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Uroczystość otwarcia poczekalni  
oraz dalsza historia „listu w butelce”
29 września 2020 roku zapisze się w historii Nowych Skalmierzyc 
jako wyjątkowa data. Tego dnia bowiem miały tu miejsce  
uroczystości z okazji otwarcia wyremontowanej poczekalni 
w zabytkowym dworcu, odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
 poświęconej dwóm murarzom, którzy w 1941 roku umieścili  
w jednej ze ścian list w butelce a także wmurowania  
kapsuły czasu dla przyszłych pokoleń.

Wyremontowanie poczekalni było kolej-
nym etapem rewitalizacji największego za-
bytku na terenie gminy. Po przeprowadzo-
nych w roku 2018 pracach nad konstrukcją 
dachu, wymianą dachówki, remoncie świe-
tlika i wieży przez ubiegłoroczne odnowie-
nie elewacji części frontowej wraz z wymia-
ną stolarki drzwiowej i okiennej przyszedł 

czas na przywrócenie funkcjonowania po-
czekalni dla podróżujących koleją. W uroczy-
stym przecięciu wstęgi poza Burmistrzem 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzym 
Łukaszem Walczakiem udział wzięli także 
posłowie na Sejm RP Tomasz Ławniczak, 
Mariusz Witczak i Jarosław Urbaniak, Mar-
szałek Województwa Wielkopolskiego Ma-

rek Woźniak oraz Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Tadeusz 
Orzechowski. W tym roku mija dwadzieścia 
lat, odkąd poczekalnia jest nieczynna. Tym 
bardziej cieszy fakt, że po tak długim czasie 
przywracamy jej funkcję. Nie byłoby to moż-
liwe, gdyby nie pozyskane od Urzędu Mar-
szałkowskiego dofinansowanie w kwocie 
około 400 tysięcy złotych. Z tego miejsca Pa-
nie Marszałku dziękuję za współpracę i chylę 
czoła. Słowa uznania kieruję także w stronę 
Pana Posła Tomasza Ławniczaka, dzięki któ-
remu na poprzednie inwestycje na dworcu 
udało się pozyskać środki z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dzięko-
wał burmistrz. Tegoroczne dofinansowanie 
pochodziło z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
i stanowiło 85% pierwotnych kosztów inwe-
stycji. W związku z montażem centralnego 
urządzenia bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego poczekalnia nie jest jeszcze dostępna. 

Poczekalnia została otwarta po 20 latach Prawnuczki jednego z autorów odnalezionego listu odsłoniły tablicę pamiątkową

Przemówienia zaproszonych gości Zamknięcie kapsuły czasu
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O jej otwarciu urząd poinformuje w od-
rębnym komunikacie. 

Druga część uroczystości była kon-
tynuacją historii znalezionego w lipcu 
br. w murach poczekalni listu w butel-
ce – świadectwa czasów okupacji, które 
zostawili w 1941 roku robotnicy przy-
musowi: Jan Karolewski i Władysław 
Sobański. Wydarzenie to wzbudziło 
ogromne zainteresowanie ogólnopol-
skich mediów i prasy, które tego dnia 
przybyły na dworzec w Nowych Skal-
mierzycach, aby poznać dalsze losy 
murarzy. Dzięki zaangażowaniu Doroty 
Bartoszewicz, działającej na co dzień 
w stowarzyszeniu „Ocalić od zapomnie-
nia” udało się ustalić i zaprosić do No-
wych Skalmierzyc prawnuczki Władysława 
Sobańskiego – Elizę Kryczkę oraz Ewelinę 
Osip, które odsłoniły tablicę poświęconą pa-
mięci obu robotników. Nie było to ich jedyne 
zadanie, bowiem wraz z burmistrzem w tym 

samym miejscu umieściły kolejną kapsu-
łę czasu – posłużyła za nią metalowa tuba, 
w którą włożono: lipcowy numer Gazety 
Skalmierzyckiej, folder, płytę DVD ze zdję-
ciami dworca, okolicznościowy medal z jego 

wizerunkiem, współczesne mone-
ty a także skan listu z 1941 roku. 
Aby przyszłym pokoleniom jeszcze 
bardziej przybliżyć rzeczywistość 
roku 2020 do kapsuły trafiła także 
maseczka – znak czasów epidemii. 
Rodzina drugiego murarza – Jana 
Karolewskiego – również się od-
nalazła, ale z ważnych przyczyn 
nie mogła wziąć udziału w uroczy-
stości. Jednakże wnuczka – Dorota 
Karolewska – przesłała list, którym 
wyraziła wdzięczność za niezwykły 
gest upamiętnienia jej dziadka. Zna-
lezienie potomków wzbudziło tak 
duże zainteresowanie, że jeszcze 
długo po zakończeniu uroczystości 

udzielano wywiadów. Goście mieli także 
okazję zwiedzić charakterystyczne miejsca 
i obiekty w gminie, a opowiadał im o nich 
historyk – Jerzy Wojtczak.

Dariusz Smułka

Do kapsuły czasu trafił m.in. list upamiętniający uroczystość otwarcia poczekalni

W odnowionej poczekalni można zapoznać się z historią dworca
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Kim byli murarze?
Co wiemy o murarzach, autorach listu w butelce?  
Kim i jacy byli Jan Karolewski i Władysław Sobański?  
Jak potoczyły się ich losy? Jakie wspomnienia po sobie zostawili? 

Przytaczamy fragment listu, który przy-
słała do nas Dorota Karolewska, wnuczka 
Jana Karolewskiego:

W ostatnim czasie pytano mnie: dlacze-
go Dziadek zdecydował się napisać ten list? 
Jeśli znałam Dziadka tak dobrze, jak mi się 
wydaje to mogę sobie to wytłumaczyć tylko 
w jeden sposób a mianowicie, że uważał to 
za jedyny sposób aby ktoś, kiedyś dowiedział 
się o tych strasznych wydarzeniach, że nie 
zdoła tego zrobić w inny sposób. Musiały 
być to bardzo ciężkie dla Niego chwile po-
nieważ nigdy do nich nie wrócił w znanych 
mi wspomnieniach.

Spróbuję, chociaż to bardzo trudne, w kil-
ku słowach przybliżyć postać mojego Dziad-
ka – Jana Karolewskiego. Jako 20-latek, z dy-
plomem czeladniczym, młodziutki murarz 
wyjeżdża z rodzinnego Kalisza i zostaje jed-
nym z budowniczych portu i miasta Gdyni. 
Tu zakłada rodzinę. Początek wojny zmusza 
Jego z żoną i z dziećmi do ucieczki w rodzin-
ne strony (wielotygodniowa, okrężna droga, 
bydlęcymi wagonami). Całą okupację ukry-
wają się w Kaliszu i w jego okolicach. Po za-
kończeniu wojny, zaraz za frontem, wraca 
na pieszo (przez dwa tygodnie) do Gdyni. 
Na szczęście może sprowadzić rodzinę do 
ocalałego domu. Całe swoje późniejsze życie 
związuje z tym miastem; tu pracuje w prze-
myśle morskim. Jednak zawsze rodzina była 
dla Niego na pierwszym miejscu – żona Hen-
ryka, córka – Aleksandra, synowie – Jerzy 
i Zbigniew. Był opiekuńczy, cierpliwy, ciepły, 
z natury optymistyczny i zawsze mogliśmy 
na Niego liczyć. Jako Dziadek dla piątki wnu-
cząt był wzorem pracowitości i był zawsze, 
kiedy Go potrzebowaliśmy. Podczas rodzin-
nych spotkań przygrywał nam na ustnej har-
monijce i pięknie śpiewał (był członkiem mę-
skiego, gdyńskiego chóru Dzwon Kaszubski). 
Gdyby dzisiaj siedział obok mnie to pokręcił 
by z niedowierzaniem głową i swoim zwy-
czajem machnął by od niechcenia ręką, że 
tyle zrobiło się zamieszania z Jego powodu.

A Władysław Sobański? Tak oto charak-
teryzuje tę postać poszukiwaczka potom-
ków, Dorota Bartoszewicz:

O Sobańskim pisać jest łatwiej, bo znacz-
nie więcej osób o nim traktuje. Na Facebo-
oku równolegle upominało się o niego kilko-
ro młodych. Co się okazało, wszyscy byli z tej 
właśnie linii Sobańskich, a jedna osoba była 
prawnuczką brata Władysława.

Nazwisko jest w Wielkopolsce popularne. 
Nie dziwne, gdyż ten ród liczył 2 siostry i 3 
braci. Sam Władysław miał 5 dzieci. Szóste 
dziecko, synek, zmarł zaraz po narodzi-

nach, zabierając ze sobą żonę Władysława 
– Reginę. Zmarła 9.12.1939. Fakt, że owdo-
wiał bardzo wcześnie i trudności związane 
z wychowaniem samotnie 5 dzieci mogłyby 
położyć na łopatki niejednego mężczyznę. 
Władysław się jednak nie poddał. Być może 
jednym ze sposobów na ponowne odnalezie-
nie sensu życia stało się tworzenie. Twór-
czość polegała na pisaniu wierszy, rymowa-

nek, opowiadanek... Część z nich zachowała 
się w zbiorach rodzinnych. To z tych ręcz-
nie pisanych tekstów wiemy, że pismo listu 
w butelce bez cienia wątpliwości należy do 
Władysława. 

