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I spotkanie KGW
Koła Gospodyń Wiejskich odradzają się i ponownie 
zyskują na popularności. Z pewnością pomógł w tym fakt 
przyjęcia ustawy o KGW oraz motywująca do działalności 
dotacja w kwocie do 5 tys. zł.

Z tej formy dofinansowania chętnie skorzy-
stały panie z terenu Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce, dla których stała się ona impulsem 
do formalizacji lub założenia zupełnie nowych 
stowarzyszeń. 

Obecnie KGW działają w następujących 
miejscowościach: Biskupice Ołoboczne, Bocz-
ków, Droszew, Fabianów, Gałązki Wielkie, 
Leziona, Miedzianów, Ociąż, Osiek, Śliwniki, 
Śmiłów, Strzegowa, Trkusów oraz Węgry. Liczą 
one od 24 do ponad 60 członków. 

Spotkanie z włodarzami gminy, które od-
było się 19 lutego w sali sesyjnej było okazją 
do wzajemnego poznania się oraz wysłucha-
nia potrzeb i problemów kobiet ze środowisk 
wiejskich. Została także przedstawiona moż-
liwość współpracy z sołectwami w ramach 
funduszu sołeckiego, udział w organizowanym 
przez gminę otwartym konkursie ofert a także 
możliwość bezpłatnego korzystania ze świetlic 

wiejskich. Ważnym elementem 
spotkania była dyskusja na te-
mat organizacji działań przez 
koła oraz pisania wniosków 
o dotacje. 

Jak podkreśla burmistrz Je-
rzy Łukasz Walczak jeszcze nie tak dawno Koła 
Gospodyń Wiejskich w naszej Gminie można 
było policzyć na palcach. Dziś mamy czternaście 
formalnie zarejestrowanych kół, a ich nabiera-
jąca rozpędu działalność daje dobry przykład 
innym społecznościom wiejskim, że warto się 
rozwijać, integrować, robić coś pożytecznego 
dla swojej małej ojczyzny. Spotkanie z założy-
cielkami i prezeskami tych właśnie organizacji 
pokazało, że mają one naprawdę wiele do zaofe-
rowania swoim członkiniom. Czekamy na Pań 
inicjatywy! Pamiętajcie też, że macie w tym za-
kresie wsparcie naszego gminnego samorządu.

Aleksander Liebert

 
 
 

Trudno wyrazić ogrom smutku, żalu oraz nostalgii,
 jakie odczuwam, odkąd dotarła do mnie wiadomość o śmierci 

śp. Edmunda Marczaka
 – najstarszego mieszkańca Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce,

żołnierza Września 1939,
członka Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, 

uhonorowanego najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi,
perkusisty szerzącego kulturę muzyczną przez ponad 85 lat swojego życia, 

członka Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, 
orkiestr z Ostrowa Wielkopolskiego, Sulmierzyc, Kalisza, Stawiszyna 

oraz naszej - Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej,
laureata wielu nagród muzycznych i kulturalnych,

wielkiego patrioty, społecznika oraz przyjaciela naszej Małej Ojczyzny,
za co otrzymał tytuł kawalera Medalu Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej.

Odszedł od nas człowiek autentycznie wielki i głęboko prawy,
autorytet dla młodszych pokoleń, 

którym przekazywał nie tylko prawdę historyczną,
 ale uczył wartości ponadczasowych, takich jak wolność, altruizm,

 wrażliwość społeczna, umiłowanie kultury, 
skromność, szacunek do drugiego człowieka…

Panie Edmundzie, jak zapełnić ogromną pustkę, 
którą Pan dziś po sobie zostawił?

Łączę się w smutku i bólu z Rodziną Zmarłego,
a także całą rzeszą osób, których ta ogromna strata dotknęła.

Składam Wam z serca płynące kondolencje oraz wyrazy współczucia.

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
/-/

Jerzy Łukasz Walczak

Na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce działa  
czternaście zarejestrowanych kół
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Ulga dla rodzin wielodzietnych już obowiązuje
Od 1 marca br. możliwe jest zwolnienie w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli 
nieruchomości, na terenie których zamieszkują rodziny wielodzietne. 

Zgodnie z przyjętą 31 stycznia 2019 roku 
przez Radę Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce uchwałą ulga przysługuje na trzecie 
i każde kolejne dziecko do ukończenia 18. 

roku życia. Warunkiem skorzystania jest zło-
żenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wraz z oświadczeniem. 

Ponadto od 1 marca obowiązuje nowy 
wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi – jest on 
dostępny na stronie www.noweskalmierzy-
ce.pl w zakładce gospodarka odpadami, pliki 
do pobrania.

 
Dariusz Smułka

Nowe władze i skład rady 
nadzorczej w Wielobranżowym 
Przedsiębiorstwie Komunalnym 
Sp. z o.o.
Od 22 lutego br. nowym prezesem WPK Sp. z o.o. 
w Skalmierzycach jest Małgorzata Torz-Franka, która 
zastąpiła na tym stanowisku Jana Magdziaka. Zarządzał on 
spółką od czasu powołania, czyli od 2001 roku.  

Nowa prezes to absolwentka Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, osoba posiada-
jąca odpowiednie kwalifikacje oraz duże 
doświadczenie w branży usług wodno-ka-
nalizacyjnych. W ostatnich latach pełniła 
funkcję członka zarządu, a od 2015 roku 
głównego specjalisty w ostrowskim przed-
siębiorstwie WODKAN.

Zmiana kadrowa na wspomnianym wy-
żej stanowisku to jedna z  pierwszych waż-
nych decyzji podjętych przez powołaną na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólni-
ków WPK przez reprezentującego Gminę 

i Miasto Nowe Skalmierzyce, 
czyli jedynego udziałowca spółki,  bur-
mistrza Jerzego Łukasza Walczaka, nową 
radę nadzorczą. Obecny jej skład stanowią: 
Karolina Jaś, Miłosz Matysiak oraz Michał 
Nowak. Podczas posiedzenia burmistrz po-
stanowił również o zmniejszeniu uposażeń 
– zarówno członków rady nadzorczej, jak 
i prezesa, które obniżono w stosunku do 
poprzedniego o kwotę ponad 3500 zł brut-
to. Jest to obecnie minimalne możliwe usta-
wowe wynagrodzenie dla osób kierujących 
spółkami. 

Od nowego zarządu spółki oczekuję 
usprawnienia i poszerzenia jej działań oraz 
dobrej współpracy z samorządem. W kolejce 
stoi szereg wyzwań, między innymi przepro-
wadzenie analizy sytuacji finansowej oraz 
racjonalizacji wydatków, i - co nie mniej waż-
ne  - analiza potrzeb mieszkańców oraz moż-
liwość ich realizacji – powiedział burmistrz 
Jerzy Łukasz Walczak. 

 
Magdalena Kąpielska 

Nowym prezesem WPK została  
Małgorzata Torz-Franka
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Wyjątkowa podróż muzyczna… tymi słowami Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak zapowiedział występ braci Szczepaników 
z zespołu Pectus, którzy 9 marca zagrali dla kilkuset pań w hali sportowej przy 
szkole podstawowej przy ulicy Okólnej w Nowych Skalmierzycach.

