-
tewsko-białoruskim. Po zakończeniu walk 
z nawałą bolszewicką przedostał się na Śląsk, 
gdzie rozpoczęły się walki o ten rejon Rzeczy-
pospolitej. W maju 1921 roku jako ochotnik 
z Wielkopolski wspierał powstańców ślą-
skich w walkach o Lubliniec w ramach 9 Lu-
bliniecko-Opolskiego Pułku Piechoty. Został 
dowódcą plutonu w 5 kompanii grupy ope-
racyjnej Neugebauer. Uczestniczył w walkach 
pod Górą św. Anny i Łambinowicami. Tam 
został ranny w nogę i znalazł się w szpitalu 
w Częstochowie, a później w Inowrocławiu. 
Za zasługi na polu walki został odznaczo-
ny Śląskim Krzyżem Waleczności i Zasługi, 
a później także Wielkopolskim Krzyżem Po-
wstańczym. Kariera wojskowa Antoniego 
Kubicy skończyła się w roku 1922. Jego wy-

kształcenie oraz doświadczenie wojskowe 
pozwoliły mu ukończyć Szkołę Straży Celnej 
w Wieluniu, po której pełnił służbę graniczną 
w Wielkim Wałczu na Pomorzu. W roku 1928 
został dowódcą Straży Granicznej. Z chwilą 
wybuchu II wojny światowej walczył w obro-
nie Warszawy do 2 października 1939 roku. 
Dostał się do niewoli niemieckiej, z której 
wyszedł w marcu 1940 roku i powrócił do 
Skalmierzyc, gdzie okres okupacji spędził 
pracując w Bazie Zaopatrzenia Materiałowe-

go (byłe Warsztaty Kolejowe), będącej w za-
rządzie niemieckim. Tutaj też zaangażował 
się w działalność podziemia niepodległo-
ściowego. Zaraz po wyzwoleniu uczestniczył 
w organizacji miejscowej milicji obywatel-
skiej, walcząc z niedobitkami niemieckimi. 
W kwietniu 1945 roku został skierowany na 
Ziemie Zachodnie, a w roku 1949 opuścił sze-
regi MO i podjął pracę jako robotnik fizyczny 
w nadleśnictwie Ryjewo aż do czasu emery-
tury w 1962 roku. Życiorys Antoniego Kubicy 
to tylko jeden z przykładów losów, jakie były 
udziałem powstańców skalmierzyckich.

obchody święta  
odzyskania niePodległości

Niezwykle trudna sytuacja społeczno-
gospodarcza odrodzonej Polski nie zawsze 
sprzyjała losom tych, którzy swoje młode ży-
cie poświęcili walce o niepodległość. Okres 
międzywojenny to niezwykle trudny czas dla 
konsolidacji byłych żołnierzy, powstańców, 
działaczy niepodległościowych. Ścierające 
się ze sobą opcje polityczne o zabarwieniu 
narodowym, demokratycznym, socjalistycz-
nym czy ludowym nie pozwalały na wspólne 
świętowanie ważnej rocznicy, 11 listopada 
1918 roku. Na terenie Skalmierzyc Nowych 
w tym czasie działało kilka organizacji kom-
batanckich o różnym stopniu zaangażowa-
nia. Wśród nich był Związek Powstańców 
Wielkopolskich, Koło Podoficerów Rezerwy, 
Związek Rezerwistów, Grupa Powstańców 
Narodowych, Towarzystwo Powstańców 
i Wojaków, Koło Inwalidów Wojennych, 
Koło I Baonu Pogranicznego, Powstańcy 
Narodowi 1918/1919 przy Parowozowni 
itd. Jednym z pierwszych, niezwykle waż-
nych akcentów na skalmierzyckiej mapie 
pamięci o powstaniu było ufundowanie 
i poświęcenie w roku 1923 pomnika ku czci 
poległych skalmierzyczan w okresie I wojny 
światowej. Przebieg tych uroczystości był już 
przedstawiany na łamach „Gazety Skalmie-

rzyckiej”. W latach dwudziestych i kolejnych 
następował stopniowy rozwój czci i pamię-
ci o wielkopolskim czynie zbrojnym a także 
o doniosłości święta 11 listopada, które od 
roku 1926 było już obchodzone powszech-
nie w całym kraju. W roku 1927 wiceprezes 
Rady Ministrów prof. Bartel wydał okólnik 
dotyczący tych obchodów, w którym czyta-
my: W dniu 11 listopada obchodzić będziemy 
9 rocznicę zrzucenia jarzma niewoli. Donio-
słość tego pamiętnego dnia winna znaleźć wy-
raz w uroczystych obchodach. Wobec powyż-

1918 – 2018  
100 lat odzyskania niepodległości

Organizacja „Sokół” Skalmierzyce Nowe
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szego uważam za wskazane zwolnić w tym 
dniu funkcjonariuszy państwowych i młodzież 
szkolną od normalnych obowiązków, pozosta-
wiając 11 listopada dniem wolnym od pracy 
na całym obszarze Rzeczypospolitej. 

W Ostrowie po raz pierwszy 11 listopada 
jako święto obchodzono w 1926 roku, wspo-
minając je jako rocznicę oswobodzenia kraju 
od okupantów. Uroczystości zorganizowane 
przez wojsko odbyły się na dziedzińcu ko-
szar przy ulicy Kościuszki. Listopad 1926 
roku był dla ostrowian czasem szczególnych 
uroczystości, ponieważ 4 listopada przybył 
do tego miasta nowo mianowany po śmierci 
ostrowianina kard. Dalbora jego następca – 
prymas kard. August Hlond. W trzy dni póź-
niej do tego miasta zawitał gen. Józef Haller, 
uczestnicząc w obchodach 5-lecia Związ-
ku Hallerczyków.

