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Boisko wielofunkcyjne  
przy szkole podstawowej 
w Skalmierzycach
Boisko wielofunkcyjne, które powstało przy Szkole Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach jest już ukończone.  
Od nowego roku szkolnego będzie ono służyło uczniom,  
ale nie tylko, bowiem osoby chcące wynająć je prywatnie  
będą mogły to uczynić jeszcze w sierpniu.

Nowe boisko ma nawierzchnię synte-
tyczną, przez co można na nim uprawiać 
najpopularniejsze dyscypliny sportowe 
– m.in. piłkę nożną, piłkę ręczną, siatków-
kę, koszykówkę czy tenisa ziemnego. Do-
datkowo z jednej jego strony pobudowa-
no skocznię lekkoatletyczną, a z drugiej 
trójtorową bieżnię o długości 60 metrów. 
Przy okazji tej inwestycji ze środków pla-
cówki odnowiono także małe boisko znaj-
dujące się przy budynku szkoły.

Jestem zadowolona, że po różnego ro-
dzaju perturbacjach doprowadziliśmy 
ten projekt do szczęśliwego finału. Boisko 
o nawierzchni syntetycznej ma przewagę 
nad boiskiem ze sztucznej trawy w tym, że 
można na nim nie tylko grać w piłkę nożną, 
ale uprawiać kilka innych dyscyplin spor-
towych. Uczniowie tej szkoły mogą więc 
rozwijać swoje pasje i talenty na różnych 
polach. Podobnie jest z potencjalnymi użyt-
kownikami zewnętrznymi, którzy zechcą 
zagrać czy to w tenisa, czy też w koszy-
kówkę. Innym argumentem przemawia-
jącym za tego typu projektem to koszty 

utrzymania, które są wielokrotnie niższe 
od utrzymania boiska ze sztuczną trawą. 
Jestem przekonana, że ten obiekt dobrze 
będzie służył przede wszystkim młodzieży 
szkolnej, jak i społeczności lokalnej – po-
wiedziała Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik. Przedsię-
wzięcie zostało w całości sfinansowane 
z gminnego budżetu, a jego koszt to ponad 
875 tysięcy złotych.

Dariusz Smułka

Centrum Kultury 
w Nowych 
Skalmierzycach
Z dniem 1 sierpnia br. Małgorzata 
Jarosik objęła funkcję dyrektora 
Centrum Kultury oraz Biblioteki 
Publicznej Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce, zastępując 
tym samym wieloletniego 
dyrektora Marię Jezierską,  
która przeszła na emeryturę.

 Małgorzata Jarosik przez 16 lat związana 
była z Odolanowskim Domem Kultury, gdzie 
prowadziła zajęcia dydaktyczne. Jest ponadto 
laureatem licznych, ogólnopolskich nagród 
tanecznych oraz Laura Kultury otrzymane-
go w 2011 roku za całokształt działalności. 
Na Uniwersytecie Zielonogórskim uzyskała 
tytuł magistra na kierunku pedagogicznym. 
Nowy dyrektor został wyłoniony w wyniku 
ogłoszonego przez samorząd konkursu na to 
stanowisko i jak podkreśla zależy mi na stwo-
rzeniu miejsca dla dzieci, młodzieży, dorosłych 
oraz seniorów, w którym będą realizować wła-
sne pasje, spędzać aktywnie swój wolny czas 
oraz rozwijać się intelektualnie i fizycznie. Bę-
dzie to miejsce, w którym każdy niezależnie od 
wieku będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

Centrum Kultury powstało 9 kwietnia 
br. poprzez rozszerzenie zakresu działań 
Biblioteki Publicznej, która od tego momen-
tu oprócz działalności typowo bibliotekar-
skiej zajmuje się także upowszechnianiem 
dorobku i osiągnięć kultury, twórców i ze-
społów amatorskiego ruchu artystycznego, 
popularyzowaniem i promowaniem war-
tości artystycznych, realizowaniem działań 
w dziedzinie wychowania, edukacji oraz 
upowszechniania wiedzy o kulturze i sztuce.

Główną siedzibą Centrum Kultury dalej 
będzie historyczny ratusz, czyli budynek 
przy ul. 3 Maja 32 w Nowych Skalmierzycach, 
jednak swoją działalność prowadzić będzie 
w kilku obiektach – m.in. w Starym Kinie. 

Aleksander Liebert

Od lewej: burmistrz Bożena Budzik, kierownik Referatu Oświaty i Wychowania Daniel Mituła, inspektor 
Referatu Techniczno-Inwestycyjnego Daniel Grzesiak, dyrektor szkoły Małgorzata Sulewska, sekretarz 
Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek
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Wsparcie piłki nożnej  
przez gminny samorząd
Za niespełna trzy lata Klub Sportowy „Pogoń” Nowe Skalmierzyce  
będzie obchodził 100-lecie powstania. 

Determinacja w grze, dobre wyszkolenie 
zawodników oraz zaangażowanie trenerów 
tej drużyny zaowocowały jej obecnością od 
2016 roku w czwartej lidze (IV liga wielko-
polska). Nie byłoby to możliwe bez wspar-
cia ze strony samorządu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, na jakie klub od za-
wsze mógł liczyć. 

W samym tylko roku bieżącym otrzymał 

on dofinansowanie w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicz-
nych w kwocie 258.000 złotych (90.000 zł 
na szkolenie osób dorosłych w piłce nożnej, 
120.000 zł na szkolenie dzieci i młodzieży 
w Nowych Skalmierzycach oraz 18.000 zł 
na szkolenie w Biskupicach Ołobocznych, 
30.000 zł na organizację otwartych zajęć na 
boisku o sztucznej nawierzchni). Teraz samo-

rząd na wniosek klubu zadecydował o przy-
znaniu kolejnych 25.000 złotych z funduszu 
promocji na wsparcie procesu szkoleniowe-
go. Zwiększone zapotrzebowanie na środki 
finansowe było podyktowane stworzeniem 
jednej ligi obejmującej obszar całego woje-
wództwa wielkopolskiego (dotychczas IV 
liga wielkopolska była podzielona na północ 
oraz południe). 

Ponadto cała infrastruktura miejskiego 
stadionu udostępniana jest „Pogoni” nieod-
płatnie, w skład czego wchodzi utrzymanie 
obiektu, w tym opłaty za dostarczenie ener-
gii elektrycznej, wody, zatrudnienie pracow-
ników obsługi oraz koszty bieżących konser-
wacji i napraw.

Dariusz Smułka

Dofinansowanie 
budowy drogi 
przekazane

Z końcem lipca br. Urząd Marszałkowski 
przekazał środki z budżetu Województwa 
Wielkopolskiego w kwocie 79.000 zł, które 
staraniem samorządu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce pozyskano na przebudowę 
drogi relacji Śliwniki-Biskupice Ołoboczne na 
zadanie pn. Dotacja celowa na dofinansowa-
nie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych o szer. 4 m.

W maju zakończył się trzeci, ostatni etap 
tej rozpoczętej w 2016 roku inwestycji. 
Mieszkańcy i przejeżdżający przez teren gmi-
ny kierowcy mogą teraz w pełni asfaltową 
drogą przemieścić się pomiędzy Biskupicami 
Ołobocznymi a Śliwnikami. Całość zadania 
(łącznie z dofinansowaniem) kosztowała 
244.930,29 zł, a długość zrealizowanego od-
cinka wraz z chodnikiem to ponad 2,5 km.

Dariusz Smułka Nowa nawierzchnia drogi Śliwniki-Biskupice Ołoboczne
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Droga do praw miejskich  
oraz skalmierzycki sport  
w okresie międzywojennym

Droga Do praw miejskich
Skalmierzyce Nowe, choć nie posiadały ofi-

cjalnie nadanych praw miejskich, były najczę-
ściej określane jako miasto lub gmina wiejska 
o charakterze miejskim. Była przygraniczna 
osada niemiecka z burmistrzem, ratuszem 
i radą gminną już od pierwszych lat niepodle-
głości nie szczędziła starań o uzyskanie pełnych 
praw miejskich. 