Dlaczego napisał ten list? Czy chciał już 
wtedy zaznaczyć w Nowych Skalmierzycach 
swoją obecność? Czy to po to, by przekazać 
nam swoją niedolę? By ludzie wiele lat póź-
niej pamiętali o potworności wojny... By to 
nie wróciło... Udało mu się. Jego twórczość 
przetrwała... I to jak... Imponująca jest wie-
dza o nim. Na spotkanie przyjechały pra-
wnuczki: Eliza i Ewelina. To czwarte poko-
lenie. Pięknie zachowany jest grób. I pięknie 
pielęgnują pamięć w swoich domach. 

Jan Karolewski Władysław Sobański

Skalmierzyce, dnia 15.03.1941.  
Na tej ścianie pracowali murarze  
Karolewski Jan, urodzony dnia 27.01.1902,  
Sobański Władysław, ur. dnia 12.05.1900.  
Obaj z Kalisza zamurowaliśmy tą kartkę na pamiątkę. Kto znajdzie tą kartkę  
to sobie przypomni hitlerowską wojnę z ludźmi jak te krzyżaki ludzi wysiedlali. 
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Klub Seniora jeszcze w tym roku
Materializują się plany dotyczące powstania Klubu Seniora […] 
Z przyjemnością będę tego projektu doglądał, bo będzie to pierwsze 
w naszej Gminie tego typu miejsce dedykowane tej grupie społecznej 
– zapowiada Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy 
Łukasz Walczak po podpisaniu umowy z wykonawcą robót.

Inwestycja zakłada „przebudowę i zmia-
nę sposobu użytkowania fragmentu Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Wielkopol-
skich w Nowych Skalmierzycach” – zapis ten 
w praktyce przekłada się na totalną moder-
nizację przyszkolnego pawilonu, który zyska 
zupełnie inną funkcję niż dotąd, kiedy to słu-
żył za pomieszczenia lekcyjne dla klas 1-3. 

Seniorzy będą mieli do swojej dyspozy-

cji ponad 250 m2 powierzchni użytkowej. 
Zaplanowano na niej dużą salę konferen-
cyjną o powierzchni ok. 120 m2 z możliwo-
ścią przedzielenia na dwie mniejsze, salę 
klubową - telewizyjną o powierzchni bli-
sko 60 m2 oraz pomieszczenia typu kuch-
nia, szatnia oraz toalety przystosowane do 
osób niepełnosprawnych.

Umowa z wykonawcą opiewa na kwotę 

410.755,12 zł. Na ten cel Gmina pozyska-
ła środki z rządowego programu „Senior+” 
w kwocie 125 tys. zł. 100 tysięcy przezna-
czonych jest na utworzenie klubu, pozostałe 
25 tysięcy na jego wyposażenie.

Karta Seniora, „ławka dla Seniora” czy te-
raz klub – małymi krokami staramy się wpro-
wadzać udogodnienia dla osób w podeszłym 
wieku. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym 
się, więc seniorzy stanowią coraz liczniejszą 
grupę, o którą my, jako młodsi, mamy obowią-
zek zadbać czy to w wymiarze rodzinnym, czy 
też w kontekście bardziej szerszym, całej poli-
tyki senioralnej ukierunkowanej na stworze-
nie warunków do godnego starzenia się – po-
wiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

 
Magdalena Kąpielska

Inwestycje w infrastrukturę 
oświetleniową
Budynki użyteczności publicznej, wodociągi, kanalizacja, drogi… 
Wśród inwestycji infrastrukturalnych dużą rolę odgrywa również 
oświetlenie. 

Jak podkreśla włodarz gminy Jerzy Łu-
kasz Walczak: Bezpieczeństwo na ciągach 
pieszo-jezdnych zależy nie tylko od jakości ich 
nawierzchni, ale również dobrej widoczności. 
W tym celu nasz samorząd inwestuje w infra-
strukturę oświetleniową wymieniając stare 
lampy na nowe z energooszczędnymi źródła-
mi światła bądź też rozbudowując i poszerza-
jąc sieć już istniejącą. 

W 2020 roku udało się oświetlić dwie 
ulice w Skalmierzycach: Szumiących Wierzb 
oraz rejon delikatesów przy Podkockiej, 
trwają też prace oświetleniowe przy niedaw-
no przeprowadzonych inwestycjach drogo-
wych: ul. Witosa w Skalmierzycach oraz na 
osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 
Krótkiej w Nowych Skalmierzycach. 

To jednak nie ostatnie słowo samorządu 
w temacie rozbudowy sieci oświetleniowej. 
W planach projektowych, budowlanych bądź 
związanych z usytuowaniem opraw oświe-
tleniowych na istniejących już słupach po-
jawiają się kolejne lokalizacje. Wśród nich 

ul. Jabłonkowa w Śliwnikach, ul. Wierzbowa 
w Biskupicach Ołobocznych – projekty; ul. 
Wiśniowa w Skalmierzycach, skrzyżowanie 
ul. Skalmierzyckiej i Topolowej w Boczko-
wie, ul. Fabryczna w Ociążu, ul. 29 Grudnia 

w Nowych Skalmierzycach – projekty i budo-
wa a także ul. Polna i Łąkowa w Biskupicach 
Ołobocznych, gdzie istniejące już słupy nale-
ży jedynie wyposażyć w oprawy.

Wkład pieniężny, jaki samorząd przekazał 
w tym roku Spółce Oświetlenie Uliczne i Dro-
gowe w Kaliszu na budowę bądź rozbudowę 
infrastruktury wynosi 342 tysiące złotych 
– podsumowuje burmistrz. Montowane lam-
py to nowoczesne LED-y, a więc będzie to mieć 
również przełożenie na oszczędności w kosz-
tach energii.

Magdalena Kąpielska

W części szkoły podstawowej powstanie Klub Seniora
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W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo – mieszkańców oraz urzędników  
uprzejmie prosimy, aby w miarę możliwości

poWSTrzyMać Się od WizyT BezpośredNiCh W urzędzie
i załatwiać sprawy mailowo bądź telefonicznie. 

poniżej publikujemy wykaz telefonów i adresów mailowych do poszczególnych komórek magistratu: 

Sekretariat 762 97 00 sekretariat@noweskalmierzyce.pl
Urząd Stanu Cywilnego 762 97 21 usc@noweskalmierzyce.pl
Referat Spraw Społecznych i Rodzinnych 762 97 44 rodzinne@noweskalmierzyce.pl
Referat Oświaty i Wychowania 762 97 50 oswiata@noweskalmierzyce.pl
Referat Budżetu i Finansów 762 97 32 ksiegowosc@noweskalmierzyce.pl
Referat Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska 762 97 70 geodezja@noweskalmierzyce.pl
Referat Organizacyjny i Spraw Pracowniczych 762 97 17 organizacyjny@noweskalmierzyce.pl
Referat Techniczno-Inwestycyjny i Rozwoju Gospodarczego 762 97 60 inwestycje@noweskalmierzyce.pl
Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy 762 97 25 kultura@noweskalmierzyce.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 762 97 52 projekt@noweskalmierzyce.pl

iNforMaCJa doT. fuNKCJoNoWaNia  
ośrodKa zdroWia W SKalMierzyCaCh

 
Poniżej podajemy aktualne numery telefonów i godziny, w których można się zarejestrować na wizytę lekarską w Niepublicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Zespołu Lekarzy POZ „Uśmiech Serca” s.c. w Skalmierzycach: 

Poniedziałek - piątek

8.00 – 18.00 Rejestracja:  
62 762 13 61, 62 762 02 39

8.00 – 13.00
16.00 – 18.00
13.00 – 16.00 (przerwa – wizyty domowe)

Poradnia dla dorosłych:
603 514 508
Poradnia dziecięca:
606 102 949

Nowością w ośrodku zdrowia jest zamontowana na zewnątrz skrzynka na recepty, dzięki której osoby chorujące przewlekle bądź 
przyjmujące leki cyklicznie mogą wrzucić do niej wniosek o ponowne przepisanie leku. Po weryfikacji wniosku przez odpowiedniego 
lekarza pacjent otrzyma na podany przez siebie numer telefonu SMS, po okazaniu którego będzie mógł zrealizować wirtualną receptę 
w dowolnej aptece.
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Jubileusz 100. urodzin  
Kazimiery Gołębiowskiej
26 września w sali w Biskupicach miała miejsce uroczystość z okazji 
przypadającego kilka dni wcześniej jubileuszu 100-lecia urodzin 
mieszkanki wsi Kazimiery Gołębiowskiej. 

Na to wyjątkowe wydarzenie zostało za-
proszonych wielu gości – rodzina, znajomi, 
mieszkańcy. Wśród uczestników znaleźli się 
także Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Jerzy Łukasz Walczak, który wraz 
z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
Michałem Ciupką oraz sołtysem Biskupic 
Kamilą Król złożyli szacownej stulatce ży-
czenia, wręczyli bukiet kwiatów oraz oko-
licznościowy kosz. Spotkanie rozpoczęło 

się mszą świętą, którą w intencji jubilatki 
odprawił proboszcz parafii pw. św. Michała 
Archanioła w Kaliszu ks. kan. Andrzej Cho-
łys. Wyjątkowym punktem uroczystości był 
odczytany przez kierownika USC list, który 
Pani Kazimierze przesłał Prezes Rady Mini-
strów Mateusz Morawiecki. 