Patriotyczny ociąż 

Pamiątkę dnia odzyskania niepodległości 
w 1918 roku starały się obchodzić wszyst-
kie miejscowości w skalmierzyckiej gminie. 
Powszechne w tym czasie stało się sadze-
nie dębów, które jako symbol trwania i siły 
miały przypominać o historycznych wyda-
rzeniach. W ubiegłym numerze ukazało się 
zdjęcie z obchodów 10-lecia odzyskania 
niepodległości w Ociążu. W tym właśnie 

święcie uczestniczyła prawie cała miejscowa 
społeczność. O godz. 930 na boisku szkolnym 
rozpoczęła się zbiórka wszystkich towa-
rzystw i mieszkańców parafii. Stąd w pocho-
dzie wyruszono do kościoła na nabożeństwo. 
Po mszy św. w kościele odprawionej przez ks. 
Rosochowicza uczestnicy uroczystości prze-
szli na przykościelny cmentarz, gdzie posa-
dzono pamiątkowy dąb. Po południu o godz. 
1630 w szkole odbyła się akademia zorgani-
zowana przez miejscowe towarzystwa przy 
współpracy nauczyciela Szostaka z Kwiatko-

wa. Uroczystą akademię rozpoczął kierow-
nik szkoły w Ociążu Wojciech Grzelak. Refe-
rat historyczny o znaczeniu niepodległości 
wygłosił ks. prob. Rosochowicz. W imieniu 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół prze-
mawiał Stanisław Grzelak. Akademia za-
kończyła się śpiewami, deklamacjami oraz 
wspólnym odśpiewaniem „Roty”. Uroczysto-
ści patriotyczne w Ociążu, jakie odbywają 
się obecnie corocznie dzięki parafialnemu 
Oddziałowi Akcji Katolickiej, sięgają korze-
niami okresu międzywojennego, kiedy to 
miejscowość słynęła z zaangażowania spo-
łecznego. Dużą rolę odegrali wówczas wy-
bitni społecznicy tego środowiska – prezesi 
towarzystw i organizacji „Sokół” czy „Mło-
de Polki” oraz kierownik szkoły Rajewski. 
W roku 1935 odbyła się kolejna niepodległo-
ściowa uroczystość, w programie której było 
zawieszenie w Domu Katolickim portretu 
zmarłego w maju tegoż roku Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego. Obraz został ufundowany 
przez samego hrabiego Alfreda Ponińskiego, 
który nie mógł być obecny na uroczystości. 
Przesłał on jednak zebranym parafianom 
depeszę z Bukaresztu (gdzie przebywał), 
odczytaną w czasie akademii przez prezesa 
Waligórę. O program obchodów święta nie-
podległości zadbał kierownik szkoły Rajew-
ski. Uczniowie przygotowali deklamacje oraz 
śpiew pieśni narodowych. 

święto niePodległości 
w skalmierzycach nowych

Liczne organizacje wojskowo-wycho-
wawcze na czele z Towarzystwem Po-
wstańców i Wojaków oraz Kolejowym Przy-
sposobieniem Wojskowym organizowały 
corocznie obchody świąt narodowych – 
3 Maja i Święta Niepodległości, które przeży-
wano po raz ostatni w roku 1938. W tymże 
roku już 10 listopada wieczorem ulicami 
Skalmierzyc Nowych przeszedł capstrzyk 
dzieci szkolnych, członków Przysposobienia 

Wojskowego oraz wszystkich towarzystw 
kolejowych. Dzieci uczestniczące w pocho-
dzie niosły przygotowane przez siebie lam-
piony. W dniu 11 listopada po uroczystym 
nabożeństwie w kościele odbyła się defilada 
prowadzona przez ppor. rezerwy Jana Garsz-
czyńskiego z udziałem wszystkich związków 
wojskowych, powstańczych i rezerwistów, 
Związku Strzeleckiego oraz „Sokołów”. Defi-
ladę odbierali przedstawiciele miejscowych 
władz z wójtem – majorem Wł. Michalakiem 
na czele. Po defiladzie w sali KPW odbyła 
się okolicznościowa akademia prowadzona 
przez kierownika szkoły Wojciecha Wój-
cickiego. W programie przewidziano liczne 
deklamacje patriotyczne i koncert orkiestry 
kolejowej pod batutą pana Cieślawskie-
go. Śpiewem dzieci szkolnych dyrygował 
J. Garszczyński, a okolicznościowy referat 
wygłosił Marian Onyszkiewicz. Na zakoń-
czenie wypełniona po brzegi kantyna, czyli 
sala KPW, zaśpiewała dziękczynne „Boże coś 
Polskę”. W godzinach wieczornych – z racji 
święta i dnia wolnego – członkowie Rodziny 
Kolejowej wystawili komedię teatralną pt. 
„Wesoła wdówka”. Rozbawiona publiczność 
z żalem opuszczała kantynę. 

Podobne uroczystości niepodległościo-
we odbywały się w Skalmierzycach. Tam 
uczestnik Powstania Wielkopolskiego, ks. 
kan. Piotrowicz celebrował mszę św. i wy-
głosił patriotyczne kazanie. Na zakończenie 
odśpiewano dziękczynne „Te Deum Lauda-
mus” oraz w pochodzie udano się przed po-
mnik poległych, gdzie organizacje powstań-
cze złożyły wieńce. Podczas tej uroczystości 
przemawiał jeden z powstańców Antoni Ku-
rzajewski, intonując na końcu „Rotę”. Po uro-
czystości przed pomnikiem uczestnicy wraz 
z powstańcami przeszli do domu katolickie-
go na akademię z udziałem miejscowego 
chóru i dzieci szkolnych. Referat o treści pa-
triotycznej wygłosił kierownik szkoły Leon 
Rosiak. 

W okresie międzywojennym mieszkań-
cy Skalmierzyc i okolicznych wiosek dobrze 
pamiętali czasy zaborów oraz wydarzenia 
sprzed kilku czy kilkunastu lat, dzięki któ-
rym Polska wybiła się na niepodległość. Na 
wyjątkowy szacunek zasługuje niezwykła 
aktywność oraz udział społeczeństwa, skła-
dającego się w większości z ludności napły-
wowej, w uroczystościach i manifestacjach 
patriotycznych. Wypełnione po brzegi sale 
kantyny czy Domu Katolickiego w Skalmie-
rzycach, liczny udział wszystkich organiza-
cji w capstrzykach oraz okolicznościowych 
nabożeństwach świadczyć jedynie może 
o niezwykłym poczuciu szacunku do czynu 
niepodległościowego tych, którzy wykorzy-
stując przełomowy moment historii przy-
nieśli Ojczyźnie wolność. 

 
 

Jerzy Wojtczak

Capstrzyk organizacji społecznych 
w Skalmierzycach Nowych
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Koncert Arki Noego w Skalmierzycach
13 stycznia w skalmierzyckim sanktuarium odbył się  
„Koncert kolęd i pastorałek” w wykonaniu Arki Noego. 

Publiczność mogła usłyszeć znane kolędy 
m.in. „Przybieżeli do Betlejem” oraz pasto-
rałki zespołu: „Chojka”, „Świeć, gwiazdeczko, 
świeć”. Artyści wykonali także swoje znane 

przeboje: „A gu gu”, „Tato (nie boję się gdy 
ciemno jest)” czy „Wyjątkowy Osioł”. 