W maju 1920 roku na posiedzeniu Rady 
Gminy przyjęto wniosek radnego Celmera zo-
bowiązujący Urząd Gminy do podjęcia dzia-
łań zmierzających do nadania Skalmierzycom 
Nowym praw miejskich. W kolejnych latach 
starania te ponawiano wysyłając stosowne 
prośby do władz powiatowych i wojewódzkich. 
Jednym z wyznaczników tworzenia się ustroju 
miejskiego było powołanie przez Zarząd Gmi-
ny targów z wyznaczeniem dnia i miejsca tar-
gowiska. W stosownym ogłoszeniu napisano: 
Podajemy do ogólnej wiadomości, że począwszy 
od 4 października 1922 roku przy Placu Wolno-
ści urządza się w każdą środę TARGI. Okolicznych 
gospodarzy prosimy licznie przybywać gdyż zbyt 
zapewniamy. „Panów Ogrodowych” prosimy 
w tym dniu na Placu Wolności co najmniej do 
godz. 1100 z towarem stawać. Okolicznych panów 
sołtysów prosimy niniejsze ogłoszenie na widocz-
nym miejscu wywiesić. Zarząd Gminy. 

Kolejne działania zmierzające do uzyskania 
praw miejskich podjęto 16 lipca 1925 roku. 
Wtedy Rada Gminy podjęła uchwałę o wnie-
sieniu do Urzędu Wojewódzkiego prośby o na-
danie Skalmierzycom Nowym praw miejskich. 
Powołując się na ustawę z roku 1891 o ustroju 
gmin wiejskich motywowano wniosek nastę-
pującymi faktami: Gmina Skalmierzyce Nowe 
wg spisu z 1921 roku posiadała 2356 miesz-
kańców, a w 1925 było ich już 2792. Mieszkań-
cy gminy są z zawodu robotnikami i urzędnika-
mi. Poza nimi jest jeszcze spora grupa kupców, 
rzemieślników i przemysłowców, a tylko 1 rol-
nik o 15 morgach gruntu. Podatku gruntowego 
(z terenów rolnych) pobiera gmina tylko 30 zł 
rocznie, zatem ma charakter wybitnie miejski. 
Urząd Gminy motywował zmianę statusu gmi-
ny także faktem, że dochody finansowe przy-
sługujące na podstawie komunalnych uregu-
lowań finansowych z roku 1923 zupełnie nie 
wystarczają na zbilansowanie budżetu. Podjęta 
uchwała wraz z pozytywną opinią ostrowskie-
go sejmiku powiatowego została przesłana 
wojewodzie poznańskiemu, który zaopiniował 
pozytywnie starania radnych skalmierzyckich. 
Wojewoda przekazał wniosek wraz z uza-
sadnieniem Starostwu Krajowemu dodając: 
Nadanie Gminie Skalmierzyce Nowe ustroju 
miejskiego i uprzystępnienie jej źródeł dochodu 

przysługujących miastom jest nie tylko wskaza-
nym, ale i koniecznym. Wydział Krajowy na po-
siedzeniu w dniu 12 listopada 1925 roku prze-
kazał projekt uchwały pod obrady IV Sejmiku 
Wojewódzkiego, który bez głosów sprzeciwu 
wniosek zaaprobował. Niestety nie są autorowi 
znane dalsze losy tej uchwały. Prawdopodobnie 
zaginęły gdzieś w przepastnych urzędniczych 
szufladach szczebla rządowego, a było już tak 
blisko do awansu gminy wiejskiej do praw 
miejskich w latach przedwojennych. Szansa 
na prawa miejskie była duża zważając na to, że 
w obradującym pod przewodnictwem starosty 
Srokowskiego Sejmiku Powiatowym zasiadali 
przedstawiciele naszej gminy, a spośród nich 
mec. Antoniego Banaszaka i Ludwika Dolatę, 
młynarza ze Skalmierzyc wybrano członka-
mi Sejmiku Wojewódzkiego. Ich zastępcami 
zostali również skalmierzyczanie: gospodarz 
Piotr Czaja oraz naczelnik gminy Stanisław 
Kroczyński. 

W powiecie ostrowskim już w latach dwu-
dziestych traktowano Skalmierzyce Nowe jako 
gminę miejską, czego przykładem jest dość ku-
riozalny zapis dotyczący podatku komunalnego 
od przedmiotów zbytku: Na podstawie ustawy 
z dnia 11.08.1923 r. o tymczasowym uregulo-
waniu finansów komunalnych wprowadza się 
na rzecz Powiatowego Związku Komunalnego 
w Ostrowie podatek od posiadania przedmiotów 
zbytku. Przedmiot opodatkowania stanowią: 
samochody osobowe, karety oraz karety budki, 
powozy, broń myśliwska służąca do osobistego 
użytku i wygody osobistej i posiadana w powie-
cie ostrowskim poza obrębem miast Ostrowa 
i gminy wiejskiej o charakterze miejskim Nowe 
Skalmierzyce. Wynika więc z treści uchwały, że 
podatek ten nie dotyczył mieszkańców miasta 
Ostrowa oraz Skalmierzyc Nowych. Nawet gdy-
by obejmował on nasze miasto, zapłaciłoby go 
tylko dwóch mieszkańców, gdyż przedmioty 
zbytku w postaci samochodu posiadali tylko 
lekarz Wacław Kahl oraz aptekarz Gniatczyński. 

Początki klubów sPortowych. klub 
sPortowy „PoGoŃ”

Wychowanie patriotyczne oraz tężyzna fi-
zyczna dominowały w życiu społecznym oraz 
sportowym skalmierzyczan w okresie między-
wojennym. W czasach, gdy nie znano telewizji 
i ewenementem był odbiornik radiowy, zaanga-
żowanie sportowe i duch krzewienia rozwoju 
fizycznego był priorytetowym zadaniem wielu 
ówczesnych stowarzyszeń. 

W rejestrze Sądowym w Ostrowie pod nr 29 
wpisano: Klub Sportowy „Pogoń” w Skalmierzy-
cach – statut spisany w dniu 17 czerwca 1926 
r. Zarząd stanowią prezes Stanisław Solarczyk 

oraz Wojciech Gabiś, Stefan Marchewka, Stefan 
Tomczak i Jan Michalak wszyscy ze Skalmierzyc 
Nowych. W listopadzie 1921 roku został założo-
ny Klub Sportowy „Pogoń”. Nieodłącznym ele-
mentem jego istnienia było posiadanie własne-
go boiska. Wtedy z pomocą pospieszył dziedzic 
Śliwnik, Wincenty Niemojowski, przeznaczając 
na ten cel kilka hektarów gruntu położonego 
na terenie majątku Podkoce obok nieczynnego 
torowiska kolejowego. W celu zorganizowania 
boiska Niemojowski dostarczył także furma-
nek do zwożenia niezbędnej ilości ziemi oraz 
wsparł finansowo klub w początkach jego dzia-
łalności. Na cele sportowe dziedzic śliwnicki nie 
szczędził finansów, czego wyrazem było ofia-
rowanie na olimpiadę w Paryżu 44 milionów 
ówczesnych marek. Członkowie KS „Pogoń” 
uprawiali piłkę nożną, lekkoatletykę, tenis oraz 
gry zespołowe. Corocznie odbywały się liczne 
zawody sportowe z udziałem innych klubów. 

W roku 1927 KS „Pogoń” postanowił wy-
budować stadion z pełnym wyposażeniem. 
Powiększenie terenu stadionu o 15 000 m2 
pozwoliło na wybudowanie pełnowymiarowe-
go boiska piłkarskiego oraz bieżni lekkoatle-
tycznej. Po kilku miesiącach musiano jednak 
wstrzymać prace przy obiektach lekkoatle-
tycznych z powodu braku środków finanso-
wych. Rada Gminy postanowiła dofinanso-
wać sportowców kwotą 300 zł i prace ruszyły 
dalej. Zarząd klubu z prezesem Stanisławem 
Solarczykiem zwrócił się o dalszą pomoc do 
Powiatowego Komitetu „Wychowania Fizycz-
nego i Przysposobienia Wojskowego”. Pomoc 
musiano uzyskać, skoro już w sierpniu zarząd 
„Pogoni” skierował do wielu znaczących osób 
zaproszenie do przyjęcia godności „członka 
honorowego budowy stadionu”. W niedzielę 17 
czerwca 1928 roku nastąpiło pierwsze poświę-
cenie i oddanie do użytku obiektów sporto-
wych. W trakcie prac budowlanych 6 listopada 
1927 roku klub obchodził szóstą rocznicę po-
wstania. Uroczystości rozpoczęły się w kaplicy 
parafialnej przy dworcu kolejowym, gdzie śpie-
wał chór „Echo”. Po południu wszyscy członko-
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wie zebrali się do wspólnej fotografii, po której 
odbyła się okolicznościowa akademia w sali 
Hotelu Europejskiego będącego w gestii pana 
Kowalewskiego. Akademię prowadził prezes 
Solarczyk, który powitał zebranych oraz inne 
towarzystwa. Chór „Halka” wystąpił z pieśnią 
powitalną „Witamy”, po czym sekretarz klubu 
Wojciech Gabiś odczytał sześcioletnią historię 
działalności. Przybyły z Ostrowa prezes hono-
rowy tamtejszej „Ostrowii” Płończak wygłosił 
referat „Wychowanie fizyczne, a kluby sporto-
we w Polsce”. Podziękowaniem za treść wystą-
pienia były burzliwe oklaski. Na zakończenie 
spotkania członek klubu Franciszek Michalak 
wygłosił deklamację „Ody do młodości” oraz 
wspólnie zaśpiewano „Rotę”. 