 
Dariusz Smułka

130 ptaków 
wypuszczono  
na terenie gminy

21 września na polach Ociąża, Fabiano-
wa oraz Biskupic Ołobocznych koło łowiec-
kie „Szarak” z Ostrowa Wielkopolskiego 
wypuściło 100 bażantów oraz 30 kuropatw. 
Akcji towarzyszył Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Ptaki wypuszczono dla większego bez-
pieczeństwa przed ewentualnymi drapież-
nikami. Ich zakup został zrefundowany 
z gminnego budżetu.  

 
Dariusz Smułka
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Koncert „Pożegnanie Lata”
W niedzielne popołudnie 13 wrze-

śnia br. odbył się koncert Miejsko
-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP 
Skalmierzyce pt. Pożegnanie Lata. Tło wi-
dowiska stanowił miejski park, gdzie naj-
łatwiej było zachować wytyczne zgodnie 
z wprowadzonym reżimem sanitarnym.  

 Z zaproszenia skorzystali: gospodarz 
gminy – burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, 
przewodniczący rady Tadeusz Orzechow-

ski a także goście: Poseł na Sejm RP Tomasz 
Ławniczak, ks. kan. Sławomir Nowak oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy. 

Muzycy pod przewodnictwem Wojciecha 
Musiała zagrali nowe aranżacje jak Bella 
ciao, te grane już wielokrotnie jak motyw 
z filmu Rocky – Eye of the Tiger oraz klasykę 
muzyki orkiestrowej.

Aleksander Liebert

Henryk Olejnik w nowej roli
henryk olejnik, prezes Klubu hdK pCK Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce na posiedzeniu zjazdu nadzwyczajnego 
delegatów pCK rejonu ostrowskiego w dniu 19 września br. 
został jednogłośnie wybrany na stanowisko prezesa zarządu 
tego właśnie oddziału czerwonokrzyskiej organizacji. 

Funkcję przejął po zmarłym w maju 
tego roku Wojciechu Walenciaku, któ-
ry sprawował ją 27 lat.

Nie mniejszy staż w strukturach 
PCK posiada nowy prezes rejonu. Hen-
ryk Olejnik  przynależy do organizacji 
od 1976 roku, a od 1999 roku jest pre-
zesem Klubu HDK PCK Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. Jego działalność 
zaowocowała 87 otwartymi akcjami 
poboru krwi, podczas których zebrano 

ok. 3 tysiące litrów życiodajnego leku.
Gratuluję Henrykowi Olejnikowi, 

który po 21 latach przewodniczenia 
gminnemu Klubowi HDK PCK objął 
również funkcję prezesa Zarządu Od-
działu Rejonowego. Nowa rola – nowe 
wyzwania, proszę zatem przyjąć życze-
nia pomyślnego wypełniania obowiąz-
ków – osobiste gratulacje przekazał 
mu burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. 

Magdalena Kąpielska 
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Uczcili pamięć 
o lotnikach 
15 września br. minęło 77 lat od 
nocy, w której przewożący broń 
dla żołnierzy armii Krajowej 
samolot halifax Jd-154 uległ 
katastrofie. 

Na tę okoliczność przedstawiciele władz 
różnego szczebla a także organizacje społecz-
ne, firmy, wychowankowie placówek oświa-
towych oraz mieszkańcy zebrali się przy po-
mniku Lotników w Nowych Skalmierzycach, 
aby oddać hołd poległym. Wartę honorową 
pełnili harcerze ze Szczepu ZHP Granica im. 
Powstańców Wielkopolskich

Po raz pierwszy uroczystość odbyła się 
w nowej „scenerii”, bowiem poza odnowioną 
konstrukcją i odświeżoną tablicą zmieniło się 
także otoczenie wokół – ławki, płot, a na odda-
lonej o kilka metrów stacji transformatorowej 
powstał mural upamiętniający wydarzenie. 

Aby uczcić pamięć o bohaterach tamtych 
czasów złożono wiązanki kwiatów, zapalono 
znicze oraz wystawiono poczty sztandarowe.

Dariusz Smułka

Nabożeństwo  
w intencji rolników
Bogato zdobione wieńce, barwny korowód 
i zabawa – tak pamiętamy dożynki, które 
nie tylko w gminie Nowe Skalmierzyce były 
obchodzone przez ostatnie dziesięciolecia tak 
hucznie, jak winno się kończyć żniwa. 

Niestety obowiązujący reżim sanitarny 
spowodowany pandemią nie pozwolił ich 
świętować w dotychczasowej formie. 

Z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza Wal-
czaka 13 września w Sanktuarium Maryj-
nym w Skalmierzycach została odprawiona 
msza święta w intencji rolników. Burmistrz 

w asyście 
radnych złożył w darze świeżo wypieczo-
ny bochen chleba – symbol święta plonów. 
Przewodniczący nabożeństwu ks. Sławomir 
Nowak podczas homilii w sposób szczególny 
zwrócił się do rolników: dziękujemy za Wa-
sze powołanie, że pochylacie się nad ziemią, 
tę ziemię dotykacie, a w sposób szczególny 

tę ziemię kochacie […] Wypraszajmy dla rol-
ników i dla ich rodzin potrzebne łaski i boże 
błogosławieństwo. W ten sposób, modląc się 
za nich, dziękujemy im za ich trud i poświęce-
nie, dzięki którym nam nie brakuje żywności.

 
Dariusz Smułka

Uczestnicy uroczystości mieli okazję zobaczyć nowo powstały mural upamiętniający lotników
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Franciszek Garstecki  
w pracy społecznej  
dla Skalmierzyc Nowych
Niezwykle aktywny zawodowo i społecznie przedwojenny 
zawiadowca parowozowni i kierownik Warsztatów Wagonowych 
w Skalmierzycach Nowych przeszedł na emeryturę w 71 roku 
życia, kończąc pracę zawodową na najwyższych stanowiskach 
kierowniczych Ministerstwa Komunikacji. 

Prawie cały okres międzywojenny zwią-
zany był ze skalmierzyckim środowiskiem 
kolejarskim, angażując się społecznie 
w działalność wielu organizacji społeczno
-wychowawczych oraz kolejarskich. Śledząc 
życie skalmierzyczan w różnych aspektach 
zawodowych, społecznych czy samorządo-
wych wszędzie jako czołową postać spoty-

kamy zawiadowcę Franciszka Garsteckiego. 
Pozostał on we wdzięcznej pamięci skal-
mierzyckich kolejarzy, jednak tylko nielicz-
ni wśród obecnej populacji naszego miasta 
znają tę wyjątkową postać, szczególnie jego 
aktywność na rzecz lokalnej społeczności. 
Spróbujmy prześledzić okres, gdy na cze-
le skalmierzyckich kolejarzy stał człowiek, 
którego rys biograficzny mieliśmy oka-
zję poznać w poprzednim numerze Gaze-
ty Skalmierzyckiej.

Już od dnia 1 stycznia 1925 roku odno-
towany jest w dokumentach osobowych 
fakt rozpoczęcia pracy Franciszka Garstec-
kiego na stanowisku zawiadowcy parowo-
zowni w Skalmierzycach, z którą związany 
był już nieco wcześniej podczas odbywania 
praktyki zawodowej przygotowującej go 
do funkcji kierowniczych w sektorze trakcji 
parowej polskich kolei. Szkolił się w paro-

wozowniach Ostrowa, Skalmierzyc, Kalisza 
i Leszna. Obejmując stanowisko zawiadow-
cy skalmierzyckiej parowozowni przyjął na 
siebie także nadzór nad powstającymi tutaj 
Warsztatami Wagonowymi. 

4 kwietnia 1929 roku w gminie Skal-
mierzyce Nowe dokonano wyboru nowych 
ławników, czyli radnych miejscowej Rady 

Gminy. W jej skład weszli wtedy Franciszek 
Garstecki oraz drogerzysta Stanisław Krysz-
kiewicz, a jako zastępcę wybrano Stanisława 
Jańczaka. Kadencja ławników trwała 3 lata, 
a zawiadowca parowozowni Franciszek 
Garstecki był wybierany do rady aż do roku 
1939. 

8 września 1929 roku odbyło się po raz 
pierwszy w naszym mieście Święto Przy-
sposobienia Wojskowego i Wychowania 
Fizycznego będące swego rodzaju wielkim 
świętem sportu i popisów sprawnościo-
wych młodzieży skalmierzyckiej, w którym 
udział brało wiele miejscowych towarzystw 
sportowo-wychowawczych. Nadzór orga-
nizacyjny nad zawodami sprawował na-
czelnik parowozowni Franciszek Garstecki 
oraz naczelnik gminy Stanisław Kroczyński. 
Gościem honorowym uroczystości był sta-
rosta ostrowski dr Ekkert. Prasa ostrowska 

podała, iż w wolnym czasie zwiedził pan sta-
rosta w towarzystwie naczelnika gminy p. 
Kroczyńskiego i członka Komisji Gminnej p. 
Fr. Garsteckiego stadion, strzelnicę, salę ćwi-
czeń a także biura Urzędu Gminnego i budu-
jącą się szkołę powszechną. W tym czasie na 
stadionie odbywały się całodzienne zawody 
fizyczne stowarzyszeń i klubów sportowych 
zakończone wieczorem wspólną zabawą 
w sali kantyny. 

Po odbytych w grudniu 1929 roku wy-
borach do Sejmiku Powiatowego naczelnik 
skalmierzyckiej parowozowni zostaje jego 
członkiem i równocześnie przyjmuje no-
minację na członka Rady Komunalnej Kasy 
Oszczędności w Ostrowie. 