Zespół powstał w 1999 roku i prowadzi 
go po dziś dzień Robert Friedrich – gitarzy-

sta, kompozytor, autor tekstów. Utwory Arki 
Noego mówią o rzeczach ważnych dla każde-
go człowieka, a wykonywane są przez dzieci, 
które na scenie zachowują się spontanicznie. 
Tę spontaniczność i naturalny śpiew można 
było zobaczyć podczas koncertu, który zgro-
madził kościół pełen słuchaczy – od dzieci 
po seniorów. 

Ewelina Stachowicz-Zych

Bal karnawałowy dla dzieci 
z Biskupic Ołobocznych
Kolejny rok z rzędu w Biskupicach Ołobocznych 
odbył się bal karnawałowy dla dzieci. 27 
stycznia salę wiejską wypełniła spora gromadka 
najmłodszych, którzy przybyli wraz z rodzicami. 

Dzieci mogły spełnić swoje marzenie 
i choć na chwilę wcielić się w ulubioną po-
stać z bajki – były więc księżniczki, baletnice 
oraz rycerze, którzy bawili się wspólnie przy 
oprawie artystycznej animatorów. Wśród 
zaproponowanych atrakcji znalazły się m.in. 
sztuczki, od których nie można było oderwać 
wzroku, ciekawe konkursy oraz tańce. O sie-
dzeniu i nudzie nie było mowy. Dla dzieci 
przygotowano słodkości, a dla ich rodziców 
kawę i ciasto. Popołudnie przebiegło w miłej 

i radosnej atmos-
ferze. Dzieciaki 
z niecierpliwością 
czekają na kolejny bal, na którym tak wspa-
niale będą się bawić. 

Organizatorem zabawy było Stowarzy-
szenie Kulturalne Teatr Misterium Biskupice 
Ołoboczne przy współfinansowaniu Urzędu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, zadanie 
zrealizowano bowiem w ramach otwartego 
konkursu ofert. 
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Wszyscy w Ociążu bawili się wspaniale,  
jak co roku w karnawale
Karnawał to czas przepełniony 
muzyką i zabawą, którego waż-
nym elementem są różne bale. 
Taki właśnie karnawałowy bal 
został zorganizowany 27.01.2019 
roku w sali wiejskiej w Ociążu 
przez tutejszą radą sołecką. 

Jest to impreza, która od wielu już lat 
dostarcza najmłodszym mieszkańcom wsi 
wielu przeżyć i radości. Podobnie było i tym 
razem – salę wypełnili licznie przybyłe dzie-
ci oraz ich rodzice, którym zaserwowano 
wspaniałą rozrywkę. Wzięli oni udział w roz-
maitych grach i konkurencjach sportowych, 
które przeprowadzała animatorka kultury. 

Wszyscy bawili się wesoło, a uśmiech nie 
znikał z twarzy, mimo chwilowego zmęcze-
nia. Żal spowodowany końcem zabawy zo-
stał dzieciom wynagrodzony paczkami ze 
słodkościami, niespodziankami i kolorowy-
mi balonami.

Spotkanie Noworoczne sołectwa Biskupice Ołoboczne
13 stycznia mieszkańcy Biskupic Ołobocznych spotkali się  
na „Opłatku Noworocznym” zorganizowanym przez sołtysa,  
Radę Sołecką oraz SK-TM-BO. 

Towarzyszyli im również: Poseł na Sejm 
RP Tomasz Ławniczak, dyrektor biura Se-
natora RP Łukasza Mikołajczyka – Dawid 
Korzeniewski oraz były sołtys wsi Jan Sikora,

Sołtys Mirosław Nowacki powitał przy-
byłych oraz podsumował wydarzenia mi-
nionego roku. Następnie wzniesiono toast 
szampanem. Spotkanie urozmaicił koncert 
kolęd w wykonaniu Kapeli Tursko oraz wy-

stęp dzieci i młodzieży ze Sadowia pod kie-
rownictwem Henryka Jamroziaka. 

Spotkania Noworoczne zawsze cieszyły 
się dużą popularnością wśród mieszkańców 
Biskupic Ołobocznych - tak samo było i tym 
razem. Nic dziwnego, gdyż jest to doskona-
ła okazja do spotkania się, złożenia życzeń 
i wspólnego kolędowania. 

Spotkanie urozmaicił koncert kolęd  
w wykonaniu Kapeli Tursko

W zabawie wzięły udział  
dzieci wraz z rodzicami
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Fitness ze Stowarzyszeniem Eudajmonia  
- sezon oficjalnie się rozpoczął
2 lutego 2019 roku hala sportowa przy ul. Mostowej w Nowych 
Skalmierzycach stała się prawdziwą halą fitness. Były to pierwsze 
z cyklu zaplanowanych piętnastu zajęć. 

Godzinę trwały ćwiczenia z piłkami i han-
tlami. Po nich przyszedł czas na wykład, cen-
ne porady i pytania do dietetyka. Po garści 
informacji na temat zdrowego odżywiania 
była okazja do skosztowania tego typu prze-

kąsek. Z uwagi na ilość pozytywnych wrażeń 
uczestnicy zajęć nie mogli się rozstać. Na 
szczęście następne zajęcia już niedługo. 

Wydarzenie finansowane jest ze środków 
pochodzących z dotacji udzielonej w ramach 

otwartego konkursu ofert z budżetu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. Podczas zajęć 
wykorzystywany jest sprzęt sportowy za-
kupiony przez gminę na wyposażenie hali, 
sprzęt stowarzyszenia zakupiony w ramach 
dotacji oraz głośnik zakupiony z dotacji od 
Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczo-
ści w ramach mikrodotacji z FIO.

Podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych 
w Nowych Skalmierzycach
Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach nawiązało współpracę z Fundacją 
AKME w dziedzinie podniesienia kwalifikacji osób niepełnosprawnych na terenie naszej gminy.

Fundacja AKME działa od 2014 roku. Jest 
instytucją realizującą na terenie Wielkopolski 
przedsięwzięcia społeczne służące przeciw-
działaniu wykluczeniu społecznemu, w tym 
przede wszystkim rehabilitacji społecznej 
i zawodowej oraz integracji osób niepełno-
sprawnych. Niezwykle ważna w działaniach 
fundacji jest ekonomia społeczna. Uważamy 
ją za jeden z najważniejszych i najskutecz-
niejszych sposobów walki ze skutkami nie-
pełnosprawności, bezrobocia czy uzależnień.

Fundacja prowadzi Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej. Doradza, szkoli i po-
maga założyć podmioty ekonomii społecznej, 
zapewnia usługi prawne. Działa również na 
obszarach wiejskich, pomagając mieszkań-
com wsi w zakładaniu własnych organizacji 
obywatelskich. 

