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W nowym obiekcie zgromadziła się nie 
tylko społeczność szkolna, ale także goście, 
w tym m.in. władze samorządowe, dyrek-
torzy szkół, poczty sztandarowe placówek 
z terenu gminy oraz księża. Symbolicznego 
przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożena Budzik wraz z dwoma uczniami, 
przewodniczący Rady Gminy i Miasta Ka-
zimierz Sipka, tegoroczny gospodarz uro-
czystości – dyrektor Lucyna Lisiak-Kycia, 
przewodniczący Rady Rodziców Marcin 
Michalak oraz przewodnicząca samorządu 
szkolnego Jagoda Gac. Proboszcz miejscowej 
parafii ks. kan. Zbigniew Króczyński w krót-
kiej modlitwie pobłogosławił przyszłym 

użytkownikom hali oraz ją poświęcił. Z ko-
lei burmistrz Bożena Budzik podsumowała 
całokształt prac w tej szkole: Jest to kolejna 
inwestycja w Waszej placówce po oddanym 
w 2008 roku kapitalnym remoncie budynku 
oraz otwartym w 2011 roku wielofunkcyjnym 
boisku sportowym o nawierzchni tartanowej. 
Tym samym jest to również ostatni, pożegnal-
ny prezent obecnego samorządu gminnego 
w związku z kończącą się za miesiąc kaden-
cją rady oraz burmistrza. Dziś Wasza szkoła 
to przykład jednej z najlepiej wyposażonych 
w Gminie, a już na pewno pod względem in-
frastruktury sportowej. Niech więc szczęśliwie 
oraz z pożytkiem służy ona całej społeczno-
ści. W podziękowaniu dyrektor szkoły wraz 

z kilkorgiem uczniów wręczyli burmistrz bu-
kiet kwiatów oraz pamiątkowy obraz. Na za-
kończenie uczniowie zaprezentowali bogaty 
program artystyczny złożony z tańca, śpiewu 
i pokazów sportowych.

Budowa hali trwała osiemnaście miesię-
cy. Posiada ona pole gry o wymiarach 36x18 
metrów ze składaną trybuną na 163 widzów. 
Ponadto zaprojektowano przy niej szatnie, 
łazienki, pomieszczenia socjalne, magazyn 
sprzętu, wiatrołap i toalety. Na I i II piętrze 
przyległego łącznika utworzono cztery sale 
lekcyjne. Inwestycję w całości sfinansowano 
z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce, a jej koszt to około 5.850.000,00 zł.

Dariusz Smułka
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Inauguracja roku szkolnego  
w nowej hali sportowej
Mimo iż, rok szkolny 2018/2019 trwa już ponad miesiąc jego 
gminna inauguracja odbyła się dopiero 5 października. Wtedy 
miało miejsce również uroczyste otwarcie nowo pobudowanej 
hali sportowej, która powstała przy Szkole Podstawowej  
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach.

Tak powstawała hala sportowa
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Odnowione podwórza
Do końca października potrwają prace na podwórzu koło budynku 
komunalnego przy ulicy 3 Maja w Nowych Skalmierzycach. 
Zostanie ono wyłożone kostką brukową oraz płytami ażurowymi. 

Na środku pozostanie teren zielo-
ny z rosnącymi tam drzewami. Wejścia 
do kamienic również będą wykonane 
z kostki. Przedsięwzięcie jest finanso-
wane z budżetu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, a jego koszt to blisko 160 
tysięcy złotych.

We wrześniu zakończyły się dwie po-
dobne inwestycje – podwórze za budyn-
kiem przy ulicy Kaliskiej 38, które zy-
skało nowy chodnik z kostki, odnowioną 
drogę wjazdową oraz uporządkowany 
teren. Na dniach zostaną zamontowane 
jeszcze nowe stojaki do suszenia bieli-
zny oraz boks śmietnikowy. Koszt zada-
nia opiewał na około 60 tysięcy złotych. 
Drugą inwestycją było utwardzenie 270 
m2 placu kostką brukową wraz z mon-
tażem odwodnień przed budynkiem 
komunalnym w Kotowiecku. To zadanie 
kosztowało ponad 52 tys. zł. 

 
Dariusz Smułka 

Nowa elewacja świetlicy 
w Boczkowie
Trwają prace związane z położeniem  
nowej elewacji na świetlicy wiejskiej w Boczkowie. 

Inwestycja będzie zwieńczeniem 
wszystkich prowadzonych tam robót, bo-
wiem sala w 2016 roku przeszła komplek-
sowy remont wnętrza.

Na budynku zostanie położony nowy 
tynk, a ściana szczytowa od strony remizy 
strażackiej zostanie dodatkowo ocieplona. 

Prace zakończą się jeszcze w październi-
ku, a ich koszt to około 75 tysięcy złotych. 
Przedsięwzięcie jest finansowane z budże-
tu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Po-
nadto samorząd w przyszłym roku planuje 
wybudować tam parking. 

Dariusz Smułka

Podwórze przy ul. Kaliskiej 38

Podziękowania dla burmistrz  
i uroczyste przecięcie wstęgi

Otwarcie uświetniły pokazy artystyczne i sportowe 
w wykonaniu uczniów szkoły

Plac w Kotowiecku

20.09.2018
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75. rocznica śmierci polskich lotników 
Wybudowany 25 lat temu pomnik Lotników w Nowych Skalmierzycach 
powstał w 50. rocznicę tragicznych wydarzeń, które rozegrały się na 
skalmierzyckiej ziemi w nocy z 14/15 września 1943 roku. 

Katastrofie uległ wówczas samolot Ha-
lifax JD 154 przewożący broń dla żołnierzy 
Armii Krajowej. Nie dotarł on do docelowego 
punktu w Ołoboku, tylko zawadził o jeden 
z domów znajdujący się przy granicy z Kali-
szem. Zginęła załoga maszyny oraz zamiesz-
kująca wspomniany budynek rodzina pań-
stwa Jańczaków.

Od 1993 roku w okolicy 15 września or-
ganizowana jest cykliczna uroczystość ku 
pamięci ofiar tragedii. To corocznie przez 
nas dawane świadectwo pamięci to zbioro-
wa, odpowiedzialna decyzja związana z tym 
– aby w myśl słów Jana Pawła II – włączyć się 

w długi szereg pokoleń i przekazać następ-
nym wspólne dobro – Ojczyznę. Jesteśmy więc 
dziś po raz kolejny i przychodzić będziemy 
w kolejnych latach, by przypominać o tych 
wydarzeniach oraz by oddać hołd wszystkim 
bohaterom II wojny światowej – powiedziała 
prowadząca tegoroczne spotkanie inspektor 
Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
i Miasta Magdalena Kąpielska. 

Oprócz referatu historycznego, który 
przedstawił uczeń Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzy-

cach Patryk Wysocki, ks. wikariusz Łukasz 
Rau poprowadził krótką modlitwę w inten-
cji poległych, a delegacje władz samorządo-
wych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
Rady Powiatu Ostrowskiego, służb mundu-
rowych (policja, straż, ZHP), samorządu 
mieszkańców miasta, miejskich firm, insty-
tucji i organizacji społecznych oraz placówek 
oświatowych złożyły pod pomnikiem wią-
zanki kwiatów i znicze.

Uroczystą oprawę 75. rocznicy śmierci 
polskich lotników zapewnili: Miejsko-Gmin-
na Orkiestra Dęta przy OSP Skalmierzyce 
oraz poczty sztandarowe wystawione przez 

OSP Boczków, szkoły podstawowe: im. Po-
wstańców Wlkp. z Nowych Skalmierzyc, im. 
Polskich Noblistów z Nowych Skalmierzyc, 
im. Adama Mickiewicza ze Skalmierzyc 
i Spółdzielczy Związek Grup Producentów 
Rolnych „Lazur”, natomiast wartę hono-
rową pełniła 11. Drużyna Harcerska im. 
Marii Konopnickiej ze Szczepu ZHP GRANI-
CA im. Powstańców Wielkopolskich w No-
wych Skalmierzycach.