W połowie 1930 roku odbył się wiec 
Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, 
organizacji skupiającej zwolenników ów-
czesnego obozu rządzącego optujących za 
popieraniem polityki Józefa Piłsudskiego. 
Zwolennikiem tej organizacji i samej idei 

legionowej był Franciszek Garstecki, który 
przewodził spotkaniu z udziałem zaproszo-
nych gości z Ostrowa oraz około 400 miesz-
kańców Skalmierzyc Nowych. Wynikiem 
wiecu było uchwalenie rezolucji popierają-
cej działania wodza Legionów. 

Także w roku 1930 przypadła 10. roczni-
ca zwycięstwa Wojska Polskiego nad armią 
sowiecką. W Skalmierzycach obchody tej 
rocznicy połączono ze Świętem Niepodle-
głości i rozpoczęto capstrzykiem organiza-
cji kombatanckich i wojskowych już w dniu 
10 listopada 1930 roku. Grupa około 1000 
uczestników przy dźwiękach orkiestry 
kolejowej przechodziła ulicami miastecz-
ka manifestując swoje uczucia patriotycz-
ne. Nazajutrz, 11 listopada w kaplicy przy 
dworcu kolejowym ks. Szwedziński odpra-
wił uroczystą mszę świętą, po której pochód 

Franciszek Garstecki  z członkami straży pożarnej parowozowni Franciszek Garstecki, zawiadowca stacji Wawrzyn 
Niezgódka, naczelnik straży Kazimierz Zawielak
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ponownie wyruszył na ulice Skalmierzyc 
Nowych, kierując się na boisko szkolne. 
W godzinach wieczornych w sali nowo od-
danej kantyny kolejowej odbyła się uroczy-
sta akademia prowadzona przez Franciszka 
Garsteckiego. Okolicznościowy referat wy-
głosił kierownik szkoły J. Jaracz, a po nim 
prowadzący akademię wzniósł trzykrotny 
okrzyk na cześć władz Rzeczypospolitej, 
co było wówczas popularnym zwyczajem. 
W części artystycznej kółko teatralne wy-
stawiło dwie inscenizacje. Zakończeniem 
uroczystości była trwająca do rana zabawa 
taneczna. 

W grudniu każdego roku odbywały się 
spotkania gwiazdkowe. Na gwiazdkę dla 
dzieci szkolnych przybył w 1930 r. tak-
że wraz z małżonką starosta ostrowski dr 
Łobos, który był goszczony przez prze-
wodniczącego Rady Szkolnej Franciszka 
Garsteckiego. Gwiazdka dla dzieci przygo-
towana była przez Związek Pracy Obywatel-

skiej Kobiet z prezeską A. Michajową. Pod-
czas kolejnej gwiazdki dla najbiedniejszych 
dzieci w roku 1931 naczelnik Garstecki 
stanął na czele Komitetu Gminnego Pomocy 
Świątecznej, dzięki któremu obdarowano 
prezentami 188 skalmierzyckich rodzin. Po 
uroczystości gwiazdkowej w dniu 23 grud-
nia Franciszek Garstecki podziękował za 
wsparcie tej inicjatywy organizacjom kole-
jowym, pracownikom parowozowni, Zarzą-
dowi Okręgowemu KPW oraz okolicznym 
ziemianom. Łącznie na rzecz pomocy świą-
tecznej przekazano prezenty na kwotę 1353 
zł. 

W styczniu 1931 roku odbyło się w miej-
scowej parowozowni, przy istniejącym tam 
ognisku Kolejowego Przysposobienia Woj-
skowego, zebranie powołujące Grupę Po-
wstańców Narodowych z roku 1918/1919. 
Inicjatorem oraz przewodniczącym zebra-

nia założycielskiego był Franciszek Gar-
stecki – czynny powstaniec wielkopolski, 
członek Straży Obywatelskiej w rodzinnym 
Połajewie. Corocznie w marcu z inicjatywy 
prezesa BBWR Garsteckiego obchodzono 
w sali kantyny kolejowej imieniny Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Do Skalmierzyc No-
wych w roku 1931 przybyli na obchody sta-
rosta dr Łobos oraz prezes okręgowy BBWR 
mecenas Garliński. Po części oficjalnej 
rozpoczął się bogaty program artystyczny 
z udziałem uczniów szkoły, zespołu teatral-
nego i orkiestry kolejowej. 

Naczelnik parowozowni sprawował ku-
ratorski nadzór nad działalnością Ochron-
ki Kolejowej, do której uczęszczały dzieci 
miejscowych kolejarzy. W znajdującej się 
przy ulicy Mostowej i Kamiennej ochronce 
pracowały siostry służebniczki wspierane 
przez Franciszka Garsteckiego, który z ra-
mienia kolei uczestniczył w każdych uroczy-
stościach ochronkowych. W marcowych 

obchodach imieninowych Marszałka Polski 
w 1932 roku prowadzonych przez naczelni-
ka parowozowni udział wzięli ks. Gmerek, 
naczelnik gminy Kroczyński oraz urzędnicy 
gminni. Obszerny referat biograficzny o Jó-
zefie Piłsudskim wygłosił prowadzący Fran-
ciszek Garstecki. 

Gdy 18 sierpnia 1932 roku zmarła w Spa-
le żona prezydenta Ignacego Mościckiego, 
w Skalmierzycach Nowych zapanowała 
atmosfera smutku i przygnębienia powięk-
szona o kolejną nieoczekiwaną wiadomość 
związaną ze służbowym przeniesieniem 
naczelnika Warsztatów Wagonowych do 
Zbąszynia. Przeprowadzana reorganizacja 
skalmierzyckich warsztatów związana była 
z pogłębiającym się kryzysem gospodar-
czym, jaki obejmował Rzeczpospolitą w la-
tach 30-tych. Ostatecznie do przeniesienia 
Garsteckiego nie doszło, a warsztaty skal-

mierzyckie stały się ekspozyturą Fabryki Wa-
gon w Ostrowie. Franciszek Garstecki objął 
stanowisko kierownika sekcji warsztatowej 
w Skalmierzycach, co umożliwiło mu dalszą 
pracę na rzecz środowiska kolejarskiego.

W listopadzie 1932 roku Skalmierzyce 
Nowe były miejscem organizacji wielkich 
zawodów o Państwową Odznakę Sportową. 
Oczywiście głównym organizatorem tych 
igrzysk było miejscowe ognisko KPW pro-
wadzone przez Franciszka Garsteckiego. 
Z ogólnej liczby 112 członków w Skalmie-
rzycach 54 z nich zdobyło ten zaszczytny 
tytuł. Uroczyste wręczenie odznak nastąpiło 
w kwietniu 1933 roku w sali kantyny KPW 
z udziałem starosty ostrowskiego, komen-
danta policji państwowej Złotogórskie-
go, komendanta Wychowania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego por. Hofmań-
skiego oraz wielu wysokich urzędników 
kolejowych z Ostrowa i Poznania. Otwarcia 
uroczystości i powitania gości dokonał Fran-

ciszek Garstecki, który najwyższą Państwo-
wą Odznakę Sportową otrzymał z rąk staro-
sty dr. J. Ekkerta. Po wręczeniu wszystkich 
przyznanych odznak odbyła się wspólna 
herbatka i koncert orkiestry kolejowej.

28 czerwca 1933 roku o godz. 15.00 
mieszkańcy Skalmierzyc usłyszeli głos syren 
Warsztatów Wagonowych, wszystkich paro-
wozów na miejscowej stacji i parowozowni 
trwający 2 minuty. Był to sygnał rozpoczyna-
jący obchody „Święta Morza”, jakie zainicjo-
wał w środowisku kolejarskim prezes KPW 
Garstecki. Dwudniowe obchody wypełniły 
capstrzyki ulicami miasta, ognisko wszyst-
kich towarzystw i organizacji, odczyty, wy-
stępy artystyczne i koncerty chóru „Halka”. 
Zakończeniem była odprawiona przez ks. 
Gmerka msza święta.

W lipcu stadion skalmierzycki był miej-

Franciszek Garstecki z pracownikami parowozowni Wójt W. Michalak, ks. prob. Cz. Gmerek, 
F. Garstecki
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scem VIII Zlotu Kół Związku Młodych Polek 
okręgu ostrowskiego. Prezydium zlotu sta-
nowili przedstawiciele najwyższych władz 
powiatowych i gminnych, wśród których nie 
mogło zabraknąć naczelnika parowozow-
ni Franciszka Garsteckiego, który przyjął 
wszystkich gościnnie w sali KPW przy ulicy 
Mostowej. 

W roku 1933 w obliczu wielkiego kryzysu 
gospodarczego w Polsce środowisko gmin-
ne i kolejarskie postanowiło odpowiedzieć 
na apel wzywający do udzielenia rządowi 
RP pożyczki narodowej. Także i w tym dziele 
nie mogło zabraknąć BBWR z Franciszkiem 
Garsteckim, który zwołał do sali pana Małka 
ogólne zebranie mieszkańców. Na zebraniu 
jednogłośnie wybrano naczelnika parowo-
zowni na przewodniczącego komitetu, któ-
ry pozyskał na rzecz pożyczki narodowej 
w środowisku skalmierzyckim niebagatelną 
kwotę 61300 zł. 