otwarcie stadionu sPortoweGo 
kPw „PoGoŃ”

Na początku lat trzydziestych ster życia 
społecznego w Rzeczypospolitej przejęła 
mająca charakter paramilitarny organizacja 
wychowawczo-sportowa o nazwie Kolejowe 
Przysposobienie Wojskowe - w skrócie KPW, 
propagująca przygotowanie do obrony kraju 
poprzez kształtowanie sprawności fizycznej 
oraz patriotycznej postawy obywatelskiej. 
W Skalmierzycach Nowych, będących miastecz-
kiem kolejowym, działalność tej organizacji tra-
fiła na podatny grunt, ciesząc się szczególnym 
poparciem kierownictwa służb kolejowych. 
To właśnie naczelnicy parowozowni, warszta-
tów wagonowych, stacji kolejowej czy odcin-
ka drogowego PKP zasiadali we władzach tej 
organizacji. 

Wraz z powstaniem KPW w Skalmierzycach 
Nowych w jego struktury wszedł Klub Sporto-
wy „Pogoń”. Kierownictwo KPW, kładąc duży 
nacisk na propagowanie sportu, postanowi-
ło rozbudować miejscowy stadion. Z pomo-
cą materialną pospieszyły władze kolejowe, 
przekazując na ten cel 18-morgową działkę 
przylegającą do terenów sportowych „Pogoni”. 
Władze administracyjne starostwa ostrowskie-
go oraz województwa poznańskiego udzieliły 
wsparcia finansowego, zatrudniając na dwa 
miesiące grupę 45 bezrobotnych. Także pra-
cownicy kolejowi przepracowali bezinteresow-
nie 3600 godzin przy niwelacji i plantowaniu 
boisk oraz pozostałych obiektów sportowych. 
Przy ogromnym zaangażowaniu miejscowej 
społeczności kolejowej udało się wybudować 
boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki. 
Powstały tereny pod korty tenisowe, płotki do 
ćwiczeń fizycznych, skocznie i bieżnia lekko-
atletyczna. Rozbudowano też strzelnicę spor-
tową otoczoną trzymetrowym wałem zabez-
pieczającym oraz trzypiętrową wspinalnię do 
ćwiczeń drużyn strażackich. Za tymi obiektami 
przygotowano teren pod budowę otwartego 
basenu pływackiego, który zrealizowano dopie-
ro w połowie lat pięćdziesiątych. Do tego cza-
su korzystano z kąpieli w znajdującym się tam 
zbiorniku wodnym należącym do pobliskiego 
folwarku Podkoce. Duże wrażenie na uczest-
nikach uroczystości otwarcia stadionu zrobiły 

trybuny dla widzów oraz sędziów sportowych 
a także efektowny pawilon dla orkiestry przy-
grywającej podczas licznych zabaw tanecznych 
(czynny jeszcze w latach siedemdziesiątych ub. 
wieku). 

Olbrzymi wysiłek organizacyjny pod kie-
rownictwem prezesa Ogniska KPW Franciszka 
Garsteckiego wraz z panami Szeligą i Zawie-
lakiem podziwiali goście, którzy przybyli na 
uroczystość otwarcia i poświęcenia stadionu 
w dniu 2 lipca 1933 roku. Poświęcenia obiek-
tów sportowych dokonał ks. proboszcz Czesław 
Gmerek, a symbolicznego otwarcia stadionu 
starosta ostrowski dr Ekkert, który w chwili 
przecięcia wstęgi wzniósł trzykrotny okrzyk 
na cześć Rzeczypospolitej, jej prezydenta i Mar-
szałka Piłsudskiego. Stadion wyglądał wspania-
le w świeżo posadzonej zieleni. Przy sadzeniu 
2500 sadzonek morwy zaangażowali się pano-
wie Skoraczewski, Komala i Józefowicz. Uroczy-
stości poświęcenia stadionu rozpoczęły się na 
dworcu kolejowym, gdzie przybyłe z Poznania 
i Ostrowa delegacje witała orkiestra kolejowa 
oraz władze KPW. Po przywitaniu i zdaniu ra-
portu prezesowi Zarządu Okręgowego KPW 
z Poznania, panu Stobińskiemu, w pochodzie 
udano się do kościoła na nabożeństwo spra-
wowane przez ks. Gmerka. Po nabożeństwie 
w kościele uformował się pochód z orkiestrą 
oraz wszystkimi uczestnikami, który następnie 
skierował się na stadion przy ulicy Mostowej. 
Tutaj rozpoczęły się uroczystości otwarcia i po-
święcenia wzbogacone występami chóru „Hal-
ka” pod kierownictwem dyrygenta Gurbisza. 
Zebrani wysłuchali utworu F. Nowowiejskiego 
„Ojczyzna”. O godz. 1400 rozpoczęły się zawody 
sportowe w trójboju (marsz na 10 km, strze-
lanie, rzut granatem), bieg na 3000 metrów 
i 100 metrów, sztafeta 4 x 100 m, skok wzwyż, 
skok w dal, rzut granatem. Uroczystości zakoń-
czyła wieczorna zabawa taneczna w sali KPW 
(dzisiaj Stare Kino).

 Oddany do użytku stadion KPW stał się 
odtąd centrum życia społecznego i sporto-
wego wszystkich mieszkańców miasteczka. 
Corocznie odbywały się tu liczne imprezy 

sportowe, zabawy, konkursy strzeleckie czy 
uroczystości patriotyczne. W roku 1938 z ini-
cjatywy ówczesnego wójta gminy Władysława 
Michalaka zorganizowano coroczne Święto 
Wychowania Fizycznego. Startowały drużyny 
reprezentujące Klub Sportowy KPW oraz człon-
kowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 
W programie święta zaplanowano konkuren-
cje: bieg na 100 m, 1500 m, 3000 m, sztafeta 4 
x 100 m, skoki wzwyż i w dal, pchnięcie kulą, 
rzut granatem, siatkówka żeńska i męska. Naj-
większą radością cieszył się bieg seniorów 
na dystansie 50 metrów, w którym nagrodą 
była butelka wina. W tej konkurencji zwycię-
żył Starczewski przed Sawiczem i Połczykiem. 
Jak się jednak okazało nagrodę, czyli butelkę 
wina „sportowcy” skonsumowali wspólnie. Po 
zakończeniu zawodów odbyło się wręczenie 
nagród i dyplomów. W ogólnej punktacji wy-
grała drużyna Klubu Sportowego KPW (czyli 
wcześniej KS „Pogoń”) zdobywając 49 punktów. 
Drużyna Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
zdobyła 46 punktów. Ostatnią imprezą spor-
tową na stadionie przed wybuchem wojny był 
rozegrany mecz piłki nożnej między drużyna-
mi KS „Strzelec” z Kalisza a miejscową drużyną 
KS KPW. Zwyciężyła drużyna skalmierzycka 
KPW wynikiem 3:2. W drugiej połowie meczu 
doszło do awantury na boisku, na które wkro-
czyli kibice dostrzegający stronnicze werdykty 
sędziego. Dzięki wysiłkom zarządu klubu KPW 
gorącą atmosferę udało się ostudzić i mecz do-
prowadzono do końca. W przedmeczu wystąpić 
miały drużyny młodzieżowe tych klubów, jed-
nak z powodu spóźnienia młodzików z Kalisza 
sędzia odgwizdał „walkowera” dla skalmierzy-
czan. Po przybyciu gości rozegrano już tylko 
mecz towarzyski z wynikiem 5:1 dla drużyny 
młodzików skalmierzyckich. Jedyny gol kali-
szan był bramką samobójczą. 

klub sPortowy „leGia”
28 kwietnia 1927 roku w sali Hotelu Euro-

pejskiego odbyło się pierwsze Nadzwyczajne 
Zebranie nowo założonego Towarzystwa Spor-
towego „Legia”, które prowadził druh Dycfeld. 