Magdalena Kąpielska
fot. Dariusz Smułka

Gmina 
i Miasto Nowe 
Skalmierzyce 
znów w pierwszej 
100
Po raz ósmy Gmina i Miasto 
Nowe Skalmierzyce znalazła się 
wśród 100 najlepszych polskich 
samorządów w prestiżowym 
Rankingu Samorządów „Rzecz-
pospolitej”, tym razem zajmując 
72. miejsce w kraju i wysokie, 
8. miejsce w województwie 
wielkopolskim w kategorii gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich 
(w roku ubiegłym było to 6. 
miejsce).

Była to czternasta edycja tego organi-
zowanego przez ogólnopolski dziennik 
„Rzeczpospolita” przeglądu, który jak 
mówią jego pomysłodawcy wyłania i po-
kazuje jako przykłady do naśladowania 
te samorządy, które najlepiej dbają o swój 
zrównoważony rozwój.

Ranking sprawdza efektywność dzia-
łań samorządów na rzecz trwałego roz-
woju danej jednostki samorządu tery-
torialnego w podstawowych obszarach: 
trwałości ekonomicznej, środowiskowej, 
społecznej i w zakresie jakości zarzą-
dzania. Dodatkowo w tegorocznej edycji 
kapituła poszerzyła kryteria oceny ko-
rzystając z publicznych źródeł informacji 
takich jak np. dane ze sprawozdań budże-
towych udostępnianych przez Minister-
stwo Finansów czy danych zbieranych 
przez Główny Urząd Statystyczny. 

Takie rankingowe rozstrzygnięcia za-
wsze mnie radują, pokazują bowiem jak 
liczącym się samorządem w Polsce jest 
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce. To 
taki prezent dla wszystkich mieszkańców 
w chwili, kiedy już dobiega końca moja 
samorządowa służba – powiedziała Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Bożena Budzik. 

Dariusz Smułka
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Stypendia  
po raz piąty
Po raz piąty najlepsi uczniowie 
zamieszkujący Gminę i Miasto 
Nowe Skalmierzyce otrzymali 
stypendium burmistrza. Uro-
czysta gala odbyła się w szkole 
podstawowej im. Polskich 
Noblistów 4 października br. 

W tym roku przyznano ich rekordową 
ilość- aż 134. Aby dostać nagrodę trzeba było 
spełnić warunek dotyczący średniej ocen za 
dany rok szkolny tj. dla klas IV-VIII minimum 
5,4, a dla uczniów klas gimnazjalnych mini-
mum 5,2.

Nowością były po raz pierwszy przyzna-
ne stypendia sportowe. Uczeń musiał wyka-
zać się dobrymi wynikami w nauce (średnia 
minimum 4,0) a także spełnić przynajmniej 
jedno z kilku wymagań: być powołanym do 
Kadry Narodowej, reprezentacji kraju w tur-
niejach o Mistrzostwo Europy lub Świata, 
zająć miejsca od 1 do 8 w Mistrzostwach 
Polski, zająć miejsca od 1 do 3 w Mistrzo-
stwach Województwa lub otrzymać po-
wołanie do kadry wojewódzkiej i czynnie 
w niej uczestniczyć. Takich nagród przyzna-
no trzynaście. W sumie na stypendia prze-
znaczono 75.000 zł z budżetu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Pamiątkowe dyplomy były wręczane 
przez burmistrz Bożenę Budzik, przewodni-

czącego Rady Kazimierza Sipkę oraz kierow-
nika Referatu Oświaty i Wychowania Daniela 
Mitułę. Wiem, że aby się znaleźć w tym gronie 
nie było łatwo, bo kryteria przyznawania na-
gród uległy obostrzeniu, tym bardziej gratu-
luję dzisiejszym wyróżnionym – podkreśliła 
burmistrz. Serce rozpiera radość widząc, że 
z roku na rok grupa osób premiowanych za 
swoje osiągnięcia wzrasta. Śmiem więc twier-
dzić, że założenie, jakie sobie postawiliśmy 
w 2014 roku – czyli motywacja a zarazem 
nagradzanie za codzienną, ciężką, rzetelną 
i pełną poświęceń pracę – przynosi znakomite 
efekty. 

Niespodzianką było wystąpienie rodzica 
stypendysty – Jacka Przegiendy wraz z tre-
nerem Taekwon-do Mariuszem Dumitrescu 
oraz uczniami – Bartoszem Przegiendą i Ka-
rolem Adamczewskim. Dziękujemy za udzie-
lone wsparcie, przyznane środki, dzięki któ-

rym w dużej mierze Bartek oraz Karol mogli 
reprezentować naszą gminę w Mistrzostwach 
Świata w Taekwon-do. (…) Jako dowód 
wdzięczności, w celu podkreślenia zasług, 
mam zaszczyt przekazać burmistrz Bożenie 
Budzik nagrodę Prezesa Polskiej Federacji 
Taekwon-do o nazwie Taekwondoka. Nagro-
da ta jest przyznawana za szczególne zasługi 
dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Nie były 
to ostatnie podziękowania tego dnia. Oprócz 
kwiatów od stypendystów gospodarz obiek-
tu dyrektor Teresa Kiełbik wraz ze swoim 
zastępcą wręczyli Bożenie Budzik oprawio-
ne fotografie jako pamiątkę sprawowania 
funkcji burmistrza przez 26 lat. Do tych wy-
darzeń odnosił się także występ dzieci. 

 
Aleksander Liebert

Stypendia otrzymało 134 uczniów
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Skalmierzyczanie na frontach  
I-szej wojny światowej 
Już niedługo wkroczymy w okres obchodów 100-lecia niepodległości, 
które organizowane są praktycznie przez cały rok. Zakończenie 
działań wojennych w roku 1918 wraz z pokojem wersalskim 
dały nadzieję na nowy ład społeczny oraz odrodzenie się wielu 
umęczonych narodów w nowych granicach państwowych. 

Listopad 1918 roku oraz następne mie-
siące to wyjątkowy czas wykuwania zrę-
bów wolności także przez zamieszkujących 
tereny poznańskiego poddanych cesarza 
Wilhelma II. W marzeniach kilku pokoleń 
Polaków jawiła się Ojczyzna wolna i spra-
wiedliwa. Już Adam Mickiewicz w swoich 
poezjach modlił się „o wojnę powszechną 
za wolność ludów”. Wybuchające powstania 
umocniły i rozwinęły poczucie świadomości 
narodowej Polaków rozdzielonych trzema 
kordonami. W zaborze pruskim i rosyjskim 
poddani byli oni ostrej polityce wynarodo-
wienia, której nie ulegli, a raczej wzmoc-
nili potrzebę odrodzenia się Ojczyzny 
w nowym układzie geopolitycznym Europy. 
W państwie niemieckim już od roku 1856 
wprowadzono obowiązek 3-letniej służby 
wojskowej, a do 30. roku życia mężczyźni 
rezerwiści podlegali 2-letniemu szkoleniu, 
należąc do tzw. „landwery pierwszego rzu-
tu”. Natomiast starsze roczniki do 39. roku 
życia należały do tzw. „dalszej rezerwy”. 
Mężczyzn w wieku 40-50 lat powoływa-

no w czasie wojny do obrony terytorialnej, 
czyli „landszturmu”. Na początku XX wieku 
niemiecki system mobilizacyjny opierał się 
na przynależności terytorialnej rekrutów. 
Rezerwiści w razie mobilizacji zobowiązani 
byli do stawienia się komunikacją kolejową 
do wyznaczonej jednostki – z reguły pod-
legającej w Wielkopolsce V Korpusowi sta-
cjonującemu w Poznaniu. Skalmierzyczanie 
i rekruci z tego rejonu podlegali 155 Pułko-
wi Piechoty w Ostrowie Wlkp. W momencie 
wybuchu I-szej wojny światowej armia nie-
miecka liczyła około 761 tysięcy żołnierzy. 
Kadra dowódcza i oficerska wywodziła się 
z wyższych warstw pruskich pochodzenia 
szlacheckiego. Większość natomiast stano-
wili, zwłaszcza w pułkach poznańskich, żoł-
nierze szeregowi w dużej mierze pochodze-
nia polskiego. W pogardliwych określeniach 
pułki z przewagą Polaków nazywane były 
„Katschmarkenregimenten” – w nawiązaniu 
do powszechnie używanego nazwiska. Wie-
lotysięczna rzesza poborowych, poddanych 
cesarza niemieckiego, zobowiązana była do 