Po raz pierwszy spotyka mnie zaszczyt 
osobistego przekazania powinszowań z okazji 
tak wyjątkowego i ważnego dla kobiet święta. 
Oprócz wręczonego przeze mnie i Przewod-
niczącego Rady Pana Tadeusza Orzechow-
skiego tulipana, przyjmijcie drogie Panie 
również najserdeczniejsze życzenia – niech 

Dzień Kobiet trwa cały rok, a towarzyszące 
mu przyjemności i niespodzianki będą dla 
Was codziennością. Niech tą codziennością 
będą również przekazywane przez mężczyzn 
wyrazy ciepła, szacunku oraz oparcia – win-
szował burmistrz.

Tego popołudnia zabrzmiały największe 

hity zespołu, w tym m.in. „Barcelona”, „Jeden 
moment” czy „To, co chciałbym Ci dać”. Oprócz 
koncertu oraz bisów panie miały możliwość 
zrobienia sobie z muzykami pamiątkowej fo-
tografii oraz uzyskania autografów. 

Dariusz Smułka 
fot. Aleksander Liebert

Zespół Pectus na Gminnym Święcie Kobiet
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Nowy Znaczek 
Turystyczny 
Dobra wiadomość dla 
wszystkich kolekcjonerów 
Znaczków Turystycznych, 
podróżników oraz osób 
zbierających pamiątki. 

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 
wzbogaciła się o kolejny drewniany krą-
żek promujący jej najbardziej atrakcyj-
ne i rozpoznawalne miejsca. Tym razem 
widnieje na nim perła architektoniczna 
neogotyku, czyli dworzec celny z 1906 
roku. Krążek o numerze 770 można na-
być w Centrum Kultury oraz Bibliotece 
Publicznej Gminy i Miasta przy ul. 3 
Maja 32 - jest on jedyną, niepowtarzal-
ną, nie mogącą zostać zakupioną w in-
nym mieście pamiątką z pobytu w No-
wych Skalmierzycach.

Przygodę ze Znaczkami Turystycz-
nymi Gmina rozpoczęła dwa lata temu, 
kiedy wydano znaczek z wypalonym 
wizerunkiem Skweru Historycznego 
GRANICA (numer 344). Pomysł spraw-
dził się na tyle, że postanowiono kon-
tynuować akcję i promować kolejne 
ciekawe obiekty. Każdy znaczek jest 
nie tylko zachętą do odwiedzenia tych 
miejsc, ale daje również jego posia-
daczowi możliwość wzięcia udziału 
w grze kolekcjonerskiej.

 
Magdalena Kąpielska

Przy drzwiach panie witali burmistrz Jerzy Łukasz Walczak oraz przewodniczący Rady Tadeusz Orzechowski
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Pitawal skalmierzycki, 
czyli lokalne kryminałki  
w okresie międzywojennym
Od kilku miesięcy prezentowałem na łamach „Gazety 
Skalmierzyckiej” szkic wydarzeń historycznych związanych 
z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości w roku 1918. 
Pierwsze powojenne lata w Skalmierzycach Nowych to powolny trud 
budowania od podstaw zupełnie nowej rzeczywistości w środowisku, 
które straciło swoje znaczenie miasteczka przygranicznego. 

W okresie międzywojennym Skalmierzy-
ce Nowe stały się prężnym ośrodkiem życia 
społecznego, kulturalnego i sportowego. 
W kolejnych miesiącach postaram się przed-
stawić czytelnikom, jak sądzę, najciekawsze 
fakty z życia mieszkańców w tych jakże trud-
nych latach. Na moment jednak chciałbym 
odejść od tematyki wydarzeń społecznych 
i przybliżyć równie ciekawy wątek wydarzeń 
o podłożu kryminalnym. 

Przed kilku miesiącami „Gazeta Skalmie-
rzycka” zamieściła informację o miejscowym 
posterunku policji państwowej wraz z fakta-
mi napaści i zabójstwa policjanta Stachelskie-
go z miejscowego posterunku. Okres między-
wojenny nie był sielanką w służbie policyjnej. 
Warunki ekonomiczne i masowe bezrobocie 
sprzyjały szerzeniu się przestępstw zwią-
zanych z kradzieżą mienia, rozbojami oraz 
napadami na handlarzy i zamożniejszych po-
siadaczy dóbr. Zakres kradzieży i rozbojów 
był niezwykle szeroki. Obejmował teren nie 
tylko Skalmierzyc Nowych, ale i okolicznych 
miejscowości. Przeglądając w ówczesnej 
prasie ogólnopolskiej kroniki kryminalne ze 
zdziwieniem dostrzeżemy, jak wielka była 
skala rabunków dokonywanych w kościołach 
i plebaniach. Dzisiaj słyszymy sporadycz-
nych włamaniach do obiektów sakralnych. 
Wówczas było to jednak zjawisko niemal 
powszechne. Nawet w czasie przejazdu (w 
roku 1938) pociągu wiozącego trumnę z reli-
kwiami św. Andrzeja Boboli, podczas postoju 
pociągu w Krakowie, nieznani sprawcy skra-
dli z wagonu rzeczy należące do księży eskor-
tujących wagon - kaplicę, a wśród nich część 
przewożonych relikwiarzy. 

Kradzież w warsztatach 
wagonowych 

Jedno z ciekawszych wydarzeń krymi-
nalnych w Skalmierzycach Nowych zwią-
zane było z napadem, który miał miejsce 
w dopiero co powstałych Warsztatach Wa-
gonowych. 1 czerwca 1927 roku tamtejsi 

pracownicy nie otrzymali wypłaty. Było to 
związane z napadem rabunkowym na kasę, 
w której znajdowało się 105 000 zł. W kasie 
znajdować się miały nominały 5-złotowe, 
w sumie 95 000 zł, oraz 10 000 zł w mo-
netach 50-groszowych. Stwierdzony przez 
pracowników i miejscową policję napad był 
nie tylko zuchwały, ale przede wszystkim 
dobrze przygotowany przez zawodowych 
włamywaczy. Rozprucia masywnej kasy 
pancernej dokonano za pomocą palnika tle-
nowego. Zagadkowe było jednak samo wej-
ście na teren zakładów. Podejrzenie padło 
m.in. na kasjera – Felisiaka ze Skalmierzyc, 
który został zatrzymany. Sprawców, których 
miało być 5 nie udało się aresztować. Jed-
nak tegoż samego dnia w poczekalni dworca 
kolejowego w Kaliszu zauważono podejrza-
nego osobnika, który podczas próby zatrzy-
mania chciał zbiec, wybijając szybę w oknie. 
Manewr nie powiódł się i nieszczęśnik zranił 
się w brzuch. Rannego odstawiono do szpita-
la, znajdując przy nim kwotę 10 000 zł. Prze-
słuchiwany przyznał się do napadu w Skal-
mierzycach, jednak nie chciał podać swoich 
personaliów, ani też zdradzić pozostałych 
wspólników. Już w samym areszcie podawał 
prawdopodobnie nieprawdziwe nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania w Toruniu. Poli-
cja niedługo cieszyła się zatrzymaniem ka-
siarza, gdyż 6 tygodni później, w lipcu 1927 
roku, udało mu się zbiec z ostrowskiego wię-
zienia i ślad po nim zaginął.