Gdy w styczniu 1933 roku w sali Dłub-
ka w Skalmierzycach odbywało się walne 
zebranie tamtejszego ogniska BBWR, go-
ściem honorowym był naczelnik Warszta-
tów Wagonowych, a w protokole napisano: 
W trakcie referatu pana Walczaka przybył na 
salę wielce poważany i znany ze swej pracy 
społecznej Franciszek Garstecki... W kwiet-
niu 1933 roku do świetlicy KPW przyby-
ło 200 członków Związku Strzeleckiego. 
Prasa napisała wówczas: „Zebranie zagaił 
znany na tutejszym gruncie społecznik Fr. 
Garstecki, którego jednomyślnie wybrano na 
przewodniczącego. Po szczegółowym spra-
wozdaniu z pracy zarządu wybrano nowy za-
rząd z Fr. Garsteckim na czele. Po wyborach 
przewodniczący wygłosił referat o ideolo-
gii Marszałka Józefa Piłsudskiego i o zasa-
dach strzeleckich.

Największym osiągnięciem naczelnika 
skalmierzyckich Warsztatów Wagonowych 
w okresie międzywojennym było doprowa-
dzenie do wybudowania okazałego stadionu 
sportowego służącego ówczesnym sportow-
com spod znaku „KPW Pogoń” a także Związ-
kowi Strzeleckiemu, gdyż powstała tam 
strzelnica sportowa z pełnym zapleczem. 
Dzięki przychylności władz kolejowych 
udało się pozyskać teren obok torów kole-
jowych a także zdobyć fundusze powiatowe 
na rozbudowę boisk do piłki nożnej, siatko-
wej, koszykówki. Wybudowano też bieżnie 
do zawodów lekkoatletycznych i wyścigów 
kolarskich. Na części stawów w Podkocach 
powstało kąpielisko letnie wraz z piasz-
czystą plażą. Zbudowano też efektowny 
pawilon dla orkiestry przygrywającej do 
częstych letnich potańcówek, istniejący 
jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłe-
go stulecia. Uroczyste poświęcenie stadionu 
odbyło się w lipcu 1933 roku z udziałem ks. 
Cz. Gmerka, starosty Ekkerta oraz miejsco-
wych władz gminnych i kolejowych. Jedną 
z pierwszych większych uroczystości od-
bywających się na nowym stadionie były 
zainicjowane przez Garsteckiego obchody 
19. rocznicy wymarszu I-szej Kompanii Ka-
drowej, które obchodzono w dniu 5 sierp-
nia 1933 roku. Oczywiście słowo wstępne 
wygłosił prezes Związku Strzeleckiego Gar-
stecki wspomagany tym razem w realizacji 
programu obchodów przez majora w stanie 
spoczynku Władysława Michalaka – przy-
szłego wójta gminy. 

W roku 1935 widzimy prezesa KPW na 
święcie sadzenia drzewek zainicjowanym 
przez miejscową Rodzinę Kolejową. Rok 
1935 to okres wdrażania reformy samorzą-
dowej i nowej struktury gminnej w powiecie 

ostrowskim. W tym czasie stanowisko wój-
ta w Skalmierzycach Nowych objął major 
Władysław Michalak, a Franciszek Garstecki 
pozostawał pierwszym ławnikiem w zarzą-
dzie gminy, w którym odpowiadał za sprawy 
budżetowo-finansowe. 

Szczególnym punktem zainteresowa-
nia Garsteckiego były realizowane w Skal-
mierzycach Nowych sprawy obronności 
państwa, także w ramach działalności Ligi 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Za-
wiadowca parowozowni ukończył szkolenia 
przygotowujące do obrony mieszkańców 
w przypadku ataku gazowego nieprzyjacie-
la na ludność cywilną. W ramach przygoto-
wań mieszkańców na taki atak, z inicjatywy 
Garsteckiego przeprowadzono na terenie 
gminy w 1938 roku masowe szkolenia prze-
ciwgazowe. Szkolenia takie przeszły także 
niezwykle liczne w gminie koła PCK kie-
rowane przez Niemojowskich z Mącznik. 
W obliczu zbliżającego się ataku Niemiec na 
Polskę kierownik skalmierzyckich Warsz-
tatów Wagonowych podjął decyzję o przy-
gotowaniu zakładu do ewakuacji w celu 
ochrony przed przejęciem przez wroga. 
Wraz z maszynami, dokumentacją pociągi 
ewakuacyjne we wrześniu 1939 roku za-
pełniły się także rodzinami skalmierzyckich 
kolejarzy. Przez wiele lat po wojnie często 
wspominano w domach o tułaczce na Kre-
sy Wschodnie w 1939 roku. Z tej tułaczki 
Franciszek Garstecki nie wrócił już do Skal-
mierzyc Nowych, a jego dalsze losy mieliśmy 
okazję poznać w poprzednim numerze Ga-
zety Skalmierzyckiej. 

 
Jerzy Wojtczak

Konkurs na najciekawszy 
zeszyt lektur klas I-III 
rozstrzygnięty
Na początku roku szkolnego  zostały ocenione zeszyty 
lektur uczniów klas i-iii Szkoły podstawowej im. polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach, którzy wzięli udział 
w konkursie organizowanym przez bibliotekę szkolną. 

Pierwsze miejsce zajął Bartosz 
Kupaj z klasy II b, drugie miejsce Mi-
kołaj Książek  III b, III miejsce Alek-
sandra Szczepaniak III b. Wyróżnie-
nie otrzymał Michał Wieczorek III 
b. Laureaci konkursu dostali z rąk 
dyrektor szkoły Agnieszki Jaźwiec 
dyplomy oraz nagrody książkowe. 
Konkurs cieszył się dużą popular-
nością wśród uczniów. Propaguje on 
czytelnictwo wśród dzieci, rozbudza 

ich zainteresowania czytelnicze, za-
chęca do wypożyczania i czytania 
książek a także wzbogaca słownic-
two i poszerza wiedzę o otaczającym 
świecie. Konkurs będzie kontynu-
owany w bieżącym roku szkolnym 
i cyklicznie powtarzany. 

Anna Bogdajewicz

Laureaci konkursu na najciekawszy zeszyt lektur
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Mała książka – wielki człowiek
Centrum Kultury oraz Biblioteka publiczna Gminy i Miasta w Nowych 
Skalmierzycach  od września kolejny raz włączyło się w realizowaną 
przez instytut Książki kampanię społeczną „Mała książka - wielki 
człowiek”. 

To wspaniała akcja propagująca czytelnic-
two. Do udziału zapraszamy przedszkolaków 
wraz z rodzicami, dziadkami i opiekunami.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, 
które odwiedzi bibliotekę otrzyma w pre-

zencie wyprawkę czytelniczą, a w niej: książ-
kę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną 
pod względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelni-
ka. Za każdą wizytę zakończoną wypożycze-

niem minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego mały czytelnik otrzyma naklej-
kę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem potwier-
dzającym jego czytelnicze zainteresowania. 
Kampania przypomina o korzyściach wyni-
kających ze wspólnego czytania. Dzięki akcji 
dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej 
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia kultu-
ralnego. Zapraszamy do przyłączenia się 
do akcji.

Narodowe Czytanie 2020
5 września br. w Starym Kinie w dziewiątej już edycji Narodowego 
Czytania można było usłyszeć wielkie dzieło polskiej literatury, „Bal-
ladynę” Juliusza Słowackiego. Gospodarzem wydarzenia było Centrum 
Kultury oraz Biblioteka publiczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.  

Dramat o dwóch siostrach – Balladynie 
i Alinie zaliczany jest do najwybitniejszych 
dzieł polskiego romantyzmu. Prezydent 
RP Andrzej Duda w liście zachęcającym 
do wspólnego czytania „Balladyny” napi-
sał: Wierzę, że w tym szczególnym dla nas 
wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy 
epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej 
literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przy-
nosząc wiele czytelniczej satysfakcji i po-
nownie łącząc w przekonaniu o doniosłości 

dzieł naszych największych pisarzy. 
Tegoroczne wydarzenie odbyło się on-

line. W mniejszym, kameralnym gronie, 
lekturę wspólnie czytali przedstawiciele 
władz gminy i miasta oraz miłośnicy lite-
ratury. Uroczystość przeplatano utworami 
wokalno-instrumentalnymi duetu Moniki 
Walczak oraz Krystiana Przybyła. Na ko-
niec wszyscy, którzy aktywnie włączyli się 
w akcję Narodowego Czytania, mieli moż-
liwość zrobienia pamiątkowej pieczątki. 

W przyszłym roku lekturą jubileuszowej 
10. edycji będzie „Moralność pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej.
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Uroczystość wręczenia nagród 
laureatom Diecezjalnego Konkursu 
„Uczyć i wychowywać do miłości” 
organizowanego w ramach „II Festiwalu 
Świętych i Błogosławionych ECCE HOMO  
- Edmund Bojanowski”

Odczytanie werdyktu i wręczenie nagród 
odbyło się w kościele pw. Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Nowych Skalmierzycach 
25 września 2020 roku, pomimo iż realizację 
drugiej edycji festiwalu z uwagi na pandemię 
Covid-19 przesunięto na rok 2021.