odbycia służby wojskowej, która w okre-
sie rekruckim była szczególnie uciążliwa. 
Wielogodzinne musztry, ćwiczenia z bronią 
i gimnastyka już od wczesnych godzin po-
rannych miały za zadanie wyćwiczyć kar-
nego żołnierza, zdolnego stawać w obronie 
cesarza oraz „Vaterlandu”. Obowiązkowa 
służba wojskowa obejmowała wszystkich 
poddanych także z terenu nadgranicznych 
Skalmierzyc. W licznych polskich rodzinach 
Skalmierzyc, Podkoc, Mącznik, Boczkowa 
i innych wiosek naszej gminy wielokrotnie 
słychać było płacz i zawodzenie matek, któ-
rych dorośli synowie wzywani byli do pru-
skiego wojska. Z reguły mężczyźni starali 
się zachowywać spokój, jednak w skrytości 
przyjmowali matczyne i ojcowskie błogosła-
wieństwo, chowając w kieszeniach obrazki, 
medaliki czy całe modlitewniki, które jak się 
okazało w czasie wojny krzepiły ich ducha 
i były jedyną namiastką ciepła rodzinnego 
domu. 

W roku 1914 nic nie wskazywało na 
możliwość wybuchu wojny. Cieszono się 
wieloletnim spokojem. Małe zaniepokoje-
nie przyniosło wiosenne przegrupowanie 
wojska z terenów Śląska w okolice granicy 
z Rosją – pod Częstochowę i Kalisz. Tu prze-
cież znajdowały się największe przejścia 
graniczne i tu stanęły jednostki 3 dywizji ge-
nerała Gotz von Koniga. 28 czerwca w Sara-
jewie dokonano zamachu na austriackiego 
następcę tronu arcyksięcia Franciszka Fer-
dynanda i jego żonę Zofię. Sytuacja pogor-
szyła się znacznie po wypowiedzeniu wojny 
Serbii przez Austro-Węgry, wspierane przez 
Niemcy. W obronie Serbii stanęła carska Ro-
sja. Rozpętało się piekło wojny światowej.

Antoni Antczak przy grobie brata Stanisława

1918 – 2018  
100 lat odzyskania niepodległości

Jan Antczak
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Skalmierzyczanie  
na frontach wojennych  

Jedną z wielu rodzin dotkniętych mo-
bilizacją wojenną była rodzina Antcza-
ków z Mącznik, żyjąca od kilku pokoleń 
także w Boczkowie i Podkocach. Andrzej 
i Agnieszka Antczakowie posiadali sześcio-
ro dzieci – 5 synów i jedną córkę Franciszkę. 
Synowie Tomasz, Józef, Jan, Antoni i Stani-
sław zostali kartą mobilizacyjną wkręceni 
w tryby wojenne i jako poddani Wilhelma 
II musieli stawić się w wyznaczonych im 
jednostkach. Pruski rygor poznali już wcze-
śniej, gdyż wszyscy wyjechali za przysło-
wiową kromką chleba z przygranicznych 
Mącznik do dalekiego Dortmundu. 

Z racji pracy na „saksach” tam też odby-
wali służbę wojskową, która w przypadku 
Antoniego trwała 6 lat. Rozpoczęta w 1912 
roku zakończyła się dopiero z końcem woj-
ny w 1918 roku. Dziś już nikt z nich nie żyje, 
jednak niezwykłym śladem ich wojennych 
losów pozostały zdjęcia i karty pocztowe 
pisane do rodziców w Mącznikach oraz 
wzajemnie do siebie, opatrzone stemplami 
poczty wojskowej z różnych miejsc walk 
frontowych. Z pięciu synów Andrzeja Ant-
czaka z Mącznik piekło wojenne przeżyło 
szczęśliwie czworo, jednak najmłodszy 
Stanisław zginął na polach frontu francu-
skiego. O tego właśnie syna ojciec Andrzej 
Antczak wnosił odwołanie do starosty po-
wiatowego, próbując uchronić go przed 
niemieckim wojskiem, czy może nawet 
przeczuwając czekający go los? 

Jakże przejmującym śladem ich wojen-
nego życia są przesyłane rodzicom karty 
z wojska czy później z pola walki. List An-

toniego Antczaka z jednostki wojskowej 
w Merseburgu do rodziców w roku 1913: 
Kochani Rodzice i Bracia, Najpszód Was po-
zdrawiam mile i serdecznie. Ja jestem Bogu 
dzienki zdrowy którego i Wam rzycze. List 
odebrałem za którego serdecznie dzienkuje. 
U nas teraz zimne powietrze zima tesz pew-
nie niezadługo zawita… A ty mały Stasiu 
spodziewam się że mi niezadługo list napi-
szesz bo jak zajade na Wilijom do Dortmun-
du to cię obskarze przed Mamom. Proszę 
Was Kochani Rodzice żelibyście mi nie mogli 
przysłać zimowom bielizne bo teraz musimy 
dużo Wachów robić, to jest mocno zimno 
w tych cienkich koszulkach i gatkach. Przy-
ślijcie mi takie koszule co się na piersiach 
zapinają. O parę pończoch tesz Was proszę. 
Wdzięczny syn i brat Antoni. 

Antoni Antczak wcielony został do ar-
mii niemieckiej 16 października 1912 roku 
i przez cały okres I-szej wojny światowej, 
aż do 27 października 1918 roku walczył na 
froncie zachodnim na terenie Francji. Jego 
jednostka wojskowa kwaterowała w Mer-
seburgu w rejonie Saksonii- Anhalt, a wraz 
z frontem przesunęła się do miasta Ayete 
w regionie Nord-Pas-de-Calais. Przedłuża-
jący się czas wojny wypełniała mu praca 
we frontowym oddziale naprawy butów 
żołnierskich. W roku 1917 nadeszła od nie-
go do rodziców w Mącznikach kartka z po-
zdrowieniami oraz jego zdjęciem (stojący 
po prawej stronie), w której pisze: Francyja 
22/06/1917 roku, Zasyłam Wam jak najser-
deczniejsze od mnie życzenia z pola walki. 
Nie wiem czy mnie na tej kartce poznacie ? 
Z miłymi uściskami Wasz syn Antoni.

Tego samego roku z dalekiej Francji do-
tarła do Mącznik wiadomość od Antoniego 

Antczaka o tragicznej śmierci jego brata, 
a dla rodziców syna, Stanisława Antczaka. 
Stanisław służył jako strzelec w 27 Pułku 
Piechoty im. Księcia Pruskiego Ludwika 
Ferdynanda w Magdeburgu. Wiadomość 
uzupełniona była zdjęciem grobu poległe-
go wraz ze stojącym Antonim, który osobi-
ście pochował swego brata w miejscowo-
ści La-Basse w północnej Francji. Pogrzeb 
Stanisława odbył się 3 marca 1917 roku, 
czyli prawie u schyłku wojny, na cmentarzu 
w Hamtaj koło La-Basse. Z pięciu Antcza-
ków z Mącznik pozostało jeszcze czterech 
służących w armii pruskiej. Najstarszy To-
masz ur. w 1875 r. oraz Józef (1880r.), Jan 
(1886r.) i Antoni (1890r.). Tomasz został 
wcielony do armii niemieckiej w czasie 
I-szej wojny światowej w wieku ponad 40 
lat i służył na froncie wschodnim. Po za-
kończeniu wojny przebywał na polskich 
kresach wschodnich, biorąc udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej. Po odzyskaniu 
niepodległości powrócił do Skalmierzyc, 
gdzie zmarł jako inwalida wojenny w 1940 
roku. Kolejny z Antczaków – Józef, przeby-
wający podobnie jak bracia na emigracji za-
robkowej w Dortmundzie, również został 
wraz z wybuchem wojny wcielony do armii 
niemieckiej. Jego doświadczenie zawodo-
we (pracował jako kierowca ciężarówki 
w firmie Union Brauerei) zostało wykorzy-
stane na potrzeby wojska, w którym służył 
jako kierowca (na zdjęciu drugi od lewej 
strony). W roku 1917 napisał kartkę do 
rodziców: Moi najdrożsi Rodzice! Donoszę 
Wam że ja jestem Bogu najwyższemu dzię-
ki zdrowy, czego i Wam kochający Rodzice 
z całego serca życze. Przy nadchodzących 
świętach Zmartwychwstania Pańskiego za-