w ociążu też nie było spoKojnie

Przed rabunkami nie uchroniły się także 
miejscowe kościoły oraz plebanie. W 1922 
roku w nocy z 24 na 25 lipca dwóch oprysz-
ków włamało się do piwnicy plebanii w Ocią-
żu. Wpierw rozbili kłódki przy kratach okien 
w piwnicy, skąd włamali się do samej pleba-
nii, wynosząc z niej futro z granatowym po-
szyciem, 2 pary spodni oraz ok. 20 funtów 
masła razem z kamiennym garnkiem. Wła-
mywacze nie zaspokoili się tylko plebanią, 

bo w swej zuchwałości włamali się też do 
kościoła, skąd zabrali pieniądze ze skarbo-
nek. Musieli mieć dużo odwagi i czasu, gdyż 
rozbili nawet tabernakulum, niczego jednak 
nie zabierając. Nie omieszkali też zajrzeć do 
zakrystii, skąd powyrzucali bieliznę na ko-
ściół, szukając zapewne pieniędzy. Podczas 
policyjnego dochodzenia mieszkańcy zezna-
li, że już poprzedniego dnia widziano wokół 
kościoła dwóch podejrzanych w wieku 27 -30 
lat. Jeden miał mieć laskę, a drugi parasol. Być 
może były to narzędzia służące do włamania. 
Sprawców – jak to najczęściej bywa – nie uda-
ło się znaleźć, a nie był to ostatni napad na 
kościół w Ociążu. W roku 1928 ks. prob. Ro-
sochowicz został okradziony ponownie. Tym 
razem zginęło pięć koni. Dwa z nich wróciły 
same na teren gospodarstwa proboszcza, na-
tomiast trzy pozostałe odnaleziono w lesie 
pod Gołuchowem. Policja zatrzymała dwie 
podejrzane osoby. Nawet w obecnym czasie 
ten urokliwy i zabytkowy kościółek nie oparł 
się złodziejom, którzy przed kilkunastu laty 
skradli z nastawy ołtarzowej cenne figury 
aniołów. Już w tych latach zdarzały się wy-
padki na szosie i przejeździe kolejowym pod 
Ociążem. W październiku 1926 roku na prze-
jeździe kolejowym na trasie Ociąż – Śliwniki 
(wtedy istniała tam także stacja kolejowa) 
jadąca szosą furmanka spedytora Grollmana 
z Kalisza wjechała pod nadjeżdżający po-
ciąg prowadzony przez parowóz. Siedzący 
na wozie kaliszanin Abraham Sprenger zgi-
nął na miejscu, a drugi z pasażerów wozu, 
Władysław Kwaśniewski, został przewiezio-
ny do szpitala w Kaliszu. Ofiarą tej katastrofy 
został także koń, a drugiego, ciężko rannego, 
dobito. Niezbędne dochodzenie przejęła poli-
cja ze Skalmierzyc.

złodzieje nie obudzili proboszcza

W kwietniu 1927 roku doszło do kradzie-
ży na plebanii w Skalmierzycach – co cie-
kawe, w obecności samego ks. Piotrowicza. 
Zmęczony całodniową spowiedzią w parafii 

1918 – 2018  
100 lat odzyskania niepodległości
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Rososzyca kapłan położył się spać, a w tym 
czasie do plebanii weszli nieznani sprawcy, 
dokonując rabunku pieniędzy oraz części 
bielizny. Rozzuchwaleni złodzieje wyszli 
przez okno w sypialni proboszcza mimo 
tego, że drzwi wejściowe otworzyli przy po-
mocy wytrycha. 

Do zuchwałego napadu na bezbron-
ną kobietę doszło w październiku 1927 
roku na drodze z Chotowa do Gostyczyny. 
Dwóch opryszków napadło na idącą drogą 
mieszkankę Śmiłowa, 52-letnią Maryjannę 
Maćkowiakową. Kobiecie zrabowano 490 
złotych, jednak dzięki pracującym w polu 
robotnikom w czasie pościgu udało się za-
trzymać jednego z napastników. Był nim Jan 
Nowak ze Skalmierzyc. Drugiego, Bigońskie-
go z Biskupic Ołobocznych, policja ujęła po 
trzech dniach.

Niecodzienne ogłoszenie zamieścił na ła-
mach prasy w roku 1927 mieszkaniec Skal-
mierzyc Nowych Franciszek Struś – starszy 
monter telefoniczny. Napisał on: dnia 22 
grudnia przy ulicy Kaliskiej skradziono mi 
rower marki Brunnabor nr 1143768 pocho-
dzący od firmy Wentzel nr powiatowy 1042. 
Sprawca został rozpoznany na ulicy Kościusz-
ki w Skalmierzycach. Proszę zatem o dobro-
wolny zwrot, w przeciwnym razie oddam 
sprawę w ręce sprawiedliwości. 

seria pożarów w sKalmierzycach 

Rok 1928 należał do pracowitych dla skal-
mierzyckich strażaków. Już w maju tego roku 
rozszalał się pożar w zabudowaniach gospo-
darza Stanisława Wożniaka. Wielka łuna po-
żaru widoczna była nawet w Ostrowie, skąd 
przybyła tamtejsza straż pożarna wspierają-
ca skalmierzyczan w akcji ratowniczej. Cał-
kowitemu spaleniu uległy zabudowania go-
spodarcze oraz inwentarz. W związku z tym, 
że był to już drugi pożar w ciągu miesiąca, 
padło podejrzenie na seryjnego podpalacza, 
czego miało dowieść wdrożone śledztwo. 
Pierwszy pożar wybuchł w zabudowaniach 
gospodarza Ludwika Dolaty w czasie Świąt 
Wielkanocnych. 

Rok 1928 nie należał do szczęśliwych 
w naszym regionie. Do niezwykłego jak na 
owe czasy wypadku doszło na szosie ostrow-
skiej w rejonie Fabianowa. W samochodzie 
kursowym prowadzonym przez kierowcę 
Koteckiego doszło do złamania się drążka 
kierownicy, wskutek czego szofer stracił pa-
nowanie nad pojazdem, który skręcił i ude-
rzył w przydrożne drzewo, ulegając rozbiciu. 
Ranni zostali małżonkowie A. i W. Barłogo-
wie, Kurzonówna, H. Niemcewicz oraz szo-
fer. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala 
w Ostrowie, gdzie pierwszej pomocy udzielił 
im znany w środowisku ostrowskim lekarz 
dr Krug.