VI-lecie KS „Pogoń”, Skalmierzyce, 6.11.1927
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W skład powołanego zarządu weszli druho-
wie: Domański jako prezes, Ratajczyk – wice-
prezes, Migas – skarbnik, Lisiecki – sekretarz. 
W zebraniu bratniego klubu uczestniczył za-
rząd KS „Pogoń”, który życzył nowo powołanym 
„Szczęść Boże”.

Dzięki darowiźnie gruntu przez właściciela 
Boczkowa, Maternego, członkowie klubu urzą-
dzili boisko sportowe na terenie obecnego osie-
dla Montex. Dwa bratnie skalmierzyckie kluby 
sportowe w zgodnej atmosferze rywalizowały 
ze sobą na polu sportowym. 3 czerwca 1928 
roku na stadionie „Pogoni” odbył się mecz piłki 

nożnej o mistrzostwo III grupy kl. C pomiędzy 
„Legią” a „Pogonią”. Znajdujący się w dobrej 
formie „Legioniści” wzmocnili drużynę gra-
czami z KS „Venetia” z Ostrowa. Także „Pogoń” 
wystawiła doborowy skład zawodników, co za-
owocowało dla niej wygraną 3:1. Na szczegól-
ne wyróżnienie w tej drużynie zasługiwała gra 
zawodników: Berdychowskiego, Olesia i Józefa 
Kuta. Wśród graczy „Legii” wyróżnili się Lipiń-
ski i Blaszka. Skalmierzyccy kibice podzieleni 
w dopingu dla „swych” zawodników jednogło-
śnie stwierdzili, że najsłabszym ogniwem tego 
meczu był nieudolny sędzia Plewa, którego 

decyzje nie zadawalały żadnej ze stron. Po za-
kończeniu całej tury rozgrywek „Pogoń” zdo-
była największą liczbę punktów i tym samym 
mistrzostwo III grupy w klasie C. 

W dniu 15 lipca 1928 roku klub sportowy 
„Legia” obchodził pierwszą rocznicę istnienia 
połączoną z zabawą w ogrodzie pana Karczew-
skiego. W ramach tych obchodów urządzono 
bieg uliczny na dystansie 3500 m, w którym 
nagrodą był „Puchar wędrowny” (przechodni). 
W dniach 17 i 18 września 1932 roku skalmie-
rzycki Klub Sportowy „Legia” obchodził 5-le-
cie istnienia. W sobotę 17 września w lokalu 
pana Małka przy Placu Wolności odbyło się 
zebranie sprawozdawcze z tego okresu. Referat 
o wychowaniu fizycznym wygłosił nauczyciel 
miejscowej szkoły, Michał Strzykała. Nazajutrz 
w niedzielę odbyły się zawody lekkoatletyczne, 
których organizatorem był nauczyciel Garsz-
czyński. Pierwszą konkurencją był bieg okrężny 
ulicami miasteczka na dystansie 3500 metrów, 
kolejną zaś wyścig kolarski na długości 38 km. 
W wyścigu brali udział cykliści z Ostrowa, Ple-
szewa, Jarocina, Kalisza, Zduńskiej Woli i Wie-
lunia, a trasa przejazdu wyznaczona była jak 
zwykle ze Skalmierzyc przez Śliwniki, Psary, 
Rososzycę, Sieroszewice, Wtórek, Krępę przez 
opłotki ówczesnego Ostrowa do Skalmierzyc 
Nowych. Wieczorem na zakończenie obchodów 
w sali Małka odbyła się tradycyjna zabawa ta-
neczna z udziałem sportowców i mieszkańców. 
Cdn. 

Oprac. Jerzy Wojtczak

Klub Sportowy „Legia”
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XVI Ostrowski Rajd Pojazdów Zabytkowych  
z przystankiem w Nowych Skalmierzycach 
To już drugi raz, kiedy Gmina 
i Miasto Nowe Skalmierzyce  
była jednym z przystanków  
dla uczestników Ostrowskiego 
Rajdu Pojazdów Zabytkowych.

 W dziewiątej edycji tej imprezy, która od-
była się w 2011 roku kilkadziesiąt tego typu 
pojazdów zawitało na parking przy skalmie-
rzyckim sanktuarium, gdzie organizatorzy – 
Automobilklub Ostrowski – przygotowali dla 
naszych mieszkańców specjalny pokaz. 

Po siedmiu latach, podczas szesnastej już 
odsłony rajdu, tłem dla wiekowych maszyn 
okazał się inny piękny i zabytkowy obiekt – 
neogotycki dworzec graniczny w Nowych 
Skalmierzycach, który był jednym z punk-
tów kontrolnych na ponad stukilometrowej 

trasie wiodącej od Ostrowa Wielkopolskiego 
przez m.in. Michałków, Karski, Kwiatków, 
Nowe Skalmierzyce, Śliwniki, Kalisz, Gizałki 
oraz Ludwinę k. Pleszewa. Wydarzenie miało 
miejsce w godzinach porannych 14 lipca br., 
a wszystkich uczestników witano pakietem 
upominków promujących Gminę i Miasto 
Nowe Skalmierzyce. 

Blisko 50 aut, w tym najstarsze z lat 20-
tych ubiegłego wieku, wjeżdżało kolejno ul. 
Kolejową w stronę dworca, zatrzymując się 
w dwóch miejscach, w których mierzono 
odległość kół od krawężnika. Różnica każde-
go centymetra pomiędzy jednym a drugim 
punktem powodowała naliczanie punktów 
karnych. Uczestnicy mogli też popisać się 
znajomością klamek do aut, ustawionych na 
stoliczkach zrobionych z kierownic starych 
mercedesów. 

Meta rajdu miała miejsce na ostrowskim 
rynku, gdzie urządzono m.in. konkurs ele-
gancji. Wśród atrakcji przewidziano również 
zwiedzanie Muzeum 3D i bal komandorski.

Magdalena Kąpielska

Jeden z punktów kontrolnych 
znajdował się przed 

skalmierzyckim dworcem
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Dwa weekendy mieszkańcy świętowali Dni Nowych Skalmierzyc.  
Po czerwcowych rozrywkach upływających głównie  
pod znakiem sportu i aktywności fizycznej (mecze piłkarskie,  
turniej piłki siatkowej, biegi, gry terenowe) przyszedł czas 
na zabawę w gronie rodziny oraz przyjaciół na festynie,  
który zorganizowano na stadionie miejsko-gminnym w dniu 7 lipca.

Przed południem na tutejszej sali sesyj-
nej odbył się turniej szachowy, w którym 19 
zawodników rywalizowało o Puchar Burmi-
strza. Sportowym akcentem było również 
zorganizowanie strefy kibica dla śledzących 
tegoroczny mundial fanów piłki nożnej, 
którzy mogli obejrzeć ćwierćfinałowe me-
cze pomiędzy Anglią a Szwecją oraz Rosją 
a Chorwacją.

Specjalną ofertę kulturalno-rozrywkową 
przygotowano dla dzieci. Oprócz ciekawych 
i kolorowych urządzeń zabawowych, które 

rodzice mogli zafundować swoim pociechom, 
organizatorzy zaserwowali im spektakl kaba-
retowy pt. „Babcia Jaga i Przyjaciółki” – pełną 
dowcipu godzinną zabawę, podczas której 
gagi i animacje stworzone przez tytułową 
niesforną Jagę przeplatały się z tańcem i śpie-
wem. Aktorzy Teatru Pana O. zaangażowali 
najmłodszych do wspólnej zabawy jeszcze 
przed spektaklem, oferując im nagradzane 
słodkościami gry i pląsy animacyjne. 

Śmiechu i dobrego dowcipu nie brakowa-
ło podczas kolejnego występu kabaretowe-

go – tym razem dla starszej widowni, której 
zaprezentował się kabaret K2. Ten młody, 
aczkolwiek odnoszący duże sukcesy team 
zaprezentował swoje największe skecze, jak 
choćby „Nocny dyżur” oraz „Psycholog”, ale 
nie stronił również od spontanicznych, nie-
wymuszonych żartów z publicznością. 