Józef Antczak przy swoim aucie (drugi od lewej)Antoni Antczak na froncie francuskim  
(pierwszy od prawej)
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Narodowe Czytanie po raz kolejny 
w Nowych Skalmierzycach

W liście z 18.06.2018 roku Prezydent 
RP Andrzej Duda w taki oto sposób zachę-
cał Polaków do włączenia się w tegoroczną, 
siódmą już odsłonę wielkiego wydarzenia 
kulturalnego promującego czytelnictwo, 
czyli Narodowego Czytania: Przeżywamy 
szczególny czas świętowania setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Rzeczpospo-
litą. […] W literaturze polskiej nie ma lepsze-
go, pełniejszego, celniejszego obrazu tamtych 
przeżyć niż Przedwiośnie Stefana Żeromskie-
go. […] W trwającym roku stulecia odzyskania 
niepodległości pragnę zaprosić Polaków do 
Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. 
Jestem przekonany, że wspólna lektura tej 
pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze 
bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed 
wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegorocz-
na akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, 
którym jest promocja czytelnictwa, była też 
formą uczczenia jubileuszu.

Uczestnictwo w przedsięwzięciu, które 
w całym kraju odbywało się 8 września br. 
zgłosiło Centrum Kultury oraz Biblioteka Pu-
bliczna Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
organizując je wespół z dyrekcją Szkoły Pod-
stawowej im. Polskich Noblistów w gościn-
nych murach Małej Filharmonii – pięknie na 
tę okoliczność udekorowanej biało-czerwo-
nymi kwiatami. 

Wybrane fragmenty ostatniego, wydane-
go w 1924 roku, dzieła Stefana Żeromskie-
go czytała rekordowa ilość trzydzieściorga 
chętnych, w tym m.in. przedstawiciele władz 
samorządowych Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce. Lekturę przeplatano co jakiś czas 
występami artystycznymi o treści patrio-
tycznej: recytacją wierszy, które deklamo-
wali uczniowie Szkoły Podstawowej im. bł. 
ks. Jana Nepomucena Chrzana z Gostyczyny 
(Karol Wojtyła „Myśląc Ojczyzna” oraz Cy-
prian Kamil Norwid „Moja piosnka II”) oraz 
utworami wokalno-instrumentalnymi (m.in. 
„Piechota”, „Łatwo jest mówić o Polsce”) 
duetu muzycznego opartego na skrzypcach 
- Monika Walczak oraz keyboardzie - Bła-
żej Bukowski.

Każdy z czytających w podziękowaniu za 
przyłączenie się do akcji otrzymał od organi-
zatorów dyplom oraz miał możliwość opie-
czętowania przyniesionej ze sobą książki 
specjalnym pamiątkowym stemplem z logo 
„Narodowe Czytanie”.

Trwająca ponad trzy godziny literacko
-muzyczna podróż zakończyła się wspólnym 
poczęstunkiem w zaaranżowanej na ten 
cel kawiarence.

Magdalena Kąpielska 

syłam Wam Kochający Rodzice moje jak 
najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych 
i zdrowych Świąt i wesołego Alleluja. 
Mam nadzieję że tegoroczną Wielkanoc 
spędzicie w gronie kochających dzieci 
Frani i Antosia coby mnie bardzo ucie-
szyło. Ostatni list od Antosia z 23.3. ode-
brałem w którym mi donosi że 1 kwiet-
nia wyjedzie na urlop. Starałem się i ja 
o urlop ale chwilowo nic z tego nie bę-
dzie chociaż już rok minął jak ostatni raz 
w domu byłem. Będę mógł jechać przy 
końcu maja, chciałbym po drodze i Was 
kochający Rodzice odwiedzić ale nie 
wiem czy jeszcze będę miał to szczęście. 
Ściskam i całuję i Bogu i Matce Najświęt-
szej Was polecam. Wdzięczny i kochający 
syn Józef. Po zakończeniu wojny, jednak 
dopiero w 1946 roku, Józefowi Antcza-
kowi udało się powrócić do Polski.

Ostatni z Antczaków – Jan – służył 
w wojsku jako bombardier w 13 Pułku 
Artylerii Ciężkiej w Alt Breisach. Służbę 
wojskową zakończył w stopniu cho-
rążego w 1918 roku. 27 sierpnia 1915 
roku z pola walki przesyła kartkę do 
brata Antoniego: Drogi Bracie! Dono-
sze Ci iż jestem przy pomocy Bożej dosyć 
zdrowy, czego i Tobie z całego serca ży-
czę. List Twój z 22/8 odebrałem za który 
Ci bardzo dziękuję. Na ten poprzedni list 
też Ci odpisałem. Ja od Tomasza i Józefa 
też już od dawna nie mam żadnych wia-
domości. Wczoraj dostałem kartkę od 
Rodziców. Tak nie mam Ci nic nowego 
do pisania ja Cię jeszcze raz serdecznie 
pozdrawiam pozostając zawsze kochają-
cy Cię brat Jan. Jak Ci się moja fotogra-
fia podoba?

Jakże tragiczne były losy żołnierzy 
Polaków wcielonych do zaborczych ar-
mii, w których służyć musieli trzem ce-
sarzom, często walcząc przeciw sobie. 
Walcząc w obcym wojsku, pewnie nie 
raz marzyli o wolnej Ojczyźnie i szyb-
kim powrocie do domu i ukochanych 
rodziców. Dopiero koniec 1918 roku 
spełnił ich marzenia o pokoju. Jednak 
ich ziemia rodzinna skuta była jesz-
cze zaborczymi więzami. Wyćwiczeni 
w pruskim rygorze z ochotą podjęli 
się kolejnego czynu przynoszącego 
wolność całej Wielkopolsce. Pruskie 
mundury i orzełki zamienili na mun-
dury powstańcze, przynosząc wolność 
swoim rodzicom i ziemi ojczystej. Już 
w połowie 1918 roku przybywali do 
rodzinnych domów w Skalmierzycach 
weterani wojenni i często nie wracali 
do swoich jednostek, a z chwilą wybu-
chu powstania zasilili skalmierzycką 
kompanię powstańczą. Cdn. 

 
Jerzy Wojtczak 
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Dożynki wiejskie  
w Biskupicach Ołobocznych
Tradycyjnie z początkiem września w Biskupicach Ołobocznych 
odbyły się dożynki wiejskie. Organizatorzy uroczystości: sołtys wsi 
Mirosław Nowacki, Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie Kulturalne 
Teatr Misterium zaprosili na nie mieszkańców oraz gości 9 września.

Obchody rozpoczął złożony z bryczek kon-
nych i wozu strażackiego barwny korowód do-
żynkowy, który przemierzał kolejnymi ulicami 
miejscowości. Po nim miała miejsce dziękczyn-
na msza święta, którą w parafii pw. św. Bar-
tłomieja Apostoła koncelebrowali proboszcz 
ks. Damian Marynowski oraz jego poprzednik 
ks. kan. Eugeniusz Lijewski. Każdego roku na 
przełomie sierpnia i września gromadzimy się 
po to, aby wspólnie podziękować Panu Bogu 
i rolnikom za zebrane plony oraz prosić o dalsze 
błogosławieństwo w rolniczej pracy. Dzisiaj jest 
to święto rolnicze i tych, których trud pracy jest 
konieczny, aby życie na Ziemi mogło przetrwać. 
Bo człowiek nie może przetrwać bez pożywienia, 
a chleb jest pierwszym i zasadniczym pokarmem 
dla ogromnej liczby ludzi na Ziemi. Stąd zrozu-
miała prośba z modlitwy „Ojcze nasz”: chleba 
naszego powszedniego dawaj nam na każdy 
dzień – kierował w kazaniu swe słowa do wier-
nych ks. Lijewski. Po nabożeństwie udano się 
pod pomnik ofiar wojen, aby tam uhonorować 
poległych, składając wiązanki kwiatów.