Rok 1928 był czasem wielkiego kryzy-
su gospodarczego i zastoju w gospodarce, 
co przekładało się na wzrost przestępczo-

ści wynikającej z panicznego poszukiwania 
środków do życia często wielodzietnych 
rodzin. Nieszczęściom tym sprzyjała tak-
że aura, która pokazała swoje oblicze zimą 
1928/1929 roku. Panującą biedę wzmagała 
niska temperatura nazywana wręcz klęską 
mrozów. Prasa donosiła o katastrofalnej 
sytuacji tak w Kaliszu, jak i Ostrowie. Przy 
temperaturze spadającej do -40 0 C pisano: 
W sklepach pustki, odczuwa się katastrofal-
ny brak węgla, rozdziela się po 0,5 centnara 
opału (25 kg) na osobę. Ogłoszono przerwę 
w nauce szkolnej, ludzie zamarzają w łóżkach, 
zamarznięte ptaki spadają z drzew, śmiertel-
ność wzrosła o 50 %. W Warszawie odmroziło 
się około 5000 osób, we Lwowie około 2000. 
Niecodzienne wypadki wystąpiły w okolicach 
Piotrkowa. W saniach zamarzła panna młoda 
jadąca z narzeczonym do ślubu, a w Kępnie na 
miejscowy targ wjechał zaprzęg konny dowo-
żący codziennie mleko. Kierujący końmi chło-
piec zamarzł w drodze, a konie znające drogę 
same przywiozły zamarzniętego woźnicę na 
targowisko. 

mord pod bisKupicami 

Początek lat trzydziestych nie przyniósł 
poprawy ani bezpieczeństwa, ani zasobności 
szczególnie niższych warstw społecznych. 
Kryzysowi gospodarczemu nie mogły oprzeć 
się nawet duże majątki ziemskie. Okoliczni 
ziemianie ratowali się częściową wyprzeda-
żą areałów ziemi. Parcelowano obrzeża dóbr, 
sprzedając działki przeważnie kolejarzom. 
W ten sposób powstały zabudowania m.in. 
obecnej ulicy Kamiennej, G. Narutowicza, 
Kwiatowej i Polnej. Kto mógł, podejmował się 
różnych zajęć, aby zarobić parę złotych. W po-
wszechnym użyciu był zawód „domokrążcy” 
trudniącego się wszelakim handlem. W tej 
profesji przodowali Żydzi. Szeroko rozwija-
ła się wówczas tzw. sprzedaż obwoźna - jak 
się nieraz okazywało, nie zawsze bezpieczna. 
Przekonał się o tym mieszkaniec Skalmierzyc 
Nowych, 34-letni Roman Tomaszewski, syn 

byłego policjanta. Wspomagał on interes ku-
piecki ojca – właściciela sklepu kolonialnego, 
objeżdżając okoliczne wsie wozem z towara-
mi spożywczymi. Usługa ta cieszyła się dużą 
popularnością wśród mieszkańców gminy, 
zaopatrujących się w sklepie na kołach. Była 
to też nie lada pokusa dla różnego rodza-
ju rzezimieszków. Do nieszczęścia doszło 
w dniu 30 lipca 1936 roku na drodze ze Śliw-
nik do Biskupic Ołobocznych. Do jadącego 
wozem Tomaszewskiego podszedł nieznany 
mu osobnik z zamiarem kupna kiełbasy. Po 
zatrzymaniu się wozu napastnik wystrze-
lił do handlarza z pistoletu. Ranny w głowę 
Tomaszewski chciał ratować się ucieczką, 
jednak po 150 metrach padł z wyczerpa-
nia w pobliżu zabudowań Józefa Stodol-
nego. Przestraszony zabójca zbiegł polami 
w kierunku Bilczewa. Zawiadomiona przez 
świadków napadu policja pod dowództwem 
komisarza Lisowskiego z Ostrowa rozpo-
częła pościg. Dzięki podanemu przez świad-
ków rysopisowi sprawcy, udało się go ująć 
i postawić przed sądem. W dniu 5 stycznia 
1937 roku odbyła się w Ostrowie rozprawa 
sądowa, podczas której oskarżony, 25-letni 
bezrobotny Józef Grześczyk z Pruślina, przy-
znał się do napadu. Ze względu na dotych-
czasową niekaralność skazano go na karę 
dożywotniego więzienia i pozbawienia praw 
publicznych na zawsze. Sędzia prowadzący, 
Stanek, dopatrzył się w niekaralności faktów 
łagodzących i nie skazał go na karę śmierci. 
Najsurowszy wymiar kary nie ominął jednak 
skazańca, gdyż wyrok sądowy zaskarżył pro-
kurator, wobec czego ponownie skazano J. 
Grześczyka na karę śmierci, którą wykonano. 

Także lata trzydzieste obfitowały 
w niezwykłe wydarzenia z pogranicza świata 
przestępczego. W kolejnym odcinku będzie-
my mieli okazję poznać słynnego kaliskiego 
kasiarza Pachołka i jego niecne wyczyny na 
szosie skalmierzyckiej.

Jerzy Wojtczak 

Policjanci przed posterunkiem
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,,Walentynkowe życzenia z walentynkowej 
krainy dla walentynkowego chłopca oraz 
walentynkowej dziewczyny”
Walentynki to nie tylko czas dla zakochanych.  
To również czas dla ludzi o sercu otwartym na drugiego człowieka. 

Tym razem ten romantyczny dzień w Fa-
bianowie zarezerwowano dla najmłodszych 
oraz ich rodziców, którzy chcieli wspólnie 
spędzić czas w atmosferze życzliwości i przy-
jaźni. Bal z tej okazji zorganizowali KGW oraz 
sołtys wraz z radą sołecką.

Na sali dominował kolor czerwony, a to 
za sprawą około 90 dzieci ubranych pod ko-
lor charakterystyczny dla walentynek. Te-
goroczny bal udał się doskonale, ponieważ 
przebiegał w wyśmienitej atmosferze wspól-
nych zabaw. Rodzice nie tylko obserwowali 

swoje pociechy, ale wraz z nimi brali udział 
w różnych grach i konkursach. 

Na zakończenie zabawy dorośli zostali 
obdarowani pamiątkowymi breloczkami, 
a dzieci czerwonymi balonami w kształcie 
serca. Balony te mają przypominać o tym, że 
wszyscy ludzie powinni żyć ze sobą w zgo-
dzie i przyjaźni. 

Grażyna Jaś 

Wielkanocne robótkowe 
szaleństwa seniorek
Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami, 
więc seniorki z miejscowego Koła 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów uznały, że trzeba przygotować 
odpowiednie dekoracje i ozdoby. 

Panie spotkały się 23 lutego br. na robótkowych sza-
leństwach i zajęły się przygotowaniem ozdób, dzięki 
którym można bardziej podkreślić świąteczną atmos-
ferę. Szydełka poszły w ruch i koleżanki wyczarowały 
przepiękne cudeńka. Powstały wielkanocne kurczaki, 
kolorowe jajeczka, misternie zdobione koszyczki, ser-
wetki i inne dekoracje. 

Na spotkanie przyszły nie tylko osoby, które do per-
fekcji opanowały sztukę szydełkowania, ale również 
początkujące. Nic nie przynosi więcej radości, niż wła-
snoręcznie wykonane dekoracje, a jeżeli są przy tym 
oryginalne i niepowtarzalne, tym więcej dają satysfakcji. 
Wspólne zajęcia były okazją do wymiany doświadczeń 
i przyjemnego spędzenia popołudnia. Zaplanowano 
kolejne spotkanie, podczas którego wykonywane będą 
wielkanocne palemki. 