Z przybyłymi na festyn pożegnała się 
w krótkim wystąpieniu burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, która podjęła 
decyzję o przejściu jesienią na emeryturę: 
Tegoroczne 25-te święto miasta jest dla mnie 
szczególne, bo ostatnie w roli burmistrza Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce. Po 26 latach 
samorządowej służby publicznej postanowi-
łam zakończyć ten samorządowy etap w moim 
życiu. Ale nim powiem Państwu „do widzenia”, 
chcę nisko się Wam pokłonić i z serca podzię-
kować za to ogromne zaufanie, którym mnie 
obdarzaliście przez 26 lat. Dziękuję Wam za 

Dżem gwiazdą  
25. Dni Nowych Skalmierzyc 
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każde dobre słowo, które dodawało mi sił na 
tej trudnej drodze samorządowej służby, któ-
ra nie zawsze była usłana różami – powie-
działa Bożena Budzik.

 Corocznym, najmocniejszym punktem 
programu były jak zwykle koncerty, a wśród 
nich obowiązkowo występ lokalnych muzy-
ków skupionych w Miejsko-Gminnej Orkie-
strze Dętej przy OSP Skalmierzyce (w tym 
roku pod dyrygenturą Marcina Wieczorka), 
która wykonała tego wieczoru standardy 
muzyki światowej. Był to przedsmak przed 
głównym show, które zapewnił zespół 
Dżem. Występ legendarnego, istniejącego 
na rynku muzycznym 45 lat zespołu mają-
cy trwać półtorej godziny przeciągnął się 
do przeszło dwóch, publiczność bowiem 
nie dała muzykom tak łatwo zejść ze sceny. 
W zamian za dobrą energię skalmierzyckiej 

publiczności Maciej Balcar i jego ekipa od-
wdzięczyli się jej największymi przebojami: 
„Do kołyski”, „Wehikułem czasu”, „Małą ale-
ją róż” czy „Whiksy”.

Koncert zespołu przypieczętował po-
kaz sztucznych ogni, a po nim do późnych 
godzin nocnych trwała jeszcze zabawa ta-
neczna, najpierw przy dźwiękach muzyki 
rozrywkowej, a następnie klubowej.

25. Dni Nowych Skalmierzyc zakończyła 
uroczysta msza święta w intencji mieszkań-
ców z udziałem pocztów sztandarowych, 
Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej i Chóru 
św. Grzegorza, którą 8 lipca w kościele pw. 
Bożego Ciała odprawił ks. kanonik Zbi-
gniew Króczyński.

 
tekst: Magdalena Kąpielska 

fot. Art Focus
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XI festyn Północ-
Południe w Biskupicach 
Ołobocznych
„Troska o dobro wspólne, integracja, promocja”  
– pod takim hasłem 1 lipca br. w Biskupicach 
Ołobocznych rozpoczął się XI festyn Północ-
Południe, którego organizatorami byli sołtys wsi 
Mirosław Nowacki, rada sołecka, Koło Gospodyń 
Wiejskich oraz Stowarzyszenie Kulturalne 
Teatr Misterium Biskupice Ołoboczne.

Nazwa festynu nie tylko nawiązuje do filmu 
o takim samym tytule, ale i do płynącej przez 
środek wioski rzeczki (strugi), której nazwy 
nikt nie zna. Dawniej służyła ona jako pralka 
„automatyczna” – kobiety schodziły nad jej 
brzegi i prały. Dzieliła ona miejscowość na 
dwie części – północ i południe. Z opowieści 
Edmunda Spasowskiego została zachowana 
taka historia: pod koniec II wojny światowej, 
tuż przed wkroczeniem wojsk radzieckich, pod-
czas kopania zapór przeciwczołgowych w Bi-
skupicach Ołobocznych, obecnie na ul. Szkolnej 
w kierunku ulicy Dąbkowej w Skalmierzycach 
pilnowani przez niemieckiego policjanta młodzi 
mężczyźni kopali rów. W pewnym momencie od 
strony Skalmierzyc zaczął się zbliżać mężczyzna 
na rowerze. Mundurowy zatrzymał rowerzystę, 
który w tym momencie wyciągnął schowaną 

krótką broń i oddał strzał w kierunku policjanta 
raniąc go śmiertelnie. Nieznany mężczyzna za-
czął uciekać w kierunku biskupskiego kościoła, 
natychmiast ruszył za nim niemiecki pościg. 
Nieznany wszedł do rowu na ulicy Ostrowskiej 
przy pomniku Bohaterów Wojen, rower ukrył 
głęboko w wodzie, a sam schował się pod most-
kiem. Pościg pojechał w kierunku na Kęszyce 
i Bilczew. Uciekinier przeleżał tam do późnej 
nocy i odjechał w nieznanym kierunku.

Mimo chmur i wiszącego nad głowami 
deszczu, pełni słońca w sercu mieszkańcy 
wsi rywalizowali ze sobą w niecodziennych 
konkurencjach: rzucie woreczkiem, przeno-
szeniu wody, skokach w workach, strzałach 
na bramkę, kręglach butelkowych, biegu po 
kopercie, przeciąganiu liny oraz w decydującej 
konkurencji, tj. przemieszczaniu się na skrzyn-

kach. Zwycięzcą tegorocznego turnieju zostali 
mieszkańcy z południa. Nagrodą za zmagania 
był ufundowany przez sołtysa oraz radę sołec-
ką puchar.

Ponadto organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji, w tym m.in.: występy dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych, zespołu Traditional Dixieland 
Jazz, koncert Kapeli znad Baryczy, poczęstu-
nek oraz małą loterię fantową, w której głów-
nymi nagrodami były telewizor i rower.

W festynie wzięli udział goście: Poseł na 
Sejm RP Tomasz Ławniczak, Sekretarz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzisław Mielcza-
rek, dyrektor biura Senatora RP Łukasza Miko-
łajczyka Dawid Korzeniewski, członek zarządu 
Powiatu Ostrowskiego Jerzy Łukasz Walczak, 
radny Powiatu Ostrowskiego Władysław Ja-
skiewicz, radni Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Tadeusz Gierz i Grzegorz Wojciechowski 
oraz sołtys wsi Leziona Wiesław Wawrzyniak.

Przedsięwzięcie było współfinansowane 
ze środków samorządu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego pn. 
„Drogi do niepodległości - 100 lecie odzyska-
nia niepodległości przez Polskę w roku 1918”.

Mirosław Nowacki

Festyn rodzinny w Gostyczynie
14 lipca br. w Gostyczynie odbył się festyn rodzinny, 
który zorganizowała rada sołecka wsi przy pomocy 
tutejszej jednostki OSP, Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik, Komendy 
Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp. oraz sponsorów.

Z ramienia KPP w Ostrowie Wlkp. swoją obecnością zaszczycili nas: st. 
sierż. Małgorzata Łusiak, st. sierż. Dawid Budka oraz sierż. sztab. Michał 
Glapiak. Policjanci rozmawiali z dziećmi i mieszkańcami wsi o szeroko 
pojętym bezpieczeństwie (szczególnie nad wodą podczas wakacji i pod-
czas prac polowych w okresie żniw) oraz o ogólnych zasadach przestrze-
gania przepisów ruchu drogowego. Uczestnicy festynu mieli możliwość 
oznakowania swoich jednośladów. Atrakcją dla najmłodszych była też 
możliwość zobaczenia radiowozu oraz włączanie sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych. 

Sołtys wsi Gostyczyna Karol Pietrzak
 
sponsorzy festynu rodzinnego: lazur i sbl skalmierzyce
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Szlakiem skalmierzyckich  
zabytków i miejsc pamięci
19 czerwca br. uczniowie gimnazjalnej kl. IIb Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach pod kierunkiem 
polonistki udali się na niecodzienną lekcję, idąc szlakiem 
skalmierzyckich zabytków i miejsc pamięci. 

Na każdym punkcie wykonywali zadania 
edukacyjne w oparciu o teksty źródłowe do-
tyczące tablicy upamiętniającej obóz przej-
ściowy znajdującej się przy szkole, pomnika 
Powstańców Wielkopolskich, Sanktuarium 
Maryjnego w Skalmierzycach, dworca kole-
jowego, kościoła Bożego Ciała, pomnika Lot-
ników oraz punktu granicznego z kapliczką 
upamiętniającą „Cud Eucharystyczny”. Nie-
zwykle wymowne okazały się słowa zaczerp-
nięte z fragmentów wspomnień Stanisława 
Bartczaka - więźnia obozu w Dachau: Pod 
wieczór 25 maja 1940 roku po zatrzymaniu się 
pociągu wysiedliśmy na peronie stacyjnym na-
pis: „Dachau”. Teraz już wiedzieliśmy na pew-

no, dokąd zostaliśmy przywiezieni. Dla 
nas wszystkich był to kres podróży pociągiem, 
a dla wielu z nas miejsce śmierci. 