W ramach swojej działalności Fundacja 
AKME zawiązała współpracę z Fundacją 
„Sprawniejsi Razem” z Kalisza oraz Sto-
warzyszeniem Rozwoju Dziecka i Rodziny 
w Nowych Skalmierzycach. Od grudnia 2018 
roku prowadziło szkolenia w siedzibie SRDiR 
przy ulicy Kolejowej 18 w Nowych Skalmie-
rzycach. Objęło ono dwa bloki tematyczne. 
Pierwszy to praca biurowa – prowadzenie 

dokumentacji w systemie informatycznym 
(bierze w nim udział 5 osób), drugi to przygo-
towanie do pracy na stanowisku pracownika 
gospodarczego (udział biorą 3 osoby). Szko-
lenie trwało 80 godzin i zakończyło się egza-
minem. Uczestnicy otrzymali wynagrodzenie 
motywacyjne w wysokości 700 zł. Osoby, któ-
re się zakwalifikują, będą mogły wziąć udział 
w 3-miesięcznym płatnym stażu. 

M. Pussak

Po ćwiczeniach był czas na wykład  
i porady dietetyka
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Wyróżnienie dla Eryka Kozłowskiego
Podopieczny PP „Pod 
Kasztanami” Eryk Kozłowski 
zabłysnął podczas finałowej gali 
piosenki i poezji patriotycznej. 

26. stycznia w auli WPA UAM w Kaliszu, 
pod okiem zacnego jury, dzieci z aglomeracji 
kalisko-ostrowskiej recytowały wiersze oraz 
śpiewały utwory o tematyce patriotycznej. 
Nasz reprezentant zaśpiewał utwór Elżbiety 
Buczyńskiej oraz Jarosława Piątkowskiego 
„11 listopada”. Występujący prezentowali się 
m.in. przed prezydentem Kalisza oraz burmi-
strzem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 
Na widowni nie zabrakło także najbliższych, 
dziadków oraz nauczyciel i dyrektorów pla-
cówek. Składamy gratulacje naszemu wy-
różnionemu przedszkolakowi i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Źródło: kalisz.pl / faktykaliskie.pl 
Fot. Tomasz Staszczyk

Ferie pod znakiem rozrywki 
kulturalno-sportowej
Zimowa przerwa w nauce nie dla wszystkich dzieci oznacza wyjazdy 
i zorganizowany odpoczynek poza miejscem zamieszkania.

Aby jednak mogły one ciekawie spędzić 
dwa styczniowe tygodnie, w Gminie i Mie-
ście Nowe Skalmierzyce przygotowano dla 
nich kilka propozycji zagospodarowania cza-
su wolnego. 

Półkolonie zorganizowały cztery z ośmiu 
szkół podstawowych, które zaoferowały 
uczęszczającym na nie dzieciom m.in. zaję-
cia z robotyki, plastyczne, techniczne oraz 
ruchowe. W pierwszy tydzień ferii zajęcia 
odbywały się w miejskiej szkole przy ul. 
Okólnej oraz w Skalmierzycach, natomiast 
w drugim dołączyły do nich placówki z Dro-
szewa oraz Ociąża.

W Centrum Kultury oraz Bibliotece Pu-
blicznej Gminy i Miasta postawiono na 
warsztaty wokalne oraz taneczne, które re-
alizowano w Starym Kinie przy ul. Mostowej 
(14 i 15 stycznia), natomiast w swojej siedzi-

bie – przy ul. 3 Maja – zorganizowano lekcję 
biblioteczną oraz przedstawienie teatralne 
pt. „Dziadek do orzechów”, wystawione 
przez krakowski teatr Blaszany Bębenek.

We wspomnianym już Starym Kinie nie-
mal codziennie, za wyjątkiem weekendów, 
odbywały się realizowane przez Urząd 
Gminy i Miasta projekcje filmowe, z których 
skorzystać mogli wszyscy młodzi mieszkań-
cy. Przychodzili na nie również uczestnicy 
szkolnych półkolonii a także uczestnicy ferii 
zorganizowanych przez KS „Pogoń” i UKS 
„Akademię Piłkarską”, które ponadto zapew-
niły swoim podopiecznym zajęcia sportowe.

W ostatni roboczy dzień ferii (25 stycz-
nia) Stare Kino zaprosiło na interaktywny 
spektakl muzyczny pt. „Kryształowa Królo-
wa Śniegu”.

Magdalena Kąpielska 

Eryk Kozłowski na scenie auli WPA UAM w Kaliszu
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Kolędowy duet  
w kościele Bożego Ciała
Wyjątkowy nastrój świąt Bożego Narodzenia  
można było poczuć ponownie 2 lutego br.  
w kościele pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. 

A to za sprawą zorganizowanego przez 
gospodarza ks. kan. Zbigniewa Króczyńskie-
go oraz Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzego Łukasza Walczaka 
jazzowego koncertu kolęd, które wykonał 
wyśmienity duet muzyków – Marek Bałata 
(wokal) oraz Marek Markowski (keyboard).

Podczas ponad godzinnego występu 
tłumnie zgromadzeni widzowie mogli nie 
tylko wysłuchać, ale i wspólnie z artystami 
zaśpiewać najpiękniejsze polskie kolędy.

Dariusz Smułka  
fot. Aleksander Liebert

Dzień Kubusia Puchatka w gminnym żłobku
18 stycznia swoje święto 
obchodzi najsłynniejszy 
i najsympatyczniejszy miś 
świata, ulubieniec wszystkich 
dzieci – Kubuś Puchatek. 

Dzień Kubusia Puchatka jest obchodzony 
na pamiątkę urodzin jego twórcy, Alana Alek-
sandra Milne’a. W dniu tym każde dziecko 
przyniosło do żłobka swojego ukochanego 
pluszowego misia. Wspólne czytanie przy-
gód Puchatka pozwoliło wprowadzić dzieci 

w świat Stumilowego Lasu. Podczas zabaw 
muzyczno-ruchowych maluchy bawiły się 
wraz z swoimi ulubieńcami. Niezwykłe uro-
dzinki zakończono przyjęciem, na którym 
nie brakło baniek mydlanych oraz zabaw 
z balonami i chustą animacyjną. 
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Koncert z tradycją
Nowoskalmierzycki Koncert Noworoczny to wydarzenie 
z dwudziestosześcioletnią już tradycją. 