Oficjalna część uroczystości odbyła się na 
placu przy świetlicy wiejskiej, gdzie na uczest-
ników czekało mnóstwo atrakcji – występy: 
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”, 
który poza ludowymi pieśniami, żywiołowymi 
tańcami uczestniczył także w tradycyjnym ob-
rzędzie odbioru poświęconych wcześniej chle-
ba i wieńca dożynkowego; dzieci ze szkoły pod-
stawowej w Biskupicach Ołobocznych; zespołu 
muzycznego A-To-My. Ponadto zorganizowano 

loterię fantową, postawiono dmuchańce dla 
najmłodszych, a panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich zadbały o poczęstunek. Słowa podzięko-
wania skierowała gospodarz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce burmistrz Bożena Budzik: 
Bardzo serdecznie chciałam podziękować za tę 
wyjątkową uroczystość, jaka ma miejsce tutaj 
w Biskupicach Ołobocznych, ponieważ już nie 
tak często organizowane są obchody zakoń-
czenia żniw. Jak przytoczył nam dziś podczas 
kazania ks. kanonik – po żniwach obchodzimy 
święto plonów. Stąd dziś czas podsumowania te-
gorocznej pracy w rolnictwie, sadownictwie czy 
ogrodnictwie. Pięknie dziękuję za zbiory, dzię-
kuję za dorodny chleb dożynkowy i przepiękny 
wieniec dożynkowy. Dziękuję bardzo za Waszą 
pracę i jako burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce chciałabym Wam, drodzy Rolnicy, 
życzyć wszystkiego najlepszego na kolejne lata 
Waszej ciężkiej, trudnej pracy. Szczęść Boże! 
Swoją wdzięczność wyrazili także Poseł na 
Sejm RP Tomasz Ławniczak oraz Starosta Po-
wiatu Ostrowskiego Paweł Rajski. Panie z KGW 
na czele z przewodniczącą Henryką Szymczak 
w podziękowaniu za wieloletnią współpracę 
wręczyły Bożenie Budzik bukiet kwiatów. 

Trwająca do późnych godzin zabawa tanecz-
na była zwieńczeniem tegorocznych obchodów 
święta plonów w Biskupicach Ołobocznych.

Dariusz Smułka

Wystąpił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Tursko”

Zapraszamy do korzystania z internetowego  
systemu rezerwacji hali sportowej  
oraz boiska na Stadionie Miejsko-Gminnym  
w Nowych Skalmierzycach. 

 www.noweskalmierzyce.pl/vreservations

- szybka rezerwacja - bez zbędnych telefonów!
- płatność online - bez wychodzenia z domu!
- terminarz dostępny od ręki
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Podróże kształcą, a pszczelarstwo  
to coś więcej niż hobby - kolejny 
wyjazd szkoleniowy pszczelarzy
W dniach 2 - 5 sierpnia 2018 roku pszczelarze z koła 
w Skalmierzycach, ich rodziny oraz sympatycy pszczelarstwa 
uczestniczyli w kolejnym, szóstym wyjeździe szkoleniowo-
turystycznym. Grupa licząca 52 osoby pojechała tym razem 
w Bieszczady. 

Głównym celem wyjazdu była wizyta 
w Pasiece Hodowlanej „Wojtuś”, która znaj-
duje się w miejscowości Breń Osuchowski. 
Jej właściciele zajmują się hodowlą matek 
pszczelich, doradzają w zakresie hodowli 
i wymiany matek oraz gospodarki pasiecz-

nej. Pszczelarze i sympatycy pszczelarstwa 
mogli również obejrzeć gospodarstwo pa-
sieczne w miejscowości Czaszyn. 

Program wycieczki obejmował ponadto: 
Łańcut, Przemyśl, Arłamów, Sanktuarium 
Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej, Po-

Drzewa mają duszę
27 września br. w Antoninie odbyło 
się podsumowanie piętnastej edycji 
Powiatowego Konkursu Region,  
w którym mieszkasz pod hasłem 
„Drzewa mają duszę”. 

Zadanie konkursowe polegało na wybraniu intere-
sującego drzewa, wykonaniu fotografii oraz opisaniu 
jego historii.

Dwoje uczniów ze szkoły im. Janusza Korczaka w Ko-
towiecku – Aleksandra Kowal z kl. IV i Tymoteusz Ma-
tuszczak z kl. VIII zostali jego laureatami. W pięknym 
otoczeniu antonińskiej przyrody przyjęli gratulacje z rąk 
Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Beaty Klimek oraz 
założyciela i prezesa Klubu Gaja Jacka Bożka. Wśród na-
gród rzeczowych, które otrzymali Aleksandra i Tymote-
usz, były sadzonki drzewek, wspaniały prezent przed ob-
chodzonym 10 października Świętem Drzewa. 

 
Violeta Matuszczak

łoninę Wetlińską, rejs statkiem po Solinie 
oraz Sandomierz. Niezwykłe wrażenie 
zrobił na uczestnikach Zamek w Łańcucie, 
jedna z najpiękniejszych rezydencji arysto-
kratycznych w Polsce znana z wytwornych 
wnętrz oraz niezwykle cennej i ciekawej 
kolekcji pojazdów konnych. Atrakcją był 
rejs statkiem po nazywanym bieszczadz-
kim morzem Jeziorze Solińskim, w trakcie 
którego można było posłuchać nie tylko 
opowieści przewodnika, a także znane-
go przeboju „Zielone wzgórza nad Soliną”. 
Liczna grupa uczestników świetnie pora-
dziła sobie z wejściem na „Połoninę We-
tlińską” do położonego na wysokości 1228 
m n.p.m. schroniska „Chatka Puchatka”. 
W drodze powrotnej zwiedzaliśmy położo-
ny na siedmiu wzgórzach Sandomierz, jed-
no z piękniejszych miast polskich. Miasto 
pod którym ciągną się podziemne labiryn-
ty, dawne piwnice kupieckie i legendarne 
lochy. W programie zwiedzania znalazło się 
również muzeum ojca Mateusza.

W każdym miejscu, w którym byliśmy 
podziwialiśmy wiele zabytków, urokliwych 
zakątków i niesamowitych krajobrazów. 
Pogoda nie zawiodła, cały czas świeciło 
słońce. Plan wyjazdu był ambitny, trasa 
wyczerpująca, ale wspaniałe miejsca, gór-
skie powietrze i cudowne widoki dodawały 
wszystkim siły. Była to również promocja 
naszej gminy. Z pewnością to nie koniec 
przygody pszczelarzy z nieznanymi dotąd 
Bieszczadami, bo jeszcze sporo zostało do 
obejrzenia i zwiedzenia. „Na Bieszczady nie 
ma rady, trzeba tam być”.

 Organizatorzy

Uczestnicy wyjazdu zwiedzali  
Pasiekę Hodowlaną „Wojtuś”
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Ogólnopolskie 
sukcesy  
gimnazjalistów 
z Nowych 
Skalmierzyc
Wszyscy doskonale zdajemy 
sobie sprawę, jak ważne jest, 
by budować u młodzieży 
świadomość narodową 
i ukazywać, że doświadczenia 
historyczne wpływają na 
kształtowanie postaw 
i mentalności kolejnych 
pokoleń. 

Ten cel jest w edukacji realizowany nie 
tylko na zajęciach szkolnych, ale także po-
przez samokształcenie ucznia, chociażby 
podczas przygotowań do udziału w kon-
kursach. Z niezwykłą radością informuje-
my, że gimnazjaliści z Nowych Skalmierzyc 
znaleźli się wśród laureatów VII Ogólno-
polskiego Konkursu Historyczno-Literac-
kiego „Polskie więźniarki w Ravensbrϋck” 
pod patronatem Wandy Półtawskiej. Ha-
sło tegorocznej edycji brzmiało: Pamięć 
doświadczeń więźniarek KL Ravensbrϋck 
została ocalona w książkach i relacjach 
tych, którym udało się przeżyć… Uczniowie 
naszej szkoły startowali w dwóch kate-
goriach: praca literacka oraz prezentacja 
multimedialna. W pierwszej kategorii III 
miejsce zajęła Zofia Jaźwiec z klasy III c 
(opiekun: Agata Pawlaczyk-Wieczorek), 
taką samą lokatę zajął Bartosz Kellner, 
obecnie absolwent naszego gimnazjum, 
w kategorii prezentacja multimedialna 
(opiekun: Dorota Bukowska). Założeniem 
konkursu było m.in. zachęcić młodzież 
do podjęcia samodzielnych poszukiwań 
badawczych, wnikania w istotę procesów 
historycznych oraz rozwijanie myślenia 
historycznego o charakterze przyczynowo
-skutkowym. Uroczysta gala podsumowu-
jąca odbyła się w 14 września w Krakowie, 
uczestniczyła w niej dr Wanda Półtawska, 
świadek tamtych czasów i zdarzeń. 