Lekcja była jednocześnie podsumowaniem 
projektu międzyprzedmiotowego, którego 
mottem przewodnim stały się słowa zaczerp-
nięte z piosenki Marka Grechuty: ,,Przeszłość 
wielka, wzniosła to ojczyzna twa”. Również ta 
mała, lokalna, najbliższa. Ta ojczyzna, przez 
którą przechodziła granica, o której tak pisał 
Bolesław Molenda: Dziwną granicą była gra-
nica prusko-rosyjska. Prawie na całej długości 
prowadziła ona przez lasy i pola odwiecznej 
ziemi polskiej. Po jednej i drugiej stronie te same 
krajobrazy, ten sam naród polski, te same wie-

rzenia religijne, te same obrzędy i podania, te 
same pieśni i pioseneczki śpiewane przy koły-
skach dziecięcych, przy ceremoniach weselnych 
i przy mogiłach zmarłych. Po ścianach wisiały te 
same obrazy świętych, te same portrety królów, 
wodzów, poetów i pisarzy. Często chłopi w czasie 
prac polowych i ci z pruskiej jak i rosyjskiej stro-
ny odpoczywali sobie na granicy, prowadząc 
przyjacielskie rozmowy, częstując się machorką 
i papierosami. Czasem na granicy dochodziło do 
małej sprzeczki między chłopami, który z „miło-
ściwie panujących” jest gorszym wrogiem, ale 
w końcu godzili się na to, że obaj są diabła warci.

Dorota Bukowska

15. Powiatowe Zawody 
Sikawek Konnych 
w Raszkowie
8 lipca 2018 r. na boisku sportowym 
w Raszkowie odbyły się 15. Powiatowe 
Zawody Sikawek Konnych, w których udział 
wzięło kilkanaście 7-osobowych drużyn 
ochotniczych straży pożarnych, w tym 
zespoły z jednostek OSP z terenu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce – Biskupic 
Ołobocznych, Boczkowa i Gostyczyny.

Swoje umiejętności druhny i druhowie 
musieli zaprezentować na specjalnym torze 
przeszkód, przez który należało przebrnąć 
w jak najkrótszym czasie. Składały się na nie-
go następujące konkurencje: slalom, pokona-
nie schodów i drzwi, czołganie się przez tu-
nel, napełnienie beczki podając sobie wiadra 
wody z ręki do ręki, ugaszenie pożaru w pię-
ciu oknach małego domku przy pomocy wła-
snej sikawki, ułożenie napisu „Powiatowe 
Zawody Sikawek Konnych” z porozrzucanych 
liter a także przeniesienie manekina.

Zmagania strażaków-ochotników przy-
niosły następujące rezultaty: druhny z OSP 
Biskupice Ołoboczne zajęły trzecie miejsce. 
Przed nimi uplasowały się panie z OSP We-
strza i OSP Topola Mała. Druhowie z OSP 
Biskupice Ołoboczne zajęli czwarte miejsce, 
z OSP Gostyczyna ósme, natomiast OSP Bocz-
ków, dla którego był to debiut w tego typu 
zawodach miejsce dziesiąte. 

Dariusz Smułka

W turnieju wzięło udział kilkanaście drużyn
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Dzień Działkowca 2018
28 lipca br. odbył się corocznie świętowany Dzień Działkowca. 
Jego organizatorem było Stowarzyszenie Działkowców „Kolejarz” 
w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Nowych Skalmierzycach. 

Piękna, słoneczna pogoda zachęciła dział-
kowiczów i ich sympatyków do wspólnego 
biesiadowania. 

W tym roku dołączyli do nich goście: Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożena Budzik, Poseł na Sejm RP Tomasz 
Ławniczak, Przewodniczący Samorządu 
Mieszkańców Miasta Tadeusz Orzechowski, 
radny Powiatu Ostrowskiego Mirosław No-
wacki, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała ks. 
kan. Zbigniew Króczyński, kierownik Miej-

sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowych Skalmierzycach Urszula Gajda 
oraz przewodnicząca miejscowego koła eme-
rytów Krystyna Marczak.

Tradycyjnie organizatorzy przygotowa-
li mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, 
w tym m. in. turnieje piłki siatkowej i tenisa 
stołowego, konkursy rysunkowe, rowerowy 
przejazd sprawnościowy, zamki dmuchane, 
grochówkę oraz pieczone kiełbaski. Swój 
talent wokalny zaprezentowali podopiecz-

ni Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Nowych Skalmierzycach. Ponadto dzięki 
uprzejmości miejscowych policjantów moż-
na było zabezpieczyć swoje rowery poprzez 
ich oznakowanie. Z racji iż, ogrody „Kolejarz” 
obchodzą w roku bieżącym 64-lecie istnie-
nia taką też liczbę balonów symbolicznie 
wypuszczono w niebo. Zwieńczeniem uro-
czystości była trwająca do północy zabawa 
taneczna. W imieniu zarządu stowarzysze-
nia dziękuję wszystkim, którzy czynnie wzięli 
udział i przyczynili się do organizacji dzisiej-
szego Dnia Działkowca. Serdecznie dziękuję 
i życzę wszystkim przemiłej zabawy w naszym 
ogródkowym, rodzinnym gronie – powiedział 
prezes stowarzyszenia Jerzy Czempiński.

 
Dariusz Smułka

Na spotkanie z białym lwem…
Spotkanie uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej  
im. błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana 
w Gostyczynie z białym lwem i nie tylko z lwem 
odbyło się 18 czerwca 2018 roku.

 I wcale nie musieli jechać za granicę, żeby 
zobaczyć egzotyczne zwierzęta. Wystarczyło, 
że pojechali do ZOO Safari w Borysewie na 
wycieczkę edukacyjną, której celem było roz-
budzanie ciekawości poznawczej uczniów, 
realizacja podstawy programowej w zakresie 
rozpoznawania wybranych zwierząt, któ-
rych w naturalnych warunkach nie spotyka 

się w polskim środo-
wisku przyrodniczym, 
wskazywanie miejsca 
ochrony przyrody i par-
ków w najbliższym oto-
czeniu oraz realizacja 
programu wychowaw-
czo-profilaktycznego szkoły i jej planu pracy. 

ZOO w Borysewie nie było jedynym punk-
tem w harmonogramie wycieczki. Po drodze 
uczniowie wstąpili do Uniejowa i Poddębic. 
W Uniejowie mieli okazję zobaczyć zamek 
z XIV wieku, w Poddębicach zaś zwiedzić Pa-
łac Grudzińskich, prawdziwą perłę renesansu 
z 1610 roku a także spacerować po jedynym 
w województwie łódzkim parku zdrojowym 
geotermalnym – „Ogrodzie zmysłów”. 

Najciekawsze jednak było ZOO Safari, ZOO 
inne niż wszystkie, zaaranżowane w natu-
ralnych warunkach na powierzchni 25 hek-

tarów. Dzieci uczestniczyły w zajęciach edu-
kacyjnych „Poznajemy różne okrywy ciała 
zwierząt”, a w czasie przejazdu kolejką z lek-
torem mogły obserwować dzikie zwierzę-
ta z całego świata – białe tygrysy, białe lwy, 
bawoły indyjskie, żyrafy, antylopy, małpy. 
Niesamowitych wrażeń dostarczyła dodat-
kowa, nieplanowana niespodzianka – „Kino 
7D” i niepowtarzalny symulator, tajemniczy 
wagonik, którym dzieci wyruszyły w podróż 
do tajemniczego podziemia. Dopełnieniem 
całości był zakup pamiątek. 

T.K.
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Seniorzy wypoczywali w Darłówku
Ponad 50-osobowa grupa członków Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z Nowych Skalmierzyc oraz 
sympatyków udała się w połowie czerwca na tygodniowy 
wypoczynek nad morze do Darłówka. 

Jest to położona nad rzeką Wieprzą nie-
wielka, ale dynamicznie rozwijająca się miej-
scowość letniskowa z małym portem, latarnią 
morską, szeroką plażą, licznymi pensjonatami 
i hotelami.