Od 1994 roku na deskach sali widowisko-
wo-kinowej występują orkiestra dęta przy PP. 
SKAMO, czyli dzisiejsza Miejsko-Gminna Or-
kiestra Dęta przy OSP Skalmierzyce i Chór pw. 
św. Grzegorza z Nowych Skalmierzyc, a od roku 
2005 dołączył do nich również reaktywowany 
w 2003 roku Chór pw. św. Cecylii ze Skalmie-
rzyc. Dla lokalnych artystów jest to okazja, by 
zaprezentować się stale poszerzającemu się 
gronu sympatyków w repertuarze kolęd, pie-
śni operowych, operetkowych czy standardów 
muzyki polskiej i światowej. 

Przy pełnej widowni odbył się również 
występ tegoroczny. Koncertu wysłuchali m.in. 

władze samorządowe reprezentowane przez 
burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka, prze-
wodniczącego Rady Gminy i Miasta Tadeusza 
Orzechowskiego oraz radnych, poseł na Sejm 
RP Tomasz Ławniczak, radni powiatowi: Mi-
rosław Nowacki i Michał Ciupka, ks. kanonik 
Zbigniew Króczyński, ks. Damian Marynowski, 
ks. Marcin Nowicki, rodziny i przyjaciele wyko-
nawców oraz miłośnicy muzyki orkiestrowej 
i chóralnej. 

Tradycyjnie już zespoły zaprezentowały 
szeroki wachlarz utworów i kompozycji. Or-
kiestra wykonała wiązankę przebojów Franka 
Sinatry, motywy z najsłynniejszych filmów oraz 

seriali oraz muzykę klasyczną i operetkową. 
Patriotyczne tony przebijały z pieśni wykona-
nych przez chór ze Skalmierzyc, a ich koleżan-
ki i koledzy z chóru św. Grzegorza urozmaicili 
koncert m.in. kolędami. Nie zabrakło również 
występów zbiorowych, jak choćby wspólnego 
wykonania przez orkiestrę i chór z Nowych 
Skalmierzyc „Va pensiero” z opery „Nabucco” 
Giuseppe Verdiego oraz duetów, które stworzy-
li: Małgorzata Kraszkiewicz z Markiem Paw-
lakiem, Zdzisławem Mikołajczakiem i Pauliną 
Kupny-Szczepaniak oraz Natasza Musiał z Mag-
dą Idczak.

Jak na nazwę i formułę koncertu przystało 
– zaczerpniętą z koncertu filharmoników wie-
deńskich – wydarzenie zakończono życzeniami 
noworocznymi oraz Marszem Radetzky’ego, 
którego orkiestra zagrała w rytm oklasków 
publiczności. 

Magdalena Kąpielska 

13Luty, nr 2(303)/2019



Akademia Bezpiecznego 
Puchatka
Uczniowie pierwszej klasy ze Szkoły Podstawo-
wej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych 
w roku szkolnym 2018/2019 realizowali program 
edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchat-
ka” pod patronatem Komendy Głównej Policji 
i Kuratorium Oświaty. 

Jego głównym celem było wdrożenie uczniów do przestrzegania 
bezpieczeństwa na drodze, w szkole, domu, podczas zabawy oraz 
w Internecie. 

Pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach dotyczących bezpie-
czeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane mate-
riały edukacyjne na stronie internetowej. Poznali Puchatka, dzięki 
któremu nauczyli się, jak poruszać się po drodze, przechodzić przez 
jezdnię, jeździć na rowerze oraz bezpiecznie i zdrowo bawić się 
w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Z wielkim zapałem wypełniali 
karty pracy, układali puzzle, ćwiczyli zadania praktyczne, odgrywali 
scenki darmowe. Wykonali prace plastyczne, a następnie klasowe 
książeczki na temat bezpieczeństwa. Przypomnieli zasady udzielania 
pierwszej pomocy oraz numery alarmowe. Poznali zagadnienia do-
tyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Uświa-
domili sobie, jak ważna jest umiejętność rozpoznawania zagrożeń 
w różnych sytuacjach codziennego życia. Po przeprowadzonych za-
jęciach wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa znaj-
dującym się na stronie programu. Realizacja tych zadań pozytywnie 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów. Teraz czekamy tylko 
na uzyskanie Certyfikatu „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. W tro-
sce o bezpieczeństwo uczniowie klas I-III uczestniczyli także w spo-
tkaniu z policjantem i zajęciach z ratownikiem medycznym. 

K. Szczegóra

Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej  
im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych 
przez pierwsze półrocze uczestniczyli w projekcie 
edukacyjnym: „Polska naszą Ojczyzną”. 

Był on realizowany w ramach obchodów 100. rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 

W czasie cyklicznych zajęć uczniowie zdobywali elementarną 
wiedzę na temat historii Polski, władców, znaczących dat i wydarzeń 
naszego kraju. Podczas „wędrówek” przez polskie miasta poznali 
kilka pięknych legend, zabytki, charakterystyczne budowle, nauczyli 
się śpiewać hymnu oraz kilku patriotycznych piosenek. Odbyły się 
wycieczki do Gniezna i Biskupina oraz na Zawodzie do Kalisza. Wy-
stawki, foldery, prezentacje czy ciekawe prace plastyczne pomagały 
i utrwalały zdobywaną wiedzę. 

Finałem tych działań było zaprezentowanie się podczas zajęć 
otwartych rodzicom. Uczniowie przedstawili montaż na temat praw 
i obowiązków obywateli, wystąpili w legendzie „O Smoku Wawel-
skim” i uczestniczyli w kwizie, w którym udowodnili, że wiedzą już 
dużo o naszym kraju. I że w przyszłości z dumą powiedzą, że chodzili 
do szkoły im. Orła Białego. D. Marciniak

 Lp.
Nazwa sołectwa
imię i nazwisko  
obecnego sołtysa

data  
zebrania 

Godzina 
zebrania
I termin
II termin

Miejsce zebrania

1. Osiek
Paweł Bartczak

12.03.2019
(wt.)

18:00
18:30

świetlica
wiejska

2.
Nowe Skalmierzyce
Tadeusz 
Orzechowski

15.03.2019
(pt.)

18:00
18:30

Szkoła Podstawowa przy 
ul. Okólnej 8 w Nowych 
Skalmierzycach

3. Kotowiecko
jan Korzeniewski

18.03.2019
(pn.)

18:00
18:30

Szkoła Podstawowa
w Kotowiecku

4. Głóski
Zdzisław Ciesiółka

18.03.2019
(pn.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

5. Żakowice
Bartłomiej Nowicki

18.03.2019
(pn.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

6. Kurów
Zofia Misiak

19.03.2019
(wt.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

7. Trkusów
Ewa Woźnicka

19.03.2019
(wt.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

8. Gałązki Wielkie
Stanisław Kucharski

20.03.2019
( śr.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

9. Leziona
Wiesław Wawrzyniak

20.03.2019
( śr.)