W zabawie walentynkowej 
wzięło udział około 90 dzieci

Seniorki wykonały koronkowe ozdoby wielkanocne
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Podziękowania
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach  
składa serdeczne podziękowania za ufundowanie nagród  
rzeczowych na bal karnawałowy.

sponsorzy

• Plandeki Kalisz
• Cube Art. Sp. z o.o.
• Pracownia florystyczna Wrzosowy 

Storczyk
• CKIS Dariusz Grodziński
• Farmer S.J.
• Com40 Sp. z o.o. Sp.K.
• J.A. Garcarek- Mercedes
• Jacek Golembka

• Księgarnia Maria Gierz
• POLKOPTRANS Sp. z o.o.
• PPH „TM” Tomasz Mielicki
• Dantop Daniel Krawczyk
• „Społem” PSS Kalisz
• „Frukta” Sp. z o.o. Węgry
• Zakład Produkcji Katalizatorów „J.M.J” 

Kotowiecko
• Lazur

• Fabryka Firanek i Koronek Haft
• Gospodarstwo Rolne Mikołaj Grajek
• Kwiaciarnia Róża Alina Krupińska
• Kwiaciarnia Magnolia Monika Misiak
• Serwis elektronarzędzi Piotr Jaźwiec
• Młyn Ostrów Wielkopolski Sp. j.
• Sklep nasienny BMK

Wieczorek karnawałowy seniorów
Karnawał to czas szampańskiej zabawy, hucznych imprez i maskarad. 
W tym roku seniorzy i sympatycy Koła nr 3 Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Nowych Skalmierzyc po raz 
kolejny spędzili karnawałowy wieczór w restauracji „Nastrojowa” 
w Skalmierzycach.

Wspaniała atmosfera, dobre humory i do-
skonała muzyka, którą zapewnił DJ Mateo 
zagwarantowały udaną zabawę wszystkim 
uczestnikom. Starsi wiekiem, lecz wciąż 
młodzi duchem seniorzy, 7 lutego br. bawili 

się przy muzyce nowoczesnej, rytmach tan-
ga, walczyka i pięknych melodiach swojej 
młodości. Porywał też do tańca rock and roll. 
Chęć do zabawy i dużo pozytywnej ener-
gii zjednoczyły wszystkich przy wspólnym 

śpiewaniu i tańczeniu. W pamięci na pewno 
zostanie chóralne wykonanie popularnych 
przebojów w takt granej muzyki. Jak to bywa 
na takich imprezach, nie zabrakło też wy-
jątkowych piosenek w ramach specjalnych 
dedykacji. Syci wrażeń, zmęczeni, ale szczę-
śliwi, rozjechaliśmy się do domów z nadzieją 
na ponowne spotkanie. 

KM

Seniorzy bawili się w karnawałowy wieczór 
w restauracji „Nastrojowa”

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa  
… wtedy proste - dziękujemy zawiera wszystko,

co chcemy wyrazić”
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Marcowe  
święto pań
Dzień kobiet… przez wielu okre-
ślany mianem najpiękniejszego 
marcowego święta obchodzono 
2 marca br. w aż pięciu miejsco-
wościach w Gminie i Mieście 
Nowe Skalmierzyce – Fabianowie 
(wspólnie z paniami
z Ociąża oraz Kwiatkowa), 
Chotowie, Strzegowie, 
Biskupicach Ołobocznych, gdzie 
świętowano przez dwa dni oraz 
w Skalmierzycach.

W każdej z uroczystości wziął udział Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Jerzy Łukasz Walczak, który osobiście prze-
kazał paniom nie tylko ciepłe życzenia, ale 
także w imieniu mężczyzn wręczył organiza-
torkom symboliczne róże. Pomysłów na spę-
dzenie święta było mnóstwo – były upomin-
ki, zabawy taneczne, występy kabaretowe, 
a nawet wizyta animatorki-góralki.

Dariusz Smułka

Tego dnia Dzień Kobiet obchodzono w pięciu miejscowościach Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
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KGW z Leziony na wycieczce
14 lutego br. był dla 24 członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Lezionie 
wspaniałym intelektualnym przeżyciem.

Tego dnia panie mogły oderwać się od 
codzienności i udać się na wycieczkę do 
Wrocławia, gdzie zwiedziły oceanarium 
oraz poznały namiastkę życia w afrykańskiej 
dżungli. Mnóstwo cennych informacji oraz 

ciekawostek na temat żyjących tam zwierząt 
przekazała wycieczkowiczom przewodnicz-
ka, która oprowadzała ich po „Afrykarium”.

Małgorzata Madejka

Pamięć 
o żołnierzach 
wyklętych – sesja 
historyczna i film
Dzień 1 marca w całej Polsce 
jest Narodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. 
W Skalmierzycach również 
pamiętano o „niezłomnych”. 

2 marca w „Starym Kinie” odbyła się pro-
mocja książki dr. Marka Kozłowskiego, autora 
dzieła „Ireneusz Starkiewicz „Radziwiłł” czło-
nek Polskiej Podziemnej Organizacji Wojsko-
wej (1948-1949)”. Organizatorami prelekcji 
oraz filmu poświęconego żołnierzom wyklę-
tym była Akcja Katolicka z Nowych Skalmie-
rzyc i Koło Polskiego Towarzystwa Historycz-
nego z Ostrowa Wielkopolskiego. 

Spotkanie rozpoczął ksiądz kanonik Zbi-
gniew Króczyński. Podkreślił on, jak ważna 
jest pamięć o żołnierzach, którzy walczyli 
z systemem po II wojnie światowej i nie zga-
dzali się z ustrojem państwa. 

Następnie głos zabrał dr Marek Kozłow-
ski, który przedstawił historię Ireneusza 

Starkiewicza. Warto podkreślić, że „niezłom-
ny” mieszkał wraz z rodzicami przy ul. Mo-
stowej i uczęszczał do Szkoły Powszechnej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skalmie-
rzycach Nowych. Działał w konspiracji nie-
podległościowej oraz przystąpił do Polskiej 
Podziemnej Organizacji Wojskowej. Za swoją 
działalność po trudnych i brutalnych przesłu-
chaniach został skazany na 5 lat pozbawienia 
wolności. Po latach wyrok z 1949 roku skazu-
jący Starkiewicza został unieważniony. 

Na zakończenie spotkania został wyemi-
towany film o „Żołnierzach Wyklętych”.

Krystian Wrzesiński

Uczestnicy spotkania obejrzeli również film 
o „Żołnierzach Wyklętych”
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W karnawale wielkie bale
Wszyscy się bawią – tak jest przyjęte, szczególnie 
w karnawale. W Publicznym Przedszkolu 
„Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach nie mogło 
być inaczej.

Jak co roku z wielkim rozmachem, ale z innym tematem przewod-
nim, tak i teraz dzieci, przebrane w piękne stroje, bawiły się na balu. 
Panie w przedszkolu postarały się, aby sala była prawdziwie balowa. 
Grupy dzieci integrowały się, biorąc udział w licznych konkursach. 
Każdy wyszedł z balu z uśmiechniętą miną. 

Maria Różańska

Przedszkolaki w urzędzie – czyli odwiedzamy  
przyszłe miejsca pracy

Wszyscy bawią sie wspaniale,  
jak co roku w karnawale
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i dobrą zabawą, 
gdzie ważnym elementem są bale. 