Pogoda dopisała, humory były wyśmienite, 
morze i plaża w zasięgu ręki, a przewodnicząca 
koła Krystyna Marczak – główna organizatorka 
wyjazdu, urozmaicała nam czas licznymi atrak-
cjami. Wśród nich znalazły się: rejs statkiem po 
Bałtyku, biesiada przy grillu oraz długie spacery 
po plaży o wschodzie i zachodzie słońca. Chęt-

ni mogli skorzystać z uroków 
aquaparku. Zorganizowano rów-
nież wycieczkę do Zamku Książąt Pomorskich 
w Darłowie. Ta XIV-wieczna budowla to pięk-
nie odrestaurowany obiekt, któremu przywró-
cono dawną świetność na początku XX wieku. 
W zamczysku mieszczą się m.in. sala tortur 
i lochy. Biała dama przechadza się nocą, a my 
w ciągu dnia mogliśmy zwiedzić funkcjonujące 
tam muzeum, w którym zgromadzono ekspo-
naty z zakresu wyposażenia wnętrz, rzemiosła 
artystycznego, etnografii pomorskiej, sztuki 

sakralnej i sztuki Wschodu. Aby nacieszyć oczy, 
udaliśmy się do ogrodów Hortulus w Dobrzy-
cy, gdzie podziwialiśmy setki barwnych roślin 
w ogrodach tematycznych. No i oczywiście jak 
cała Polska kibicowaliśmy piłkarzom na Mi-
strzostwach Świata.

Zrelaksowani, opaleni, zadowoleni wrócili-
śmy do domowej rzeczywistości. I już czekamy 
na następny wyjazd.

HJ

Szkoła podstawowa 
w Gostyczynie 
 z certyfikatem i tytułem  
„Szkoły Uczącej Się”
5 czerwca 2018 roku był niezwykle ważny dla społeczności 
szkolnej w Gostyczynie. Tego bowiem dnia nasza szkoła 
otrzymała certyfikat i tytuł „Szkoły Uczącej Się”. 

Miało to miejsce podczas konferencji upo-
wszechniającej Praktykę Obserwacji Wybra-
nych Uczniów (OWU) i było efektem dziewię-
cioletniej już współpracy z Centrum Edukacji 
Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności.

Nasza przygoda z programem „Szkoła Uczą-
ca Się”:
• 2009-2010 – udział w Nauczycielskiej 

Akademii Internetowej (NAI) w ramach 
programu Centrum Edukacji Obywatelskiej 
(doskonalenie jakości pracy nauczycieli 
i szkoły),

• 2011- 2013 – „Doskonalenie pracy szkoły” 
w ramach II modułu programu „Szkoła 
Ucząca Się - Ocenianie Kształtujące” (dia-
gnoza obszarów pracy szkoły metodą „profil 
szkoły”, zastosowanie procedury „Szkoły 
Uczącej Się”),

• 2013-2016 – podjęcie działań w Klubie SUS 
w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” 
- wdrażanie Oceniania Kształtującego (do-
skonalenie pracy nauczycieli m. in. poprzez 
spacer edukacyjny),

• 2016-2018 – podjęcie działań w Klubie SUS 
w ramach programu „Szkoła Ucząca Się” – 
wdrażanie Praktyki Obserwacji Wybranych 
Uczniów (OWU).
Celem OWU jest znalezienie odpowiedzi na 

pytanie: w jaki sposób mogę najlepiej pomóc 
mojemu uczniowi, aby wspierać go w rozwi-
janiu uczenia się? Główna idea opiera się na 
sprawdzonym założeniu – pomagając grupie 

uczniów, których wybieramy do 
obserwacji, pomagamy tak naprawdę wszyst-
kim uczniom w klasie. Jest to efekt zmiany 
sposobu pracy, który zostaje dostosowany do 
potrzeb uczniów. Wybrani uczniowie są ob-
serwowani, a wyniki obserwacji służą do opra-
cowania planu zmian w naszej pracy. Dzięki 
obserwacji stwierdzamy, kiedy uczeń uczy się 
najbardziej efektywnie – co mu w tym pomaga 
i co przeszkadza. Wiemy, w jaki sposób możemy 
wzmocnić pozytywne aspekty jego uczenia się, 
a w jaki wyeliminować trudności.

Podsumowaniem naszej trwającej niemal 
dekadę współpracy z CEO była zorganizowana 
5 czerwca 2018 roku konferencja upowszech-
niająca Praktykę Obserwacji Wybranych 
Uczniów. Tego dnia gościliśmy w naszej szkole 
dyrektorów i nauczycieli z pięciu szkół: Zespo-
łu Szkół Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, Szkoły 
Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej 
w Kaliszu, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Biskupicach Ołobocznych, Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wiel-
kich, Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskie-
go w Zbiersku. Nauczyciele obserwowali dwie 
lekcje – zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej 
w klasie I, które prowadziła Teresa Kowalska 
i lekcję języka polskiego w klasie IV poprowa-
dzoną przez Paulinę Wielanek. Omówienie tych 
zajęć miało miejsce pod czujnym okiem asy-
stentki naszej szkoły Doroty Chabelskiej-Kubat 
i mentora CEO Małgorzaty Ostrowskiej. Dzięki 
OWU-obserwacjom nauczyciele mieli okazję 

doświadczyć, jak trudne jest oddzielanie fak-
tów od opinii, skupienie się na celu obserwacji 
i przede wszystkim samo ustalenie tego celu.

Następnie goście mogli poznać wypraco-
wane przez nauczycieli naszej szkoły metody 
i formy pracy sprzyjające procesowi uczenia się 
uczniów. Te warsztaty odbywały się w formule 
„stolików osobistego doświadczenia”. 

Kolejnym punktem programu była dyskusja 
społeczności szkolnej w formule „World Cafe” 
na tematy związane z uczeniem się i relacjami 
uczeń – nauczyciel – rodzic w szkole. Wypra-
cowane rozwiązania na pewno pomogą nam 
w dalszym rozwoju naszej placówki.

W ostatniej części udział wzięli Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Bu-
dzik, Kierownik Referatu Oświaty i Wychowa-
nia Daniel Mituła, Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Droszewie Lidia 
Biela, rodzice na czele z przewodniczącą Rady 
Rodziców Marzeną Wojciechowską, nauczycie-
le i dyrektorzy szkół biorących udział w kon-
ferencji, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. 
Po prezentacji liderek praktyki OWU: Moniki 
Sikory i Dominiki Walczak, nastąpił wyczeki-
wany przez wszystkich moment – przyznanie 
i wręczenie szkole certyfikatu i tytułu „Szkoły 
Uczącej Się”. 

Uroczystość zakończyły krótka część arty-
styczna w wykonaniu naszych podopiecznych 
i poczęstunek dla gości.

Liderki OWU
Monika Sikora i Dominika Walczak
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I turnus zajęć wakacyjnych 
Odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców chcących 
atrakcyjnie i twórczo wypełnić wolny czas swoich pociech 
była bogata oferta zajęć wakacyjnych organizowanych 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki w Nowych 
Skalmierzycach, Szkołę Podstawową im. Polskich 
Noblistów oraz Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

W dniach od 09.07 do 20.07.2018 r. od-
był się pierwszy turnus zajęć wakacyjnych. 
Uczniowie w pierwszym tygodniu realizowali 
tematykę „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 
Mieli okazję poznać produkcję serów „Lazur”, 
a następnie możliwość ich degustacji. Wzięli 
udział w licznych warsztatach plastycznych, 
np. kolaż „Zdrowe-Niezdrowe”, „Co jest ważne 
w życiu?” czy konkursie plastycznym „Rekla-
ma firmy Lazur”. Nie obyło się także bez gier 
i zabaw w skateparku czy stadionie zakoń-
czonych sędziowanym meczem piłki nożnej. 
Uczestnicy zajęć spotkali się również z poli-
cjantami, którzy podczas prelekcji poinformo-

wali ich o sposobach bezpiecznego spędzania 
wakacji. Zorganizowali im znakowanie rowe-
rów oraz rowerowy tor przeszkód. Uczniowie 
bardzo aktywnie spędzili czas w parku tram-
polin w Ostrowie Wielkopolskim. W drugim 
tygodniu realizowali temat: „W kontakcie 
z naturą” – wyjechali na wycieczkę do wro-
cławskiego ZOO, wzięli udział w warsztatach 
plastycznych takich jak: zwierzęta w technice 
mozaiki, eko maski zwierząt w plenerze ry-
sunkowym. Spotkali się z harcerzami a także 
mieli okazję obejrzenia ciekawych ekranizacji 
filmowych w Starym Kinie. 

Podsumowanie pierwszego turnusu zajęć 

wakacyjnych odbyło się w Galerii na Strychu 
w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach. Wernisaż prac 
uczniów podziwiali goście: kierownik Refe-
ratu Oświaty i Wychowania Daniel Mituła, dy-
rektor placówki Teresa Kiełbik oraz rodzice. 
Dzieci prezentowały swoje dzieła i wypowia-
dały się na temat zaproponowanych działań. 
Wszyscy otrzymali dyplomy za udział i słod-
kie upominki, a laureaci konkursu nagrody od 
Stowarzyszenia Przyjaciół Jarzębinki.