18:00
18:30 świetlica wiejska 

10.
Biskupice 
Ołoboczne
Mirosław Nowacki

20.03.2019
( śr.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

11. Droszew
józef Napadłek

21.03.2019
(cz.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

12. Fabianów
Maria dolińska

21.03.2019
(cz.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

13. Skalmierzyce
Ignacy Kasprzak

22.03.2019
(pt.)

18:00
18:30

Sala domu
Strażaka

14. Śmiłów
Monika Tomala

22.03.2019
(pt.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

15. Gniazdów
Ewelina jakubowska

25.03.2019
(pn.)

18:00
18:30

świetlica RSP
Gniazdów nr 1

16. Ociąż
józef Marciniak

25.03.2019
(pn.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

17.
Śliwniki
Mieczysław 
Kowalczyk

26.03.2019
(wt.)

18:00
18:30

świetlica wiejska
(na Zawadach)

18. Miedzianów
Natalia Maj-Tabaka

26.03.2019
(wt.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

19. Kościuszków
Karol Bukowski

27.03.2019
( śr.)

18:00
18:30 świetlica  w Kurowie

20. Strzegowa
Renata Nogaj

27.03.2019
( śr.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

21. Węgry
Kazimierz Staszczuk

27.03.2019
( śr.)

19:00
19:30 budynek byłej szkoły

22. Chotów
Krystyna Ziemniak

28.03.2019
(cz.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

23. Gostyczyna
Karol Pietrzak

28.03.2019
(cz.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

24. Gałązki Małe
jerzy Pawlak

28.03.2019
(cz.)

18:00
18:30

świetlica wiejska  
w Gałązkach Wielkich

25. Boczków
Konrad Ignasiak

29.03.2019
(pt.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

26.
Mączniki
Bogusława 
Krawczyńska

29.03.2019
(pt.)

18:00
18:30

świetlica  
– ogródki działkowe

27. Biskupice
Zofia Wojtczak

29.03.2019
(pt.)

18:00
18:30 świetlica wiejska

Projekt „Polska naszą Ojczyzną”

Harmonogram wyborów sołeckich
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Uczniowie ze szkoły podstawowej 
w Biskupicach Ołobocznych  
ratują dzieci na świecie! 
Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział 
w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata”  
organizowanej przez UNICEF Polska. 

Zadaniem dzieci było uszycie szmacianych 
laleczek będących symbolem pomocy, jakiej 
udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom 
na świecie. Celem projektu jest kształtowa-
nie postawy tolerancji i otwartości na inne 
kultury. Akcja uświadamia również, że po-
maganie może być nie tylko pożyteczne, lecz 
także przyjemne, a dodatkowo pozwala na 
zebranie środków koniecznych do ratowania 
życia najbardziej potrzebujących.

Całe przedsięwzięcie w naszej szkole roz-
poczęło się w listopadzie 2018 roku od za-
poznania nauczycieli i uczniów z założenia-
mi projektu. Do realizacji działań przystąpiły 
klasy VI-VIII. Rozpoczęliśmy przygotowania 
do tworzenia laleczek przez uczniów. Na 

zajęciach poświęciliśmy czas na omówienie 
warunków życia dzieci w Afryce, porówny-
waliśmy je do naszych standardów. Widzie-
liśmy, jak w naszych uczniach budzi się chęć 
pomocy innym i jak doceniają swoje warunki 
życia. Gotowe szablony do wykonania lalek 
cieszyły się dużym powodzeniem i w szkole 
zaczęły się pojawiać piękne, kolorowe przy-
tulanki. Niewątpliwie kolejną wielką korzy-
ścią tego przedsięwzięcia było umacnianie 
więzi rodzinnych i wspólne spędzanie czasu, 
bo w pracę nad lalką zaangażowali się także 
rodzice i dziadkowie. Wystawa lalek  - Dzień 
Wszystkich Kolorów Świata - odbyła się 9 
stycznia 2019 roku, kiedy do szkoły przyszli 
uczniowie ze swoimi najbliższymi, aby obej-

rzeć szkolne Jasełka. Po spektaklu odbyła 
się aukcja laleczek. Wszystkie szybko zna-
lazły nowych opiekunów. Zebraliśmy kwotę 
380 złotych, która zasiliła konto Stowarzy-
szenia Polski Komitet Narodowy Funduszu 
Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci 
– UNICEF.

Zaangażowanie i postawa naszych 
uczniów jest godna pochwały. Zarówno my 
nauczyciele, jak i rodzice, jesteśmy bardzo 
dumni. Dziękujemy wszystkim za wsparcie 
finansowe akcji i liczymy na pomoc podczas 
VI edycji projektu już w przyszłym roku 
szkolnym. 

P.F.

Białe ferie
Zima to czas radosnych zabaw 
na śniegu. Dziewiąty już raz 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Powstańców Wielkopol-
skich w Nowych Skalmierzy-
cach ferie spędziły w górach.

 W tym roku mieliśmy okazję szusować 
na stoku Harenda w Zakopanym. Codzien-
ne, kilkugodzinne przebywanie na stoku 
nie męczyło, ale dawało wiele satysfakcji 
i radości z umiejętności, które nabyły dzieci. 
Oprócz jazdy na nartach, wolny czas spę-
dziliśmy w Jaskini Bielańskiej na Słowacji, 
a wieczorem przy ognisku, kosztując regio-
nalnych potraw. Wiele radości dostarczył 
kulig na Gubałówce. Nie zabrakło również 
spacerów i zakupu pamiątek na Krupów-
kach. Czas ferii rozpoczęliśmy wizytą u Mat-
ki Bożej w Częstochowie, polecając Jej nasz 
pobyt w górach. W drodze powrotnej zwie-
dziliśmy jedno z najpiękniejszych miast Pol-
ski – Kraków. Czas wszystkim minął szybko, 
ale wróciliśmy do domu szczęśliwi i za-
dowoleni oraz z planami na następny rok. 

 E. Micuła, S. Paluch

Dzień Babci i Dzień Dziadka w Szkole 
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach
W dniu 9 stycznia 2019 roku uczniowie klas pierwszych zaprosili 
społeczność szkolną  klas I-III na apel poświęcony Dniu Babci 
i Dziadka. 

Pierwszoklasiści przypomnieli swoim 
koleżankom i kolegom o wyrażeniu wdzięcz-
ności i miłości swoim ukochanym Babciom 
i Dziadkom oraz zaprezentowali krótki mon-
taż słowno-muzyczny.