Bal karnawałowy dla naszych maluszków 
to dzień niezwykły, dostarczającący wielu 
przeżyć i radości. W tym roku odbył sie on 
w dniu 12 lutego. Tego dnia już od rana po-
jawili się kolorowi przebierańcy, głównie 
bohaterowie znanych bajek. Można było 
spotkać wróżki, królewny, motylki, piratów,  

strażaków, policjantów, Spider-Mana, Bat-
mana... nie sposób zliczyć i wymienić tych 
wszystkich postaci.

Wystrój sali wprowadził wszystkich 
w radosny nastrój. Dzieci świetnie się ba-
wiły, uczestnicząc w zabawie ze swoimi 
opiekunkami. 

Dzień z serduszkiem w tle
14 lutego niemal cały świat zmienia się w krainę, 
w której dominuje kolor czerwony. Nie inaczej było 
w naszym żłobku, gdyż obchodziliśmy  
„Dzień z serduszkiem w tle”. 

Uśmiech nie schodził z twarzy dzieci, na które czekało kilka dodat-
kowych zadań i zabaw. Ta wyjątkowa data w kalendarzu miała na celu 
pokazać, jak ważna jest przyjaźń i życzliwość do koleżanek i kolegów.

„Ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy”. Idąc 
tym tropem czterolatki z Publicznego Przedszkola 
„Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach odwiedziły 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce – 
Jerzego Łukasza Walczaka. 

Życzyły mu sukcesów oraz spełnienia w życiu osobistym i zawo-
dowym. Przedszkolaki poznały też zastępcę burmistrza – Agnieszkę 
Sipkę oraz odwiedziły różne referaty, zapoznając się z pracą wielu lu-
dzi. Pracownicy chętnie odpowiadali na liczne, czasami trudne pyta-
nia. Dzieci wróciły pełne wrażeń i nowych wiadomości. Dziękujemy 
za miłe przyjęcie i cierpliwość. 

tekst: Maria Różańska, foto: Magdalena Kąpielska Przedszkolaki z „Jarzębinki” odwiedziły  
burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
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Podziękowanie
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 

im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
składa serdeczne podziękowania wszystkim 
rodzicom za zaangażowanie i pomoc a tak-
że sponsorom za ufundowanie wspaniałych 
nagród, które stanowiły fanty w loterii or-
ganizowanej podczas zabawy karnawało-
wej w dniu 2 lutego 2019 roku w sali OSP 
w Skalmierzycach. 

Dzięki Państwa hojności możliwy jest za-
kup materiałów i pomocy edukacyjnych dla 
dzieci uczących się w naszej szkole. 

 
Z wyrazami szacunku i uznania 

Rada Rodziców

lista sponsorów 

• PPHU DOREX-BIS Adam Pęcherz
• COM40 Sp. z o.o. Sp. K.
• PIAST Pasze Sp. z o.o. z Lewkowca
• multiNET Nowe Skalmierzyce
• Lazur - Spółdzielczy Związek Grup 

Producentów Rolnych w Nowych 
Skalmierzycach

• Arkadiusz Wdowczyk AKME-SERWIS
• Magdalena i Daniel Mituła MDM 

PROFESSIONAL
• Farmer Sp. J. w Fabianowie
• Sylwia Boczula - Autoryzowany 

Dystrybutor Tupperware
• Agnieszka Szymczak - Gabinet 

kosmetyczny Esencja Urody
• Gierz Maria - Księgarnia i art. papiernicze
• Beata Nadarzewska  

- Salon Fryzjerski „Twoja Uroda”
• Zetor Polska Sp. z o. o.
• Bogdan Łuczak - Zakład Fryzjerski Kalisz
• Zenon Proniak – Gabinet Pediatryczny 

Kalisz
• Robert Lewandowski - Firma Handlowa 

„Marion Trade”
• MAX-DYWANIK Grzegorz Wojciechowski 

Biskupice Ołoboczne
• Jan Chlasta – Dolfos
• Kobyłka Barbara i Włodzimierz
• Wawrzyniak Robert Firma Motoryzacyjna 

„DAV-CAR”
• Pawilon Handlowy „ROLNIK” S.C.  

Dolata Jan, Kwuka Małgorzta,  
Dolata Aneta

• PUPIL FOODS Sp. z o.o.
• VEGA Trade FH Michał Wawrzyniak
• Sebastian Zakrocki Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Handlowe „EKO-FARB”
• „Allium” Spółdzielcza Grupa Producentów 

Warzyw w Śliwnikach
• Młyn Nowiccy s.c. z Kalisza
• Jerzy Suchorzewski - GAMEX DANIEL 

CIEŚLAK SPÓŁKA JAWNA
• Marian Brzeziński PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWO-USŁUGOWE BMK
• Sławomira Duleba - Gabinet Kosmetyczny 

Ostrów Wlkp.
• Paweł Herbik - Mechanika Pojazdowa

Nobliści uczcili niepodległość
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów od 
września 2018 roku do lutego 2019 roku realizowali projekt 
edukacyjny pod nazwą „Sto lat Niepodległej”.

Jego inauguracja odbyła się 27 września 
2018 roku podczas happeningu „Tworzymy 
barwy narodowe”, w którym udział wzięli 
wszyscy uczniowie, przedszkolaki oraz na-
uczyciele, wykonując na szkolnym boisku 
okolicznościowy napis. W październiku 
zorganizowane zostały konkursy plastyczne 
dla uczniów klas IV i V. Uczestnicy tworzyli 
pocztówki o Polsce, projektowali i wyko-
nywali grę Memory. 20 października liczna 
grupa uczniów wzięła udział w jubileuszo-
wym biegu Republiki Ostrowskiej – każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. 
Listopad upłynął pod hasłem Narodowego 
Święta Niepodległości – wspólnie zaśpiewa-
no hymn Polski, a następnie w sali Starego 
Kina odbyło się przedstawienie poświęco-
ne upamiętnieniu wydarzeń z 11 listopada 
1918 roku. Ponadto uczniowie i nauczyciele 
zasadzili na terenie przyszkolnym rocznico-
we drzewo. W dniu 18 grudnia 2018 roku 
uczniowie koła historycznego odwiedzili 
w Nowych Skalmierzycach miejsca upamięt-
niające Powstanie Wielkopolskie, poznali hi-
storię zmagań powstańczych oraz pochodze-
nie niektórych nazw ulic np. 29 Grudnia czy 
Jana Mertki. W miejscach tych zapalili znicze. 
Zimą uczniowie wzięli udział w kolejnych 
zmaganiach. Odbyły się: drużynowy kon-
kurs historyczny oraz konkurs dla uczniów 
klas IV i V z wykorzystaniem kodów QR. Jed-
nym z ostatnich działań projektowych był 
szkolny konkurs ortograficzny. 