Zgodnie z protokółem konkursu z 5 czerw-
ca 2020 r. jury w składzie: ks. dr Adam Kra-
ska – przewodniczący, poeta, literat, dyrektor 
Technikum im. św. Józefa w Kaliszu; Aneta Ko-
lańczyk – poetka, literatka, członek Zarządu 
Stowarzyszenia „Łyżka Mleka”; Andrzej Zmy-
ślony – poeta, literat, członek Zarządu Stowa-
rzyszenia im. Haliny Sutarzewicz; ks. Daniel 
Kalis – koordynator konkursu i sekretarz jury, 
wikariusz parafii  pw. Bożego Ciała w Nowych 
Skalmierzycach nagrody otrzymali:
W kategorii klas VII-VIII
• laureatem 1 miejsca został Szymon 

Bartczak z klasy VII Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kokaninie za wiersz 
„Przeżyć życie”, podpisany godłem 
„Bartek” / opiekun artystyczny Honorata 
Kurdyk 

• laureatem II miejsca został Łukasz 
Stempień z klasy VIII A  Szkoły 
Podstawowej im. L. Szymoniaka 
w Sobótce za wiersz „xxx ...Edmund 
Bojanowski...”,  podpisany godłem 
„Toskania” / opiekun artystyczny Renata 
Marciniak-Kolenda 

Dwa równorzędne 
wyróżnienia przyznano:
• Patrykowi Lisowi z klasy VII Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Kokaninie 
za wiersz „Wychowywać do miłości”, 
podpisany godłem „Lisek” / opiekun 
artystyczny Honorata Kurdyk 

• Natalii Szymankiewicz z klasy VIII 
A Szkoły Podstawowej im. L. Szymoniaka 
w Sobótce za wiersz „Boży posłaniec- 
Edmund Bojanowski” podpisany godłem 
„Tosia” / opiekun artystyczny Renata 
Marciniak-Kolenda

W kategorii klas ponadpodstawowych 
trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali:
• Anna Lewandowska z klasy II E Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Kaliszu za 
wiersz „Miłość, czyny, uczucia” podpisany 
godłem „Aestetyczna” / opiekun 
artystyczny ks. Łukasz Józef Ograbek

• Julita Dębowska z klasy I E Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Kaliszu za wiersz 
„Ludzkie uczucia - pamięci Edmunda 
Bojanowskiego” podpisany godłem 
„Hiszpanka” / opiekun artystyczny ks. 
Rafał Wawrzyniak,

• Mariola Łempicka z klasy III A, Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Kaliszu za 
wiersz „Nauka” podpisany godłem 
„Miri” / opiekun artystyczny ks. Łukasz 
Józef Ograbek.

Oceniając nadesłane wiersze jurorzy 
zwrócili uwagę na ich różnorodność oraz 
potencjał twórczy autorów, którym sugeru-
ją ciągłe poszukiwania autorytetów w dzie-
dzinie poezji w celu doskonalenia swojego 
warsztatu, życząc jednocześnie ustawicznego 
poznawania i wzbogacania własnej poetyc-
kiej drogi, wypełnionej szczerością wypo-
wiedzi i sprawnością językową. Jury doceni-
ło również fakt, iż mimo panującej pandemii 
Covid-19 i związanej z nią nieobecnością 
w szkołach oraz utrudnionym kontakcie ze 
swoimi nauczycielami, uczniowie chwycili za 
pióra, by postać, życie i dzieło bł. Edmunda 
Bojanowskiego przedstawić w formie po-
etyckiej. Jury dziękuje opiekunom młodzieży 
uczestniczącej w konkursie za artystyczne 
wsparcie i motywowanie autorów tekstów 
do podjęcia trudnego dzieła tworzenia. Mło-
dym twórcom jury życzy dalszej zabawy sło-
wem, nabywania umiejętności formułowania 
spójnej koncepcji literackiej oraz rozwijania 
swojego potencjału i osobowości twórczej.

Protokół odczytał przewodniczący jury ks. 
dr Adam Kraska. Wszyscy nagrodzeni otrzy-
mali z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Łukasza Jerzego Walczaka oraz 
proboszcza parafii pw. Bożego Ciała w No-
wych Skalmierzycach ks. Zbigniewa Króczyń-
skiego nagrody rzeczowe sfinansowane ze 
środków Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Maria Bednarczyk-Antczak
fot. Magdalena Kąpielska
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15 września - Światowy Dzień Kropki
święto kreatywności, pokonywania ograniczeń, umacniania wiary we 
własne siły i odwagę cieszy się co roku większym zainteresowaniem. 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podsta-
wowej im. Polskich Noblistów dołączył do 
wspólnego świętowania. Już od rana na dzieci 
czekały przeróżne formy aktywności. Na po-
czątku poznaliśmy genezę święta. Uważnie 
obejrzeliśmy film pt. „The Dot” opowiadający 
o kropce, która zmieniła świat małej dziew-
czynki Vashti. Bohaterka „Kropki” Petera Rey-
noldsa nabiera wiary we własne możliwości, 
przełamuje uprzedzenia. Opowieść porusza 
wiele serc, nie tylko małych słuchaczy, ale rów-
nież dorosłych. Przedszkolaki wspólnie roz-

mawiały o talentach drzemiących w każdym 
z nas. Historia uświadomiła przedszkolakom, 
że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności. 
Tego dnia dostrzegaliśmy kropki tam, gdzie 
wcześniej nikt na nie nie zwracał uwagi. Oka-
zało się, że kropki towarzyszą nam w życiu 
codziennym. Odnalezione kropki posłużyły 
nam do liczenia i segregowania. Aktywnie słu-
chaliśmy muzyki i bawiliśmy się w malowanie 
i rysowanie. Był to dzień kolorowy i radosny.

Lucyna Pawlicka, Mariola Cal

Nowy sprzęt dla pracowników 
gospodarczych
Grupa pracowników gospodarczych zatrudniona przez urząd Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce w celu utrzymania porządku oraz 
pielęgnacji zieleni została doposażona w nowy sprzęt. 

To m.in. traktor do koszenia trawy oraz 
kosa spalinowa. Kieruję się prostą zasadą, 
że każdą pracę należy usprawniać, aby jej 
efekty były jak najlepsze – uzasadnia zakup 
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak i dodaje, że 
na tym nie koniec – Szybsze oraz bezpiecz-
niejsze przemieszczanie się po terenie Gminy 
zapewni im zaś planowana w naszych tego-
rocznych jeszcze zakupach tzw. „brygadów-

ka”. Samorząd gminny zabezpieczył na ten 
cel w budżecie 120 tysięcy złotych. Wspo-
mniana brygadówka to samochód z drugim 
rzędem foteli, dzięki czemu może nim po-
dróżować do siedmiu osób. Posiada również 
pakę, czyli ładownię na której będzie można 
przewozić narzędzia i sprzęt, którym na co 
dzień posługują się pracownicy gospodarczy. 

Magdalena Kąpielska

Powiatowe Zawody 
Sikawek Konnych 
jednostek OSP 
z sukcesami druhen 
i druhów z terenu 
Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce

Jednostki OSP Boczków, Biskupice Oło-
boczne oraz Gostyczyna reprezentowały 
Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w tego-
rocznych 17. Zawodach Sikawek Konnych 
jednostek OSP powiatu ostrowskiego, które 
odbyły się 13 września we Wysocku Małym.

Rywalizowało ze sobą jedenaście drużyn 
męskich oraz trzy żeńskie. Nasze jednostki 
spisały się znakomicie. Na podium stanę-
ły zarówno druhny – drużyna żeńska z OSP 
Boczków zdobyła II miejsce, ustępując jedy-
nie Topoli Małej, jak i druhowie – III miejsce 
wywalczyła męska drużyna również z tej 
jednostki. OSP Gostyczyna uplasowała się na 

miejscu IV, na VII – OSP Biskupice Ołoboczne.
Siedmioosobowe zespoły pokonywały 

na swej trasie m.in. równoważnię, schody, 
„drzwi” czy tunel. Najbardziej widowiskowe 
zadanie dotyczyło zaś strącenia  przy pomocy 
sikawki tzw. ognika. 

18 września delegacja OSP Boczków go-
ściła u burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka. 
Była to dla niego okazja, by osobiście podzię-
kować jednostce za godne reprezentowanie 
Gminy, gdyż w dniu zawodów uczestniczył 

w innym wydarzeniu. Brawo druhny i dru-
howie. Z roku na rok zajmujecie coraz wyższe 
lokaty – cieszył się włodarz, który wyraził też 
wdzięczność strażakom z Gostyczyny i Bisku-
pic Ołobocznych: Gratuluję i dziękuję też po-
zostałym jednostkom, na których wyposażeniu 
znajdują się sikawki, że przystąpiły do tej co-
rocznej widowiskowej rywalizacji. Z wszystkich 
Was jesteśmy bardzo dumni. 

Magdalena Kąpielska
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3 października w Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Skalmierzycach odbył się 
pierwszy z czterech turniejów pn. Cykl Turnie-
jów Południowej Wielkopolski 2020. Jego or-
ganizatorem był KPR Szczypiorno Kalisz, a wy-
darzeniu patronował Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak. 

Zwycięzcą rozgrywek została drużyna ze 
Skalmierzyc, która we finale pokonała repre-
zentację z Opatówka 5:1. Dodatkowo przy-
znano także trzy wyróżnienia indywidualne:
• najlepszy bramkarz turnieju – Adam 

Chwaliński
• najlepszy zawodnik turnieju – Mateusz 

Robakowski
• lider zespołu – Ksawery Kubiak

Serdecznie gratulujemy całej drużynie 
oraz trenerowi Łukaszowi Krzyśce!