W tym samym dniu odbyła się także 
szkolna uroczystość z udziałem Babć i Dziad-
ków pierwszoklasistów.  Bardzo wzruszają-
ca, pełna wspomnień, zabaw i śpiewu część 
artystyczna odbyła się w sali gimnastycznej 
przy bardzo licznej widowni szanownych 

gości. Dalszy ciąg spotkania miał miejsce 
w salach klas Ia i Ib. Tam, dzięki pomocy Ro-
dziców,  Babcie, Dziadkowie i ich wnuczęta 
częstowali się przygotowanymi słodkościa-
mi. Na zakończenie uroczystości pierwszo-
klasiści wyrazili swoją wdzięczność  poprzez 
własnoręcznie wykonane upominki. Cała 
uroczystość  przebiegła w miłej atmosferze, 
a wszystkie niezapomniane i wzruszające 
chwile zostały utrwalone na zdjęciach. 

M. Nowak, I. Pussak

Dochód uzyskany 
ze sprzedaży 

wykonanych przez 
uczniów lalek zasilił 

konto polskiego 
oddziału UNICEF
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Uroczysta zbiórka Policji w Nowych Skalmierzycach
5 lutego w sali sesyjnej Stadionu Miej-

sko-Gminnego odbyła się uroczysta zbiórka 
Policji, w której uczestniczyli burmistrz Jerzy 
Łukasz Walczak, Sekretarz Gminy Sierosze-
wice Mirosława Busza, Komendant Powiato-
wy Policji w Ostrowie Wielkopolskim Piotr 
Wilkowski, komendant komisariatu w No-
wych Skalmierzycach Andrzej Sobczak oraz 
miejscowi policjanci. 

Kluczowa część spotkania objęła ocenę 
stanu bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego na terenie działania jednostki (samo-
rządy Nowych Skalmierzyc i Sieroszewic) 
w 2018 roku. W tym czasie zaistniało 117 

przestępstw, z tego 93 zostały wykryte – 
w porównaniu z rokiem poprzednim na-
stąpił ich spadek o 40. Tendencja ujemna 
dotyczy także wyników postępowań w spra-
wach o wykroczenia – ze 167 w 2017 roku 
wykrywalność spadła w roku ubiegłym do 
141. W omawianym okresie zatrzymano 18 
uprawnień do kierowania pojazdami oraz 
22 dowody rejestracyjne. Nałożono także 
300 mandatów karnych na kwotę 37.210 zł. 
W sumie przeprowadzono 1174 interwencji, 
w tym 995 w miejscach publicznych oraz 
179 w domach. W zakresie ruchu drogo-
wego odnotowano 222 zdarzenia drogowe, 

w wyniku których śmierć poniosły 4 osoby, 
a 13 zostało rannych. W trakcie patroli funk-
cjonariusze uczestniczyli w 395 spotkaniach. 
Byli również obecni na różnego rodzaju fe-
stynach oraz akcjach znakowania rowerów. 

Nad bezpieczeństwem mieszkańców 
w obu gminach pracuje siedemnastu poli-
cjantów. W związku z prowadzoną Krajową 
Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce 
dokonano weryfikacji 55 miejsc zagrożeń. 15 
z nich uznano za realne, a następnie wyeli-
minowano. Były to najczęściej sytuacje zwią-
zane ze spożywaniem alkoholu w miejscach 
niedozwolonych, przekraczanie dozwolonej 
prędkości oraz nieuprawnione parkowanie. 

Tego typu spotkania to 
także moment, aby samo-
rząd lokalny mógł podzię-
kować policji za służbę oraz 
przedstawić priorytety dal-
szej współpracy. Burmistrz 
Jerzy Łukasz Walczak pod-
kreślił wagę tej instytucji, za-
angażowanie funkcjonariu-
szy oraz zadeklarował dalszy 
dialog i wsparcie dla policji.

 
Aleksander Liebert

Młoda artystka z Nowych Skalmierzyc
Zuzanna Lijewska to uczennica trzeciej klasy gimnazjalnej w Szkole 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach. 

Ma niesamowitą wyobraźnię artystyczną, 
jest wrażliwa, kreatywna i ambitnie realizu-
je swoje wizje malarskie. 

Od trzech lat aktywnie uczęszcza na zaję-
cia koła plastycznego prowadzone w „Galerii 
na Strychu”. Od roku uczestniczy w warsz-
tatach organizowanych w Liceum Plastycz-
nym w Bydgoszczy, w którym chciałaby 
kontynuować naukę. Z ogromnym powodze-
niem tworzy dzieła w różnych technikach 
plastycznych m.in. malarstwie akrylowym 

na płótnie, rysunku, grafice. Realizowała 
projekty artystyczne, np. „Zjawiska fizycz-
ne widziane okiem artysty”. Wzięła udział 
w wielu konkursach plastycznych – w 2018 
roku wygrała „Bilet do Liceum Plastyczne-
go” w Kaliszu, tworząc pracę w tematyce 
„Martwa natura w kadrze”. Została wyróż-
niona w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł 
biały, nasza duma”, organizowanym przez 
biuro Senatora RP Łukasza Mikołajczyka. 
W czerwcu 2018 roku w Ogólnopolskim 

Konkursie „Świat Dziecka” organizowanym 
przez Galerię im. Jana Tarasina w Kaliszu 
znalazła się wśród 17 laureatów na 1454 
nadesłane prace. Podczas Dnia Patrona 13 
grudnia 2018 roku został zorganizowany 
wernisaż Zuzanny, na którym wystawiono 
kilkanaście prac o zróżnicowanej tematyce. 
Oprócz dzieł, można było poznać młodą ar-
tystkę i obejrzeć na fotografiach, jak zmie-
niała się przez lata w wyjątkową, niepowta-
rzalną i pełną uroku osobę.

 
Magdalena Zielezińska-Wypiorczyk

Celem spotkania była m.in. ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Nowych Skalmierzyc i Sieroszewic
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  
w Nowych Skalmierzycach
Tradycyjnie w drugą niedzielę stycznia w wielu miejscach Polski 
zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Był to już 27. finał tej 
ogólnopolskiej zbiórki pieniędzy, którą tym razem przeznaczono na 
zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. 

Również i Nowe Skalmierzyce po raz 
dwudziesty trzeci dołączyły do kwesty – 62 
wolontariuszy przemierzało ulice miasta 
i okolicznych wsi, aby znaleźć ludzi chcących 
wspomóc szczytny cel.