Miło nam również poinformować, że 
absolwent naszej szkoły Piotr Machlański 
(nauczyciel: Agata Pawlaczyk-Wieczorek) 
otrzymał wyróżnienie za pracę literacką 
„Autoportret” w Ogólnopolskiej Kampanii 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy!

 
Agata Pawlaczyk-Wieczorek

Laureaci konkursu historycznego-literackiego
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Fotogaleria z Dnia Ziemniaka, który odbył się w Śliwnikach

Wyróżnienia dla nauczycielek  
oraz przedszkola
25 września 2018 roku w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki 
w Poznaniu odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkursy: 
„Wielkopolska Szkoła Roku” oraz „Wielkopolski Nauczyciel 
Roku”. Ich organizatorem był Departament Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego w Poznaniu.

Z terenu gminy Nowe Skalmierzyce te 
zaszczytne wyróżnienia otrzymali: Publicz-
ne Przedszkole nr 1 „Jarzębinka” w Nowych 
Skalmierzycach oraz dwie nauczycielki – Ur-
szula Adrian z Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego im. Janusza Korczaka w Kotowiecku 
oraz Dorota Bukowska ze Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Noblistów w Nowych Skal-
mierzycach. Wyróżnionym towarzyszyli 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Bożena Budzik oraz kierownik Referatu 
Oświaty i Wychowania Daniel Mituła.

Jak podkreślają organizatorzy celem kon-
kursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku było 
wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz 
szkół kształtujących wśród uczniów poczucie 
własnej tożsamości i postaw patriotycznych 

z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowo-
czesnego Wielkopolanina. Z kolei celem kon-
kursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku 
było uhonorowanie nauczycieli cechujących 
się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących 
i wychowujących dzieci i młodzież poprzez 
rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, 
miłości ojczyzny oraz poszanowania dla pol-
skiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnują-
cych patriotyzm regionalny, dających wspar-
cie dla rozwoju talentów i zainteresowań. 

Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe statu-
etki, dyplomy oraz nagrody finansowe. W te-
gorocznej edycji Zarząd Województwa Wiel-
kopolskiego przyznał 40 nagród i wyróżnień.

 
Dariusz Smułka

Wyróżnieni nauczyciele otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe

Tymoteusz laureatem 
ogólnopolskiego 
konkursu 
fotograficznego

Tymoteusz Matuszczak, uczeń kl. VIII 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Kotowiecku zdobył II miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Fotogra-
ficznym „Światło, barwa i faktura a no-
woczesna architektura”. Konkurs, orga-
nizowany po raz dziewiąty przez kaliski 
oddział Polskiego Towarzystwa Tury-
styczno-Krajoznawczego, skupił pasjo-
natów fotografii. 

Niełatwy temat Tymoteusz zrealizo-
wał fotografując kompleks elektrowni 
Pątnów oraz fragment nowej części Mu-
zeum Historii Naturalnej w Londynie. 
Nagrody wręczono w sali recepcyjnej 
kaliskiego ratusza w obecności wicepre-
zydenta Kalisza Tadeusza Rogozińskiego 
oraz prezesa kaliskiego oddziału PTTK 
Mateusza Przyjaznego.

Violeta Matuszczak
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Co w Granicy piszczy?  
Rok harcerski start!
Minęły wakacje, młodzież wróciła do szkoły, zaczął się nowy rok 
harcerski! Przed nami nowe przygody, znajomości i wyzwania. Po 
powrocie ze zlotu i chwilowym odpoczynku od razu zaczęliśmy 
planować nowy rok harcerski i przydzielać poszczególne zadania. 

W kalendarzu imprez harcerskich na pierw-
szym miejscu jest coroczna impreza, jaką jest 
Rajdo-biwak „Szlakiem Powstańców Wielko-
polskich” (będzie to już XIII edycja), na który 
przyjeżdżają harcerze z całej Polski. Zbieramy 
pamiątki harcerskie, zdjęcia, rekwizyty i stro-
je, które będziemy mogli wykorzystać podczas 
tego wydarzenia. 

W listopadzie zostanie zorganizowany Kon-
cert Piosenki Patriotycznej. 

Grudzień to dla nas ważny miesiąc; bę-
dziemy wówczas obchodzić 100. rocznicę Po-
wstania Wielkopolskiego i pomagać przy or-
ganizacji gminnych obchodów tego ważnego 
wydarzenia. 

W lutym zajmiemy się zorganizowaniem 
Dnia Myśli Braterskiej, czyli harcerskiego dnia 
przyjaźni. 

Zajmiemy się również zorganizowaniem fe-
stynów rodzinnych, takich jak np. druga edycja 
pikniku rodzinnego „Ponad Granicami”, który 
odbędzie się na przełomie czerwca i lipca. Nie 
możemy zapomnieć o przeróżnych biwakach, 

np. o biwaku mikołajkowym oraz zimowisku, 
które będzie organizowane w styczniu. W tym 
roku przypada również 100 lat ZHP, jest to waż-
na dla nas rocznica. Wydarzeń trochę się na-
zbierało, a to tylko niektóre z wszystkich zapla-
nowanych na ten rok harcerski. Zapowiada się 
naprawdę pracujący rok, ale również ciekawy, 
z dużą ilością świetnej zabawy. I do tej zabawy 
chcielibyśmy zaprosić wszystkich chętnych! 

W skład Szczepu „Granica” wchodzą gro-
mada zuchowa dla najmłodszych oraz drużyny 
harcerskie: drużyna harcerzy starszych, druży-
na wędrownicza oraz Koło Przyjaciół Harcer-
stwa, do którego zapraszamy rodziców oraz 
sympatyków harcerstwa.

13 Gromada Zuchowa „Leśne SkrZaty”
• drużynowa: Paulina Wasilewska 
• kontakt: 533-733-589
• zbiórki – we czwartki w godz. 16:30 – 

18:00, przedszkole „Jarzębinka” w Nowych 
Skalmierzycach

• zapraszamy dzieci w wieku od 6 -10 lat.

10 drużyna harcerSka
• drużynowa: Zofia Górna
• kontakt: 668-387-096
• zbiórki - we wtorki w godz. 16:30 – 18:00, 

harcówka szczepu przy ul. Środkowej 3 
w Skalmierzycach

• zapraszamy uczniów klas 4-6
11 drużyna harcerSka im. marii 
konopnickiej
• drużynowa: Aleksandra Kołodziejek
• kontakt: 665-343-199
• zbiórki - w piątki w godz. 16:30 – 18:00, 

harcówka szczepu przy ul. Środkowej 3 
w Skalmierzycach

• zapraszamy uczniów klas 4-6
12 drużyna harcerZy StarSZych 
„LeGiony” im. Gen. Jana henryka 
dąbrowSkieGo
• drużynowy: Franciszek Górny
• kontakt: 668-387-286
• zbiórki - w piątki w godz. 18:00 - 19:30, 

harcówka szczepu przy ul. Środkowej 3 
w Skalmierzycach

• zapraszamy uczniów klas 7-8 oraz I klasy 
szkoły ponadgimnazjalnej

47 drużyna wędrownicZa „PoPioły” 
im. Phm. FranciSZka brody
• drużynowa: Gabriela Stasiak
• kontakt: 728-347-067
• zbiórki - w pierwszy i trzeci piątek miesiąca 

w godz. 19:30 – 21:00, harcówka szczepu 
przy ul. Środkowej 3 w Skalmierzycach

• zapraszamy młodzież w wieku od 16 - 21 lat
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14 września 2018 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło 
się spotkanie 50 seniorów, członków i sympatyków Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z miłośnikiem Ziemi Skalmierzyckiej  
– Jerzym Wojtczakiem. 