Dariusz Smułka

Młodzi mistrzowie sportu
oliwia Klar, Jakub Tuczyński, piotr Stempniak – to o tych mieszkańcach 
Gminy, młodych sportowcach na co dzień trenujących w barwach Klubu 
Sportowego STal la ostrów Wielkopolski  było głośno we wrześniu br. 
z racji odniesionych przez nich sukcesów na arenach krajowych.

Wszystko zaczęło się od medali wywalczo-
nych przez Piotra Stempniaka. 15 września 
podczas Mistrzostw Polski do lat 20 (U20), 
które odbyły się w Radomiu lekkoatleta zdo-
był drugie miejsce w sztafecie 4 x 400 oraz 
trzecie w sztafecie 4 x 100 metrów.

20 września, również w Radomiu, w Mi-
strzostwach Polski do lat 18 (U18) dwukrot-
nie na drugim miejscu podium stanął Jakub 

Tuczyński. Pierwszy ze srebrnych medali zdo-
był w sztafecie 4 x 100 metrów, kolejny – w 
skoku w dal. Zawodnik skoczył na odległość 
6,94 cm, zdobywając wicemistrzostwo kraju, 
ale i pobijając swój życiowy wynik o 19 cm.

Nie tylko ze złotym medalem, ale również 
rekordem kraju wróciła z Mistrzostw Polski 
w Słupsku 16-letnia Oliwia Klar. 27 wrze-
śnia wraz z zawodniczkami KS STAL zdobyła 

I miejsce w kategorii U16 w biegu sztafeto-
wym 4 x 100 metrów.

Wyniki i miejsca, jakie zdobywają nasi spor-
towcy są najlepszym uzasadnieniem wprowa-
dzonych w tym roku Stypendiów oraz Nagród 
Sportowych Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. Honorujemy nimi już nie tylko 
dzieci, ale wszystkich wybitnych sportowców 
do 26. roku życia – skomentował burmistrz 
Jerzy Łukasz Walczak, który zaprosił do ma-
gistratu całą trójkę, by osobiście złożyć gra-
tulacje za tak wspaniałe osiągnięcia oraz pro-
mowanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 
Gościem włodarza był także prezes KS STAL 
LA Marek Walczak.

Magdalena Kąpielska

Piłkarze ręczni ze Skalmierzyc numerem jeden

Piotr Stempniak Oliwia Klar i prezes KS STAL LA Marek Walczak Jakub Tuczyński

16



Przełomowy wrzesień  
w historii Legionu
W ostatnią sobotę września zainaugurowaliśmy start  
w iii lidze o Mistrzostwo Wielkopolski.

W pierwszym meczu wystąpiliśmy w roli 
gospodarza i gościliśmy u siebie drużynę 
UKS Joker Piła, czołową drużynę poprzed-
niego sezonu w tych rozgrywkach. Wynik 
meczu 3:0 świadczyłby o łatwym i szybkim 
zwycięstwie. Nic bardziej mylnego. Mecz 
był wyrównany, ale w trakcie pierwszego 
i drugiego seta systematycznie budowana 
była pewna przewaga, aby pod kontrolą je 
wygrać. Trzeci set pokazał prawdziwe obli-
cze magii, gdzie drużyna przegrywająca nie 
ma już nic do stracenia i stawia wszystko na 
jedną kartę, a do drużyny prowadzącej wkra-
da się znużenie i nadmierna pewność sie-
bie. Obraz i przebieg tego seta od początku 

były podobne do poprzednich, aczkolwiek 
bardziej zacięte, co dostarczyło publiczno-
ści wiele emocji. Trwała wyrównana walka 
z minimalną przewagą Legionu i przy stanie 
24:22, kiedy potrzebne było postawienie 
przysłowiowej „kropki nad i”, zaczęła się 
magia. Rywale doprowadzili do wyrównania 
24:24 i gry na przewagę, mając w górze kilka 
razy piłki setowe. Nasi zawodnicy również 
mieli swoje okazje, ale dopiero przy stanie 
31:30 wykorzystali swoją szansę i przypie-
czętowali sukces zdobywając 32. punkt. 

Wynik meczu Legion Skalmierzy-
ce : UKS Joker Piła, 3:0 (25:21, 25:18, 
32:30).

Skład Legionu: 1-Raszewski Patryk, 
2-Szymczak Błażej, 5-Zych Paweł (ka-
pitan), 6-Pytlarz Wojciech, 8-Telega 
Daniel, 10-Lipa Michał, 12-Machow-
czyk Maciej,  13-Piechociński Tobiasz, 
14-Hamerski T., 99-Paszkiewicz Błażej.

W dniu pisania tego artykułu, 3 
października rozgrywana była druga 
kolejka rozgrywek, a nam tym razem 
przypadł wyjazd do Nowego Tomyśla 
i rywalizacja z tamtejszą drużyną MKS 
Kangur. Mecze wyjazdowe grane na hali 
rywala zawsze należą do trudniejszych, 

ponieważ trzeba szybko 
przyzwyczaić się do obiektu 
i do kibiców, którzy raczej 
nie sympatyzują przyjezd-
nym. Byłem z drużyną na 
tym meczu jako jedyny nie 
zawodnik i bacznie się przyglądałem temu 
widowisku. Nic nowego nie odkryję twier-
dząc, że kibice są ważnym elementem meczu 
i po części stają się niewidocznym dodat-
kowym, siódmym zawodnikiem na boisku, 
najczęściej na pozycji libero podbijającego 
piłki niemożliwe do przyjęcia. Atmosfera na 
trybunach była sympatyczna. Na hali było 
słychać oklaski i brawa po wielu pięknych 

akcjach naszych zawodników, a po zdobyciu 
ostatniego punktu przez Legion sąsiadujący 
ze mną kibice gospodarzy pogratulowali mi 
zwycięstwa. Mecz przebiegał pod kontrolą 
naszej drużyny i zakończył się wynikiem 3 
:1 dla Legionu Skalmierzyce, w setach 25:14, 
25:18, 23:25, 25:21. W tym meczu również 
zadziałała magia trzeciego seta i to dobitnie, 
ponieważ go minimalnie przegraliśmy.

Skład Legionu w tym meczu: 1-Raszewski 
P., Zych P. (kapitan), 7-Skorupa D., 10-Lipa M., 
11-Kozielski P., 12-Machowczyk M., 13-Pie-

chociński T., 99-Paszkiewicz B., Nowak P. (li-
bero i trener).

Po drugiej kolejce z kompletem 6 punk-
tów zajmujemy II miejsce w lidze.

W październiku czekają nas jeszcze dwa 
mecze u siebie: 10.10 z LZS Orzeł Superga-
dżet Osiecza i 24.10 z UKS Piątka Turek oraz 
na wyjeździe 17.10 z AS IZOMET Wronki.

Początek sezonu wygląda optymistycz-

nie. Myślę, że ciężka praca oraz warunki do 
treningów i rozgrywania meczów pozwolą 
osiągnąć dobry wynik.

Zapraszam kibiców na mecze, które jako 
gospodarze będziemy rozgrywać w hali 
sportowej przy Szkole Podstawowej im. Po-
wstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach. 
O szczegółowych terminach spotkań będzie-
my informować na bieżąco w akcjach plaka-
towych i w Internecie.

Z siatkarskim pozdrowieniem,
Stanisław Zbyszek Gzieł

Tabela po 2 kolejce 

LP. ZESPóŁ MECZE PKT ZW. SETY + SETY - PKT + PKT -
1 TSK ORZEŁ OSIEK 2 6 2 6 1 170 131
2 LEGION SKALMIERZYCE 2 6 2 6 1 180 147
3 AS IZOMET WRONKI 2 5 2 6 3 194 178
4 UKS SZAMOTULANIN SZAMOTUŁY 1 3 1 3 1 94 72
5 LZS ORZEŁ SUPERGADżET OSIECZA 2 3 1 4 3 152 152
6 UKS PIĄTKA TUREK 2 2 1 4 5 187 203
7 ENEA ENERGETYK POZNAń 2 1 0 3 6 186 207
8 IUKS JEDYNKA POZNAń 2 1 0 2 6 158 177
9 MKS KANGUR NOWY TOMYŚL 2 0 0 1 6 132 173
10 UKS SMS JOKER PIŁA 1 0 0 0 3 69 82
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Co w KS POGOŃ  
NOWE SKALMIERZYCE słychać?
Wrzesień dla grup młodzieżowych naszego klubu to czas rozpoczęcia 
zmagań ligowych, w których w uczestniczyło 7 drużyn, począwszy od 
najmłodszych Żaków (roczniki 2013, 2014), kończąc na Juniorze młod-
szym. W każdej kategorii wiekowej uczestniczyły drużyny klubu, co 
daje nadzieję, że za jakiś czas będzie głośno o naszych podopiecznych.

Wrzesień to również pierwsze powołanie 
do kadr powiatu, otrzymało je 6 reprezentan-
tów KS POGOŃ NOWE SKALMIERZYCE: w ka-
tegorii Orlik (rocznik 2010): Ivo Kaczmarek, 
Bartosz Szymendera, Korczak; w kategorii 
Orlik młodszy (2011): Bartosz Wilczak, Kry-
stian Gaweł, Tomasz Lis. Wielkie gratulacje 
dla chłopców na początku przygody z piłką.