Siedziba Miejsko-Gminnego Sztabu WOŚP 
w Nowych Skalmierzycach znajdowała się 
w Starym Kinie. To tu, poza liczeniem pienię-
dzy, miały miejsce również występy dzieci 
i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu 
gminy, których przygotowały nauczycielki 

z Międzyszkolnego Ośrodka Animatorów 
Kultury a także Centrum Kultury oraz Biblio-
teka Publiczna. Tuż obok, na hali sportowej 
miejskiego stadionu, odbywały się zajęcia fit-
ness dla mieszkańców, które zorganizowało 
stowarzyszenie Eudajmonia ze Skalmierzyc. 
Przeprowadziło ono również licytację prze-
kazanych przez wielu darczyńców przed-
miotów, m.in. kuponu obiadowego, koszulek, 
piłek, repliki miniatury samochodu Merce-
des, vouchera od OSP Skalmierzyce, myde-

łek z logo WOŚP czy maskotek – wszystko 
po to, aby zebrać jak najwięcej środków dla 
„orkiestry”. Ciepły posiłek sponsorował dla 
chętnych Bar Oleńka z Nowych Skalmierzyc. 
Ponadto w ramach akcji „Bezpieczny na dro-
dze” dla każdego przewidziano darmowe od-
blaski. O godzinie 20.00 na niebie rozbłysło 
tzw. „światełko do nieba”, czyli pokaz sztucz-
nych ogni wieńczący akcję. Razem z wolon-
tariuszami, mieszkańcami, artystami i ich 
opiekunami obecni byli także przedstawicie-
le władz samorządowych: przewodniczący 
Rady Gminy i Miasta Tadeusz Orzechowski 
oraz zastępca burmistrza Agnieszka Sipka. 

W tym roku Nowe Skalmierzyce dla Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrały 
35.788,05 zł oraz drobną kwotę w walucie 
obcej. Dwadzieścia trzy kwesty to już w su-
mie ponad trzysta tysięcy złotych! 

Dariusz Smułka 
fot. Magdalena Kąpielska

Dzień Składanki i Łamigłówki w żłobku
Wspólna zabawa przynosi mnóstwo korzyści wszystkim 
jej uczestnikom: odpręża, uczy, rozwija zmysły 
i wzmacnia wzajemne relacje. 

Maluszki w żłobku codziennie wkraczają w fascynujący świat łamigłó-
wek i zagadek, by razem ze swoimi wychowawczyniami odkrywać tajem-
nice. Doskonałą okazją na podkreślenie znaczenia zabaw logicznych w roz-
woju wyobraźni i kreatywności dzieci był obchodzony 29 stycznia Dzień 
Składanki i Łamigłówki. W tym dniu na wszystkich milusińskich czekało 
wiele ciekawych i nowych rzeczy do odkrycia. Każde dziecko miało możli-
wość odniesienia sukcesu i radości ze wspólnych doświadczeń.

Występy artystyczne

Licytacja przekazanych przedmiotów „Światełko do nieba”

Sztab WOŚP w Nowych Skalmierzycach
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Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci 

śp. Janusza Kałużnego
prezesa Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Sokoły” Droszew,
laureata nagrody Starosty Ostrowskiego „Wojciechy”,

człowieka, którego działalność na niwie rolnictwa 
wpisywała się w etos pracy organicznej. 

Rodzinie zmarłego składam najszczersze wyrazy 
współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

/-/
Jerzy Łukasz Walczak

Junior młodszy  
Alan Świtała

12.01.2019 roku w Opatówku odbyły 
się Mistrzostwa Wielkopolski Taekwon-
do ITF, w których Alan odniósł swoje 
kolejne zwycięstwa: pierwsze miejsca 
w walkach light-contact i konkurencji 
techniki specjalne oraz czwarte miejsce 
w układach formalnych. 

Jak już wcześniej informowaliśmy 
Alan z początkiem tego roku startuje 
już jako junior młodszy i jak się okazu-
je także tutaj sięga po najwyższe trofea 
i jest niepokonany.

Dalszych sukcesów życzymy jemu oraz 
trenerowi Kazimierzowi Kurzawskiemu.

Mistrzostwa Dolnego Śląska Taekwon-do 
z medalami dla naszych mieszkańców
5 stycznia 2019 roku w Świebodzicach odbyły się Mistrzostwa 
Dolnego Śląska w Taekwon-do w ramach Pucharu Polski Polskiej 
Federacji Taekwon-do. 

Rywalizowało w sumie ponad 500 za-
wodników i zawodniczek z całej Polski, 
w tym m.in. mieszkańcy naszej Gminy, skal-
mierzyczanie: Bartosz Przegienda oraz Karol 
Adamczewski – podopieczni trenera Mariu-
sza Dimitrescu. Obaj odnotowali znakomite 
występy i duże sukcesy. 

Bartosz przywiózł dwa złote medale, 
które wywalczył w układach formalnych 
i w walkach ciągłych (kategoria junior młod-
szy), natomiast Karol zdobył brązowy medal 
w układach formalnych (kategoria junior, 
stopnie mistrzowskie) oraz srebrny medal 
w walkach ciągłych (grupa wiekowa junior 
- 17/19 lat). 

Swoimi dużymi osiągnięciami zawodni-
cy pochwalili się w Urzędzie Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce. 7 stycznia Bartosz 
odwiedził burmistrza Jerzego Łukasza Wal-
czaka, a 11 stycznia zastępca burmistrza 
Agnieszka Sipka przyjęła w swoim gabine-
cie Karola. Gratulując sukcesów, włodarze 
podziękowali za wspaniałą promocję Gminy 
oraz zapewnili chłopców o wspieraniu ich 
karier sportowych. 

Magdalena Kąpielska

Terminarz Pogoni 
- 2019  

• 13.03.2019, godz. 15:00 
Pogoń Nowe Skalmierzyce – Ostrovia Ostrów Wlkp. 
(ćwierćfinał Pucharu Polski)

• 30.03.2019, godz. 16:00 
Pogoń Nowe Skalmierzyce – Orkan Śmiłowo

• 13.04.2019, godz. 16:00 
Pogoń Nowe Skalmierzyce – Krobianka Krobia

• 04.05.2019, godz. 16:00 
Pogoń Nowe Skalmierzyce – Obra Kościan

• 11.05.2019, godz. 16:00 
Pogoń Nowe Skalmierzyce – Centra Ostrów Wlkp.

• 25.05.2019, godz. 16:00 
Pogoń Nowe Skalmierzyce – LKS Gołuchów

• 08.06.2019, godz.16:00 
Pogoń Nowe Skalmierzyce – Zjednoczeni Trzemeszno

• 20.06.2019, godz. 16:00 
Pogoń Nowe Skalmierzyce – Sokół Pniewy

Bartosz Przegienda z burmistrzem Gminy i Miasta

Karol Adamczewski z zastępcą burmistrza 
Gminy i Miasta
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