Wygłosił on urozmaiconą prezentacją 
multimedialną prelekcję z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości. Jej głównym te-
matem były dzieje naszej małej ojczyzny, 
czyli Nowych Skalmierzyc.

Ponad 200 lat temu, w roku 1815 Pol-
ska znajdowała się pod zaborami. Skończy-
ła się „epoka napoleońska”, a na obradach 
kongresu wiedeńskiego mocarstwa usta-
nowiły nowy ład w Europie. Utworzono 
Królestwo Polskie, jednak pozostałe narody 
Europy traktowały je jak marionetkę. Podział 
z Wiednia utrzymał się przez następne 100 
lat i wyznaczył ramy polityczne dla życia na-
rodu w XIX wieku. W takich okolicznościach, 
mocą tego traktatu, wyznaczono granicę pod 
Skalmierzycami. W kwietniu 1818 roku pod-
jęto decyzję o utworzeniu na granicy 9 Urzę-
dów Celnych, w tym także w Skalmierzycach. 
Komora Celna powstała w odległości ok. 
2 kilometrów od zabudowań wsi, tuż przy 
Szczypiornie. Dzięki ruchowi granicznemu 
miejscowość szybko się rozwijała. Już pod 
koniec XIX wieku obejmowała 120 domostw, 
w których mieszkało ponad 950 osób. Nowe 
Skalmierzyce utworzone początkowo jako 
zwykła komora celna, z czasem przekształci-
ły się w dobrze funkcjonujące miasto.

Z sentymentem patrzyliśmy na zgroma-
dzone przez pana Jurka zdjęcia i widokówki, 
przedstawiające Nowe Skalmierzyce w XIX 
i na początku XX wieku. Na granicy, naprze-
ciwko komory celnej, znajdował się istniejący 
do dzisiaj budynek i dawny gościniec Josefa 
Seidla. Istniały także dwa hotele – Mamelok 
oraz Imbach, przemianowany później na 
Hotel Sperling (obecnie kamienica narożna 
na Placu Wolności). Najważniejszym budyn-
kiem był Główny Urząd Celny, nazywany dziś 
„starym cłem”. Dowiedzieliśmy się również, 
że istotnym impulsem rozwojowym dla mia-
sta stało się oddanie do użytku linii kolejowej 
z Ostrowa do Skalmierzyc w styczniu 1896 
roku, a później wybudowanie imponującego, 
neogotyckiego dworca oddanego do użytku 
w 1906 roku. Prowadzący wspomniał rów-
nież o innych obiektach wybudowanych 
w tamtym czasie i ich funkcjach. Dowiedzie-
liśmy się m.in. że pierwsza katolicka kaplica 
znajdowała się w budynku obecnego Środo-
wiskowego Domu Samopomocy, a pierwsza 
proboszczówka na ulicy 3 Maja. W tamtym 
czasie miała miejsce ożywiona działalność 
społeczna. Działały kluby sportowe, chóry. 
Opowieściom nie było końca, a uczestnicy 
podziwiali ogrom wiedzy, zgromadzonych 

materiałów i wielką pasję Jerzego Wojtczaka.
Dziękujemy za spotkanie – mamy nadzie-

ję, że to dopiero początek „historycznych 
pogawędek”. Z niecierpliwością czekamy 
na następne.

Dziękujemy również zarządowi Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w No-
wych Skalmierzycach za zorganizowane spo-
tkania, a pani Krystynie Kowalczyk za udo-
stępnienie sali.

Halina Jaworska

„Historyczne pogawędki przy kawie”, 
 czyli ciekawa lekcja historii dla seniorów
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Ostrowska 
Orkiestra 
Koncertowa 
w Starym Kinie

W Starym Kinie w Nowych Skalmierzy-
cach 16 września br. zaprezentowała się 
Ostrowska Orkiestra Koncertowa pod ba-
tutą Mariana Sikorskiego. Koncert powstał 
przy staraniu samorządu mieszkańców 
z przewodniczącym Tadeuszem Orzechow-
skim na czele.

Orkiestra zaprezentowała wiele cieka-
wych aranżacji, w tym niekonwencjonalne 
Super Mario Bros Koji Konda, My Secret Lo-
vesong z solo na trąbce w wykonaniu Mar-
cina Banaszkiewicza, skoczne Mambo No.5, 
utwory romantyczne a także taką klasykę 
jak Ostatni Walc czy My Way. 

 
Aleksander Liebert

Pełnoletniość przeglądu
Był to już osiemnasty przegląd dorobku 
artystycznego osób niepełnosprawnych 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Dziecka i Rodziny oraz Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Nowych Skalmierzycach. 

Ta niezwykła uroczystość odbywająca się 
26 września br. w hali sportowej Stadionu Miej-
sko-Gminnego zgromadziła dziesiątki uczest-
ników, którzy podzielili się doświadczeniem 
oraz zaprezentowali swój dorobek artystyczny. 

Rozpoczynając przegląd prezes stowarzy-
szenia Jarosław Walczak podkreślił rolę sa-
morządu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
z burmistrz Bożeną Budzik we wspieraniu osób 
niepełnosprawnych: mieliśmy w osobie pani 
burmistrz naprawdę przyjaciela, widząc sens 

powstania nasze-
go stowarzysze-
nia, sens budowy 
Środowiskowego Domu Samopomocy, dlatego 
za te całe osiemnaście lat bardzo serdecznie 
dziękujemy. W imieniu burmistrz głos zabrał 
sekretarz Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek: 
wyjątkowość dzisiejszego spotkania polega na 
tym, że spotykamy się już osiemnasty raz, aby 
zaprezentować umiejętności, zdolności, które 
wypracowujecie w swoich domach pomocy. Jako, 

że 18-tka zawsze kojarzy się z dobrą imprezą 
i wejściem w dorosłość młodych ludzi, nasuwa 
mi się taka myśl, że jest to również wielkie wyda-
rzenie dla stowarzyszenia, że wytrwaliście przez 
tyle lat pracując z młodzieżą niepełnosprawną. 

W przeglądzie wzięli udział: ŚDS Nowe 
Skalmierzyce, Pracownia Terapii Łagiewniki, 
WTZ „Tęcza” Ostrów Wlkp., WTZ Doruchów, 
WTZ Przygodzice, WTZ Kalisz ul. Kościuszki, 
WTZ Krotoszyn, WTZ Nowolipsk, Specjalny 
Ośrodek w Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety 
w Ostrowie Wlkp., ŚDS Odolanów, WTZ Kuźni-
ca Grabowska, WTZ Gizałki, Powiatowy Ośro-
dek Wsparcia Ostrów Wlkp., WTZ Kalisz „Miło-
sierdzie”, ŚDS Ostrów Wlkp., DPS Psary a także 
placówki dydaktyczne z terenu gminy – szko-
ły im. Polskich Noblistów oraz im. Powstań-
ców Wielkopolskich.

Aleksander Liebert
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IV Dzień Przedszkolaka na Sportowo
29 września br. Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki we 
współpracy z przedszkolem „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach 
zorganizowali w hali sportowej miejskiego stadionu  
„IV Dzień Przedszkolaka na Sportowo”. 

W zabawie wzięło udział pięć drużyn: 
Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Kasztana-
mi” w Nowych Skalmierzycach, Publiczne 
Przedszkole w Ociążu, Publiczne Przedszko-
le w Kotowiecku, Publiczne Przedszkole nr 1 
„Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach oraz 
Publiczne Przedszkole nr 13 im. Sindbada 

z Ostrowa Wielkopolskiego, które uczest-
niczyło po raz pierwszy. Przedszkolakom 
mocno kibicowali dyrektorzy placówek, na-
uczyciele oraz najwierniejsi kibice swoich 
pociech – rodzice, którzy tego dnia również 
uczestniczyli w sportowych zmaganiach. 

Po przemarszu i prezentacji drużyn 

Lekcja bezpieczeństwa  
na drodze dla najmłodszych
12 września 2018r. uczniowie klas Ia, Ib i IIa Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach gościli na zajęciach policjanta 
sierżanta sztabowego Michała Polowczyka.