Program zajęć wakacyjnych pozwolił 
dzieciom odkryć drzemiące w nich talenty 
i rozwinąć przeróżne umiejętności. Poznali 
nowych kolegów, nauczyli się budować rela-
cje z rówieśnikami, współpracować w grupie, 
odpowiedzialności, tolerancji i szacunku do 
innych osób. Niech słowa Antoine de Sain-
t-Exuperego staną się mottem pierwszego 
turnusu półkolonii: „Naprawdę istnieje tylko 
jedna radość: obcowania z ludźmi”.

Aneta Mikołajczyk 
Magdalena Zielezińska-Wypiorczyk

Mistrzostwa Świata w Tae Kwon-Do 
w Birmingham
21-22 lipca 2018 w Birmingham 
w Anglii odbyły się Mistrzostwa 
Świata w Tae Kwon-Do, w których 
wzięło udział prawie 3000 
zawodników z całego świata. 

Uczestniczył w nich również Bartosz 
Przegienda, mieszkaniec Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Pomimo wygranej w pierwszej rundzie 
z zawodnikiem angielskim (10:3), w drugiej 

walce nie udało się podtrzymać dobrej passy. 
Ze względu na dużą ilość zawodników w jego 
kategorii wypracowany wynik zapewnił Bart-
kowi miejsce w drugiej dziesiątce (inni zawod-
nicy przy takim samym wyniku zdobyli tytuły 
mistrzowskie). Jak podkreśla jego ojciec – Jacek 
Przegienda – tak to bywa w sporcie, że oprócz 
umiejętności potrzebne jest jeszcze trochę szczę-
ścia. Bartek zdobył jednak duże doświadczenie 
i nabrał pewności siebie, co udowodnił poko-
nując stres i wygrywając pierwszą, jak mówią, 
najgorszą walkę. Nie byłoby tych osiągnięć gdy-

by nie jego determinacja przez ponad sześć lat 
oraz praca z wybitnymi trenerami – Mariuszem 
Dumitrescu i Stanisławem Szalem. Dziękuję rów-
nież pani burmistrz Bożenie Budzik za wsparcie 
finansowe, bez którego nie byłaby możliwa reali-
zacja takich wyjazdów.

Jacek Przegienda

Karol Adamczewski wicemistrzem świata
Podczas odbywających się w dniach 21-22 

lipca br. w Birmingham (Wielka Brytania) Mi-
strzostw Świata w Tae Kwon-Do (Tae Kwon-
Do International World Championships) Karol 
Adamczewski, mieszkaniec Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, wywalczył tytuł wicemi-
strza świata. 

W tej ogromnej imprezie sportowej wystar-
towało ponad 3000 najlepszych zawodników 
z całego świata. 

Jak podkreślają rodzice – Honorata i Piotr 
Adamczewscy – jest to życiowy sukces nasze-

go syna, który do trzech tytułów mistrza Polski, 
dwóch tytułów wicemistrza Polski i wywalczo-
nego w kwietniu brązowego medalu mistrzostw 
Polski dołożył srebrny medal mistrzostw świata 
w walkach semi contact (walka przerywana). 
Serdecznie dziękujemy burmistrz Bożenie Bu-
dzik oraz Referatowi Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy za pomoc w sfinansowaniu wyjazdu do 
Birmingham. Szczególne podziękowania składa-
my trenerowi Stanisławowi Szalowi, który opie-
kował się Karolem przez ostatnie pięć lat. 

Honorata i Piotr Adamczewscy
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XXVIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski
W dniach 6-8 lipca br. odbyła się 28. edycja Ogólnopolskiego 
Wyścigu Kolarskiego organizowanego przez Wielkopolski  
Związek Kolarski w Kaliszu, którego prezesem nieprzerwanie  
od 2000 roku jest Lucjusz Wasielewski. 

Zawody tradycyjnie odbywały się na tere-
nie trzech gmin – pierwszy etap miał miejsce 
w Kobylej Górze, drugi w Ludwikowie i ostat-
ni w Droszewie. Wystartowało w nich blisko 
150 kolarzy. W zależności od kategorii wie-
kowej mieli do pokonania łącznie od 41 do 
ponad 227 kilometrów.

Po wielogodzinnych zmaganiach na po-
dium stanęli: 
• w kategorii juniorów młodszych (dystans 

ponad 227 km) I miejsce zajął Michał 
Pietras z KS Pogoń Mostostal Puławy 
z łącznym czasem 6:23:57, tuż za nim 
Kacper Maciejuk z tego samego klubu 
z czasem o 2 sekundy gorszym. III miejsce 
wypracował Marcel Kazen z CZKKS Kolejarz 

Jura Częstochowa z czasem 6:24:05.
• w kategorii juniorek młodszych (dystans 

prawie 96 km) I miejsce zajęła Sandra 
Jędrzejak z MLUKS Victoria Jarocin z czasem 
2:57:02. II miejsce – Zuzanna Sierhej z Nosir 
BDC Nowy Dwór Mazowiecki z czasem 
2:59:18, a na miejscu III uplasowała się 
Anita Małek z Akademii Kolarskiej SEVEN 
Wałbrzych z czasem 3:00:26.

• w kategorii młodzików (dystans prawie 
96 km) I miejsce zajął Hubert Grygowski 
z LUKS Panorama Chrabąszcze Nowogard 
z czasem 2:56:17. II miejsce wypracował 
Bartosz Golec z MLUKS Victoria Jarocin 
z czasem 2:56:33. Tuż za nimi znalazł się 
Kamil Dolak z KTK Kalisz z czasem 2:56:41.

• w kategorii młodziczek (dystans prawie 
96 km) I miejsce zajęła Milena Jędrzejak 
z MLUKS Victoria Jarocin 3:05:02, II miejsce 
– Anna Długaś z KTK Kalisz z czasem 
3:06:28, natomiast III miejsce Julia 
Wudniak z KS Romet-Renex Bydgoszcz 
z czasem 3:08:15

• w kategorii żaków i żaczek (dystans 
ponad 41 km) I miejsce zajął Denley Van 
Wijnbergen z klubu WV De Jonge Renner 
z czasem 1:20:30, II miejsce wypracował 
jego klubowy kolega Victor Hugo Brenders 
z czasem 1:20:39, a III miejsce – Michał 
Strzelecki ze Szkółki Kolarskiej LUKS 
Dwójka Stryków z czasem 1:20:52.
Uroczysta dekoracja, wręczenie nagród 

i pucharów przypadły w udziale zaproszo-
nym gościom: reprezentującemu Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożenę 
Budzik kierownikowi Referatu Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Aleksandrowi Lieber-
towi, radnemu Powiatu Ostrowskiego Wła-
dysławowi Jaśkiewiczowi oraz sponsorom. 
Wyścig był dofinansowany m. in. ze środków 
gminnego samorządu w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicz-
nych w roku 2018.

 
Dariusz Smułka

„Sportowy Wawrzyn 2018”  
– Nagroda Starosty Ostrowa Wielkopolskiego – 
dla Bartosza Przegiendy
Nagrodę „Sportowy Wawrzyn 2018” odebrał z rąk Starosty Ostrow-
skiego Pawła Rajskiego Bartosz Przegienda – mieszkaniec Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, zawodnik Tae Kwon-Do, uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Adam Mickiewicza w Skalmierzycach. 

Uroczysta gala wręczenia nagród od-
była się w Antoninie w Hotelu Górecznik. 
W imprezie udział brali oprócz starosty Paw-
ła Rajskiego, Wicewojewoda Wielkopolski 
Marlena Maląg, która przekazała gratulacje 
i upominek od wojewody wielkopolskiego, 
radni powiatu ostrowskiego, wójt gminy 

Przygodzice oraz przedstawiciele Sejmu 
i Senatu RP.

Nagroda wręczana jest dla najlepszych 
sportowców, trenerów i działaczy z całe-
go powiatu. Bartek jest najmłodszym lau-
reatem w całej historii tego wyróżnienia. 
Osiągnięcia, jakie Bartek uzyskuje i dzięki 

którym otrzymuje takie nagrody, nie miały-
by miejsca, gdyby nie jego determinacja oraz 
poświęcenie trenerów, którzy kroczą razem 
z nim. Przy tej okazji wielkie podziękowania 
dla trenerów: Mariusza Dumitrescu oraz Sta-
nisława Szala.
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