Podsumowanie kilkumiesięcznych dzia-
łań miało miejsce 18 lutego br. podczas uro-
czystego apelu poświęconego setnej roczni-
cy zakończenia Powstania Wielkopolskiego. 
Scenariusz części artystycznej opowiadał 
o bohaterze powstania, Józefie Idziorze, do-
wódcy kompanii skalmierzyckiej. Podczas 
apelu nagrodzeni zostali uczniowie – laure-

aci konkursów organizowanych w ramach 
działań projektowych. 
lista laureatów: 
• Konkurs plastyczny „pocztówka o pol-

sce dla uczniów klas iV: I miejsce – Anto-
nina Grabarz kl. IV B, Jakub Rokicki kl. IV A, 
II miejsce – Julia Jaźwiec kl. IV A i Weronika 
Biernat kl. IV B, III miejsce – Lena Pawlak 
kl. IV A,

• Konkurs na grę memory o polsce dla 
klas V: I miejsce – Nikola Młynarska kl. V 
B, II miejsce – Martyna Kościelak kl. V A, 
Stanisław Krawczyk kl. V A, Lena Mencel V 
B i Anna Koch kl. V B, III miejsce – Zuzanna 
Banaszak kl. V A, Amelka Herbik kl. V A, Ni-
kola Śmigiel kl. V B, Katarzyna Krupka kl. V 
B, Miłosz Bukwa kl. V B,

• drużynowy Konkurs historyczny gim-
nazjum: I miejsce – Zofia Jaźwiec, Sta-
nisław Jaskólski, Magdalena Nowacka, II 
miejsce – Julia Ciernia, Agnieszka Ilska, 
Natalia Szmania, III miejsce – Maksymilian 
Krzak, Michalina Przybyła, Julia Staszczuk,

• Konkurs historyczny dla uczniów klas 4 
i 5: I miejsce – Lena Mencel kl. V B, II miej-
sce – Nikola Młynarska kl. V B, Amelia Her-
bik – kl. V A,

• Konkurs ortograficzny dla klas iV-V: 
I miejsce – Sandra Malinowska kl. V A, II 
miejsce – Maria Kąpielska kl. V B, III miej-
sce – Nikola Młynarska kl. V B,

• Konkurs ortograficzny dla klas Vii, Viii 
i gimnazjum: II miejsce – Weronika Kąkol 
kl. III D, II miejsce – Michalina Przybyła kl. 
III b, III miejsce – Małgorzata Rybak kl. VII A.

Zwycięzcom gratulujemy. Wszystkim uczest-
nikom projektu – uczniom, przedszkolakom, 
rodzicom dziękujemy za zaangażowanie, 
a Radzie Rodziców za ufundowane nagród.

autorzy projektu: Agnieszka Jaźwiec  
i Tomasz Głowacki 
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XII edycja Konkursu Poezji 
Pisanej i Recytowanej o Pióro 
Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce „Dzień bez 
komputera, tabletu, smartfona”

„Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci  
cieszyć się drobnymi rzeczami”

Jeremias Gotthelf

15 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej im. błogosławionego 
ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie odbyła się XII edycja 
Konkursu Poezji Pisanej i Recytowanej o Pióro Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Uczniowie wraz z nauczycielami i rodzi-
cami przybyli tego dnia do naszej szkoły, aby 
poznać zwycięzcę. 

Swoje prace zgłosiło 7 szkół podstawo-
wych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce: SP im. Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych, SP im. Marii Konopnickiej 
w Droszewie, SP im. J. Korczaka w Kotowiec-
ku, SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Nowych Skal-
mierzycach, SP im. Jana Pawła II w Ociążu, 
SP im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach 
oraz gospodarz konkursu – Gostyczyna. 

Warunkiem uczestnictwa było napisanie 
wiersza  związanego tematycznie z nazwą 
konkursu. Jego cele to zaś: zachęcenie uczniów 
do aktywnych form spędzania czasu wolnego, 
upowszechnianie aktywnego stylu życia, roz-
wijanie pasji i uzdolnień literackich uczniów, 
zachęcanie miłośników pisania do prezento-
wania własnych umiejętności oraz kształcenie 
umiejętności pięknego czytania i rozumie-
nia tekstu.

W związku z faktem, iż uczniowie coraz 
częściej nie wyobrażają sobie dnia bez nowi-

nek technicznych, tegoroczna edycja odby-
wała się pod hasłem „Dzień bez komputera, 
tabletu, smartfona”. Zaproponowaliśmy tema-
tykę związaną z poszukiwaniem alternatyw-
nych form spędzania czasu wolnego. Jak może 
wyglądać nasza codzienność bez ekranów 
multimediów? Czy taki świat według naszych 
podopiecznych może w ogóle istnieć? Warto 
zachęcać młodych ludzi do przemyśleń na ten 
niezwykle ważny dziś temat.

Jury, po zapoznaniu się z  nadesłanymi 
utworami, przyznało  pierwszą nagrodę w po-
staci Złotego Pióra Burmistrza Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce, jedno drugie miejsce 
w postaci Srebrnego Pióra Dyrektora Szkoły 
oraz miejsce trzecie w postaci Pióra Brązo-
wego. W tym roku po raz pierwszy nagrody 
zostały przyznane w dwóch kategoriach wie-
kowych – w kategorii klas IV-VI i kategorii klas 
VII-VIII. Komisja konkursowa oceniała przede 
wszystkim wartość merytoryczną wiersza, 
wartości artystyczne i oryginalność oraz zwią-
zek z tematem konkursowym.

Po prezentacji wierszy uczniowie poznali 
wyniki obrad:

kategoria klas IV-VI:
• I miejsce i Złote Pióro Burmistrza Gmi-

ny i Miasta Nowe Skalmierzyce - andrzej 
wachna z klasy  VI c z SP z Oddziałami Inte-
gracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach,

• II miejsce i Srebrne Pióro Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Gostyczynie - igor Koper 
z klasy V z SP im. błogosławionego ks. Jana 
Nepomucena Chrzana w Gostyczynie,

• III miejsce i Brązowe Pióro - Faustyna tu-
łacz z klasy IV ze SP im. Marii Konopnickiej 
w Droszewie.

kategoria klas VII-VIII:
• I miejsce i Złote Pióro Burmistrza Gminy 

i Miasta Nowe Skalmierzyce – wiktor bo-
gacki z klasy VIII ze SP im. Marii Konopnic-
kiej w Droszewie,

• II miejsce i Srebrne Pióro Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Gostyczynie - natalia ma-
ciejewska z klasy VII b z SP z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopol-
skich w Nowych Skalmierzycach,

• III miejsce i Brązowe Pióro - wiktoria Ko-
pras z klasy VII z SP im. Orła Białego w Bi-
skupicach Ołobocznych. 

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do 
udziału w kolejnej edycji konkursu w przy-
szłym roku.

Organizatorki konkursu

XVII Międzyszkolny Konkurs  
Ortograficzny w Kotowiecku 
Po raz siedemnasty Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
w Kotowiecku była organizatorem Międzyszkolnego Konkursu 
Ortograficznego „Każdy potrafi być Mistrzem Ortografii”. 
W tym roku zmaganiom ortograficznym towarzyszyło hasło 
„Śpiewająca ortografia”. 

Konkurs po raz pierwszy miał formę wiel-
kiego dyktanda. Uczniowie z ośmiu szkół pod-
stawowych gminy i miasta Nowe Skalmierzyce 
walczyli o podium w trzech kategoriach wie-
kowych. W kategorii klas II-III: I miejsce zajęła 
Michalina Walczak z SP w Skalmierzycach, II 
miejsce – Nikodem Babula z SP im. Polskich No-
blistów w Nowych Skalmierzycach, III miejsce 
– Adam Wachna z SP im. Powstańców Wielko-
polskich w Nowych Skalmierzycach. W katego-
rii klas IV-VI: I miejsce – Alicja Kuncewicz z SP 
w Skalmierzycach, II miejsce – Paula Ignasiak 
– z SP im. Powstańców Wielkopolskich w No-

wych Skalmierzycach, III miejsce – 
Weronika Banaszak z SP w Droszewie. W kate-
gorii klas VII-VIII: I miejsce – Zofia Tomalak z SP 
w Kotowiecku, II miejsce – Tomasz Kułton z SP 
w Ociążu, III miejsce – Karolina Jaśkiewicz z SP 
w Droszewie.