W czasach epidemii i wielu obostrzeń 
dzieci trenujące w naszym klubie dostoso-
wały się do wszystkich zaleceń i starannie 
przygotowały się do nowego sezonu, o czym 
szerzej niżej:
1. Drużyny SkrzatóW (rocznik 
2013/2014)

Najmłodsza drużyna zmagania rozpoczęła 
w turniejach towarzyskich rozgrywanych ko-
lejno w Nowych Skalmierzycach 13.09.2020, 
Ostrowie Wielkopolskim 20.09.2020 oraz Ka-
liszu 04.10.2020.

Każdorazowo udział bierze Pogoń I oraz 
Pogoń II. Rywalizacja toczy się z zespołami: 
OKS Ostrów Wielkopolski, UKS Kopernik 
Piotrów, Prosna Kalisz, KKS Kalisz. 

W tej kategorii wiekowej wyniki oraz 
bramki nie są zapisywane. Najważniejszym 
aspektem jest możliwość rywalizacji z rówie-
śnikami, liczy się radość z gry w piłkę nożną, 
możliwość spędzenia czasu z rodzicami oraz 
najbliższymi, którzy kibicują najmłodszym 
adeptom. 
2. Drużyna żakóW (rocznik 2012 
i młoDSi) 

Drużyna trenera Patryka Pery również 
uczestniczy w turniejach towarzyskich, 
w których wyniki nie są brane pod uwagę. 

Dotychczas odbyły się dwa turnieje. Jeden 
odbywał się na obiektach stadionu w Nowych 
Skalmierzycach, w których zmierzyliśmy się 
z następującymi klubami: KKS Kalisz, Szczyt 
Szczytniki, AP Reiss Kalisz, Iskra Sieroszewi-
ce, Calisia Kalisz. 
3. orlik młoDSzy (2011 i młoDSi) 

Drużyna trenerów Tomka Kaczmarka 
i Marcina Lisa występuje w lidze Orlika E2 
grupa 13, gdzie mierzy się z drużynami: Li-
skowiak Lisków, LKS Gołuchów, Calisia Ka-
lisz, Calisia Kalisz 2, KKS Kalisz, KKS Kalisz 
2. Po rozegranych czterech meczach drużyna 
z kompletem punktów prowadzi w tabeli.
• KS POGOŃ NOWE SKALMIERZYCE – 

Calisia Kalisz 8:4 
3x Marcin Wiatrowski, 3x Krystian Gaweł, 
1x Fabian Kaczmarek, 1x Filip Grajcar

• KS POGOŃ NOWE SKALMIERZYCE – LKS 
Gołuchów 6:3 
2x Marcin Wiatrowski, 1x Fabian 
Kaczmarek, 1x Filip Grajcar, 1x Krystian 
Gaweł, 1x Filip Kopras

• Liskowiak Lisków – KS POGOŃ NOWE 
SKALMIERZYCE 1:9 
3x Krystian Gaweł, 1x Fabian Kaczmarek, 
2x Marcin Wiatrowski, 1x Filip Grajcar, 2x 
Nikodem Herbik

• KS POGOŃ NOWE SKALMIERZYCE – KKS 
Kalisz II 8:1 
3x Krystian Gaweł, 3x Bartosz Wilczak, 1x 
Marcin Wiatrowski, 1x Fabian Kaczmarek

4. orlik (2010) 
Trenerzy: Dariusz Mikołajczyk i Norbert 

Kaczmarek. W bardzo silnej I Lidze Okręgo-
wej zawodnicy rozegrali już część sezonu: 

KS Pogoń NS – Ostrovia Ostrów Wielkopolski 
3:6, KKS Kalisz – KS POGOŃ NS 5:3, KS POGOŃ 
– UKS Reiss Kalisz 8:2, KS POGOŃ – Astra Kro-
toszyn 3:3.
5. młoDzik (2008) 

Drużyna prowadzona przez Piotra Józe-
fiaka występuje w grupie 8 I Ligii Okręgowej, 
gdzie po pięciu spotkaniach z dorobkiem 8 
punktów zajmuje IV miejsce, tracąc do lidera 
5 punktów.

KS POGOŃ NOWE SKALMIERZYCE 
– Calisia Kalisz 2:3, AT Krotoszyn – KS POGOŃ 
NOWE SKALMIERZYCE 3:3, KS POGOŃ NOWE 
SKALMIERZYCE – Szczyt Szczytniki 6:0, Rasz-
kowianka Raszków – KS POGOŃ NOWE SKAL-
MIERZYCE 3:3, KS POGOŃ NOWE SKALMIE-
RZYCE – Astra Krotoszyn 8:1.
6.  Junior młoDSzy B1 grupa 7, i liga 
okręgoWa

Podopieczni trenerów Michała Kasprzaka 
i Damiana Dery z dorobkiem 6 punków zaj-
mują IV miejsce w swojej kategorii wiekowej, 
odnosząc następujące wyniki:
• KS POGOŃ NOWE SKALMIERZYCE 4:2 

Biały Orzeł Koźmin Wlkp. 
1x Mateusz Rasiak, 3x Piotr Wilgocki

• AP Ostrzeszów 4:3 KS POGOŃ NOWE 
SKALMIERZYCE 
3x Piotr Wilgocki

• KS POGOŃ NOWE SKALMIERZYCE 9:0 
Strażak Słupia 
2x Piotr Wilgocki, 2x Michał Ulbrych, 1x 
Mateusz Rasiak, 4x Krzysztof Wancek

• 26.09.2020 Stal Pleszew 3:2 KS POGOŃ 
NOWE SKALMIERZYCE 
2x Piotr Wilgocki

Drużyny SeniorSkie
II drużyna naszego klubu prowadzona 

przez Michała Kasprzaka występuje w klasie 
B grupy 7. Po 7 spotkaniach z dorobkiem 19 
punktów zajmuje ex aequo I miejsce.
• 23.08 Liskowiak Lisków 0:2 KS POGOŃ 

NOWE SKALMIERZYCE 
1x Dawid Szmania, 1x Jakub Mucha

• 30.08 KS POGOŃ NOWE SKALMIERZYCE 
5:2 KS Kamień 
3x Dawid Szmania, 2x Jakub Mucha

• 6.09 Korona Chełmce 2:3 KS POGOŃ 

Drużyna Orlik Młodszy Drużyna Skrzat
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Stowarzyszenie Piłki Ręcznej KPR Szczypiorno-Kalisz 
pragnie ogłosić nabór dzieci z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
rocznik 2009 oraz 2010 do Akademii Piłki Ręcznej.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu na hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich.
- Poniedziałek w godz. 18:00-19:30
- Piątek w godz. 17:00-18:30
Gwarantujemy:
-koszulki oraz spodenki sportowe
-możliwość organizacji obozów i kolonii

Zachęcamy również 
osoby dorosłe, które zakończyły 
młodzieńczą przygodę z piłką 
ręczną do uczestnictwa w 
treningach Mastersów KPR 
Szczypiorno Kalisz, srebrnych 
medalistów Mistrzostw Polski 
Kalisz 2018.
Treningi dla dorosłych odbywać 
się będą w poniedziałki 
w godz 19:30-21:00.

-świetną bazę treningową
-kadrę trenerską

Wszystkich 
serdecznie zapraszamy.

KPR Szczypiorno Kalisz

NOWE SKALMIERZYCE 
1x Wiktor Matysiak, 1x Krystian 
Szczepaniak, 1x Konrad Czerwiński

• 13.09 KS POGOŃ NOWE SKALMIERZYCE 
2:1 Błękitni Sparta Kotlin 
1x Krystian Szczepaniak, 1x Dawid 
Szmania

• 20.09 Wicher Mycielin 0:7 KS POGOŃ 
NOWE SKALMIERZYCE 
4x Przemysław Balcerzak, 1x Gracjan 
Malinowski, 1x Patryk Mikita, 1x Tomasz 
Jasiński

• 27.09 KS POGOŃ NOWE SKALMIERZYCE 
3:0 LKS Godziesze (walkower)

• 3.10 Victoria Skarszew 2:2 KS POGOŃ 
NOWE SKALMIERZYCE 
2x Dawid Szmania

i Drużyna kS pogoŃ noWe 
Skalmierzyce

Aktualnie drużyna zajmuje II miejsce 
w rozgrywkach IV ligi PRO EKO. Z 33 możli-
wych do zdobycia punktów udało się uzyskać 
28, co dało najlepszy początek sezonu na 
przełomie kilku ostatnich lat. Bilans spotkań 
to 9 zwycięstw, 1 remis i 1 porażka. Najwięcej 
strzelonych bramek, 37 w całej lidze, śred-
nio ponad 3 trafienia na mecz oraz 10 stra-
conych – to drugi wynik spośród wszystkich 
zespołów. 
kaDra kS pogoŃ noWe Skalmierzyce:

Borwik Łukasz, Bałamącek Kacper, Kacz-
marek Tomasz, Rączka Dawid, Józefiak Piotr, 
Lis Marcin, Armatys Daniel, Nogaj Mateusz, 
Kuczyński Dawid Kaczmarek Daniel, Ma-
jerz Kacper, Juszczak Dawid, Mikita Patryk, 
Dymarski Krzysztof, Radojewski Adrian, 
Majewski Adam, Rośczak Kacper, Szczepa-
niak Krystian, Czerwiński Konrad, Balcerzak 
Przemysław, Marciniak Mateusz, Pera Patryk, 
Matysiak Wiktor, Pinkowski Kacper, Wietecki 
Bartosz, Trener Łukasz Bandosz

Tomasz Kaczmarek

Tabela KS Pogoń Nowe Skalmierzyce

19Październik, nr 10(323)/2020