Głównym celem spotkania było utrwale-
nie zasad bezpieczeństwa drogowego. Dzieci 
miały okazję porozmawiać z funkcjonariu-
szem policji o prawidłowym przechodze-
niu przez ulicę, właściwym zachowaniu się 
podczas jazdy rowerem oraz o pozycjach 
obronnych w przypadku kontaktu z psem. 
Policjant uczulił dzieci, aby zawsze pamię-
tały o zapinaniu pasów podczas jazdy samo-

chodem. Podkreślił, jak 
dużą rolę pełnią ele-
menty odblaskowe.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani te-
matem. Dzieci wykazały się obszerną wiedzą 
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i doskonałą znajomością znaków. Poda-
wały przykłady niewłaściwego zachowania 
się, zadawały mnóstwo dociekliwych pytań. 

Mamy nadzieję, że wiedza ta zostanie 
umiejętnie wykorzystana w praktyce.

 
J. Kierzek Gawrońska,  

M. Mąka,  
D. Woźniak

nadszedł czas rywalizacji. Po prawie półto-
ragodzinnych zmaganiach okazało się, że 
zwycięzcami sportowego święta przedszko-
laków zostali wszyscy. Puchary dla uczestni-
ków i nagrody dla placówek wręczył kierow-
nik Referatu Oświaty i Wychowania Daniel 
Mituła. Ponadto każdy przedszkolak z rąk 
dyrektorów otrzymał medal.

Dla wszystkich przygotowano słodki 
poczęstunek. Na dzieci czekały balony oraz 
zabawy animacyjne. „Dzień Przedszkolaka 
na sportowo” to jedno z zadań realizowa-
nych w ramach projektu „Aktywnym być 
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Uczniowie z Ociąża w PKO 
Biegu Charytatywnym Młodych
15 września br. na stadionie lekkoatletycznym 
w Kaliszu oraz w 11 innych miastach odbył się 
PKO Bieg Charytatywny Młodych. 

Celem imprezy było upowszechnianie sportu i rekreacji 
wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie finansowe dzieci potrze-
bujących. Aktywność wszystkich startujących biegaczy została 
przeliczona przez Fundację PKO Banku Polskiego na złotówki, 
a uzyskaną kwotę przekazano na posiłki dla dzieci z ubogich ro-
dzin w 12 województwach, w których odbywały się zawody. 

W biegu udział wzięli także uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Ociążu. Każdy z nich szczęśliwie ukończył 
bieg w swojej kategorii. Wszyscy otrzymali pamiątkowe koszulki 
i piękne medale. Gratulujemy uczestnikom i mamy nadzieję, że za 
rok spotkamy się na starcie w większym gronie. Serdecznie dzię-
kujemy dzieciom i rodzicom za wsparcie tej inicjatywy. 

J. Poprawska, opiekun SKO

Mistrzostwa gminy w sztafetowych 
biegach przełajowych
27 września br. na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych 
Skalmierzycach odbyły się zawody gminne w sztafetowych  
biegach przełajowych jako Igrzyska Dzieci i Młodzieży.

Drużyny składały się z 8 zawodników i 8 
zawodniczek , którzy mieli do pokonania dy-
stans 8 x 800 m - rocznik 2006 i młodsi, na-
tomiast grupa starsza - 10 x 900 m.

I miejsce w kategorii Igrzyska Dzieci 
(dziewczęta i chłopcy) zajęła Szkoła Podsta-
wowa z Oddziałami Integracyjnymi w No-
wych Skalmierzycach, otrzymując awans do 
zawodów powiatowych. 

Skład drużyny chłopców: Alan Waliszek, 
Piotr Kubik, Andrzej Wachna, Kamil Grajcar,  

Kacper Dwużnik, Szymon Ulichnowski, Ni-
kodem Ciupka, Jan Garcarek.

Skład drużyny dziewcząt: Julia Tokar, 
Oliwia Olszyna, Julia Bukwa, Emilia Jędra-
szek, Antonina Jurga, Hanna Lijewska, Na-
tasza Mucha, Natalia Nowak, Magdalena 
Kaczmarek
• II miejsce w kategorii dziewcząt  

– SP w Gostyczynie
• III miejsce w kategorii dziewcząt  

– SP w Ociążu
• II miejsce w kategorii chłopców  

– SP w Kotowiecku
• III miejsce w kategorii chłopców  

– SP w Ociążu
W kategorii Igrzyska Młodzieży I miej-

sce zajęła SP w Ociążu, natomiast II miejsce 
SP z Oddziałami Integracyjnymi w Nowych 
Skalmierzycach. 

 
Izabela Garcarek-Duleba

w każdym wieku” dofinansowanego 
przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce 
w ramach zadania publicznego. 

Podczas uroczystości w imieniu bur-
mistrz Bożeny Budzik Daniel Mituła 
pogratulował dyrektorowi Publicznego 
Przedszkola „Jarzębinka” Annie Walczak 
wyróżnienia w konkursie „Wielkopolska 
Szkoła Roku”. Stowarzyszenie Przyjaciół 
Jarzębinki dołącza się do gratulacji. 

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki 

fot. Dariusz Smułka

Dzień Przedszkolaka na Sportowo był okazją  
do wspólnej zabawy dzieci, rodziców i opiekunów
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Akademia  
na boisku
23 września na Stadionie Miejsko-
Gminnym w Nowych Skalmierzycach 
odbył się trening pokazowy 
działającego od niedawna UKS 
Akademia Piłkarska. Czynny udział 
w imprezie brali nie tylko młodzi 
sportowcy, ale także rodzice.

Trening poprzedził mecz ligowy Młodzi-
ków Grupy 2 z Ostrzeszowem, który zakoń-
czył się wynikiem 4:0 dla Akademii. Bramki 
strzelili Szymon Ulichnowski (13 i 27 minu-
ta) oraz Kacper Dwużnik (16 i 21 minuta). 

Aleksander Liebert
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Będą walczyć na European  
Taekwon-Do Cup-International
Już 24 października Bartosz Przegienda oraz Karol Adamczewski 
wyjeżdżają do  miejscowości Dubrownik w Chorwacji, aby reprezentować 
gminę i kraj na European Taekwon-Do Cup-International Dubrownik. 

Przygotowania do zawodów są na ostatniej 
prostej. Chłopcy wraz z trenerem Mariuszem 
Dumitrescu V-dan wyciskają pot i łzy, aby po-
kazać się z jak najlepszej strony. Życzymy im 
udanego występu i szczęśliwego powrotu. 

Podziękowania dla burmistrz Bożeny Bu-
dzik i wszystkich zaangażowanych w promo-
wanie dwóch wspaniałych sportowców na 
zagranicznych arenach. 

Jacek Przegienda 

Dzień Piłkarza  
na stadionie miejskim
16 września murawa główna Stadionu Miejsko-Gminnego w Nowych 
Skalmierzycach po raz kolejny zapełniła się miłośnikami piłki nożnej. 

Dzień piłkarza organizowany przez KS 
Pogoń Nowe Skalmierzyce wespół z rodzica-
mi miał na celu integrację środowiska oraz 
zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego 
spędzania wolnego czasu.

Z zaproszenia skorzystali także reprezen-
tujący burmistrz sekretarz Gminy i Miasta 
Zdzisław Mielczarek, przewodniczący Rady 
Kazimierz Sipka, radny powiatowy Jerzy 
Łukasz Walczak, kierownik referatu Kultu-
ry, Sportu oraz Promocji Aleksander Liebert 

oraz kierownik referatu Oświaty i Wychowa-
nia Daniel Mituła. Otwarcia zawodów doko-
nał prezes Pogoni Bernard Spasowski.

Na boisku zaprezentowały się następują-
ce grupy wiekowe - skrzaty (to niedawno za-
łożona najmłodsza grupa wiekowa rocznika 
2013-2014 licząca 20 zawodników), smerfy, 
żaki I oraz II, orlik, młodzik, junior młodszy 
oraz junior starszy.

Aleksander Liebert

Na boisku zaprezentowały się dziecięce 
i młodzieżowe grupy KS Pogoń
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