Podsumowując wyniki wszystkich uczestni-
ków, przyznano statuetkę dla najlepszej szkoły 
pod względem ortografii. Trofeum za I miejsce 
odebrała z rąk Skarbnika Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bolesława Borkowskiego druży-
na z SP w Skalmierzycach, II miejsce wywal-
czyła grupa uczniów z SP w Ociążu, III miejsce 

przyznano uczniom z SP w Kotowiecku. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i podziękowania z rąk dyrektor zespołu Teresy 
Stachowiak oraz nagrody wręczane przez or-
ganizatorki konkursu – Annę Jarantowską i Ur-
szulę Adrian. 

Dopełnieniem rozdanych laurów był wy-
stęp muzyczny uczniów ze szkoły w Kotowiec-
ku oraz tradycyjne już pamiątkowe zdjęcie. Po 
raz kolejny uczestnicy konkursu potwierdzili, 
że ortografię znają śpiewająco.

Urszula Adrian
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Humanistyczne talenty  
uczniów Szkoły Podstawowej  
im. Polskich Noblistów
Drugi rok z rzędu ogromny sukces odnieśli 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym 
„Fraszka”. 

Priorytety tegorocznych zmagań to: sze-
rzenie wiedzy z zakresu języka polskiego, pro-
pagowanie polskiej i zagranicznej literatury 
oraz prezentowanie i honorowanie dokonań 
młodych humanistów. Za bardzo dobry wy-
nik docenione zostały Weronika Kąkol z klasy 
III d i Maria Kąpielska z klasy V b. Dyplomy 
wyróżnienia otrzymały: Michalina Przybyła 
z klasy III b, Magdalena Nowacka z klasy III 
c, Wiktoria Jarosik z klasy VIII b, Lena Men-
cel z klasy V b i Martyna Balcerzak z klasy V a, 
natomiast dyplomy uznania: Martyna Koście-
lak z klasy V a i Nikola Młynarska z klasy V b. 
Wysokie wyniki uczennic sprawiły, że szkoła 
po raz drugi otrzymała krajowe wyróżnienie 
w tymże konkursie. Merytoryczną opiekę 
nad wydarzeniem sprawował Uniwersytet 
Warszawski oraz Szkoła Główna Gospodarki 
Wiejskiej w Warszawie.

Wspaniale zaprezentowali się także uczest-
nicy powiatowego konkursu literackiego 

„Walentynkowy 
wiersz miłosny” 
organizowanego 
przez Bibliotekę 
Publiczną im. Ste-
fana Rowińskie-
go w Ostrowie 
Wielkopolskim. 
W kategorii klas 
VII-VIII i gimna-
zjum na miejscu II znalazł się Jean Jędrze-
jewski z klasy III c, tuż za nim (miejsce III) 
uplasowała się Małgorzata Ulbrych z klasy III 
b, a Julia Staszczuk z III b i Michalina Budzik 
z VII a otrzymały wyróżnienia.

8 lutego 2019 roku odbył się w Kotowiec-
ku XVII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny 
„Każdy potrafi być Mistrzem Ortografii” pod 
hasłem „Śpiewająca ortografia”. Wśród ośmiu 
przedstawicieli ze szkół nowoskalmierzyckiej 
gminy znalazł się również przedstawiciel na-

szej szkoły uczeń klasy II A – Nikodem Babula, 
który w kategorii wiekowej klas II i III zdobył 
II miejsce!

Serdecznie gratulujemy wszystkim lau-
reatom i życzymy powodzenia w kolejnych 
humanistycznych zmaganiach. Uczniów do 
konkursów przygotowywały: Dorota Bukow-
ska, Agata Pawlaczyk-Wieczorek i Ane-
ta Mikołajczyk.

Aneta Mikołajczyk

Podziękowanie
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. błogosławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana 

w Gostyczynie składa serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie 
i pomoc oraz sponsorom za ufundowanie nagród, które stanowiły fanty w loterii zorganizowanej podczas 

zabawy karnawałowej w dniu 19 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Strzegowie.
 

Z wyrazami szacunku i uznania
Rada Rodziców

sponsorzy

• Jan i Andrzej Garcarek
• Lazur - Spółdzielczy Związek Grup 

Producentów Rolnych w Nowych 
Skalmierzycach

• firma „DAV CAR” Robert Wawrzyniak Węgry
• firma „CX” Chotów
• Marek Stasiak - firma „Alpodach” Kalisz
• Mechanika pojazdowa Łukasz Marchwacki 

Ociąż
• Zakład fryzjerski Ilona Wawrzyniak Ołobok
• Zakład fryzjerski Anna Jancik Rososzyca
• Żaneta i Mirosław Maciejewscy Strzegowa
• Magda i Rafał Kubiccy Strzegowa
• SBL Skalmierzyce
• Małgorzata i Darek Kubisiak Chotów
• Mateusz Ułanowski Śmiłów
• Stolarstwo Osiewała Gostyczyna
• Mechanika pojazdowa Sebastian Kamzol 

Leziona
• Krzysztof Stępniak Strzegowa
• Mechanika pojazdowa „Jarman” Strzegowa

• Agnieszka i Jan Bartoś Strzegowa
• Części do ciągników Anna i Paweł Boguta 

Skalmierzyce
• Mechanika pojazdowa Szymon Rosik 

Śmiłów
• Solarium „Czas Relaksu” Sebastian Pawlak 

Skalmierzyce
• Restauracja „Dwór Stary” Chotów
• Kwiaciarnia Grzegorz Kurpiński 

Skalmierzyce
• Forch Piotr Mencel Miedzyrzecz
• Online firma szwedzka Anna Krawczyk
• Ewa i Krzysztof Urbaniak Chotów
• Pizzeria Bora Bora Wolica
• Pizzeria Żółty Piec Godziesze Małe
• Sklep spożywczy Chotów
• Andżelika i Marcin Szmaj Leziona
• Sklep spożywczy Lucyna Stępniak Leziona
• Iwona i Zbigniew Połczyńscy Leziona
• Marlena i Rafał Garcarek Chotów
• Aneta i Stanisław Sówka Chotów

• Marzena i Jacek Wojciechowscy Chotów
• Sklep spożywczy Sylwia Bartczak 

Gostyczyna
• Firma ubezpieczeniowa AXA Odział Kalisz
• Salon kosmetyczny Aldona Fornarczyk 

Ołobok
• Certa - salon płytek ceramicznych Kalisz
• Joanna i Grzegorz Gaszczyńscy Chotów
• Damian Wawrzyniak Leziona
• Grażyna i Michał Gzil Chotów
• Agnieszka i Henryk Cieśla Śmiłów
• Renata i Eryk Uciechowscy Gostyczyna
• nauczyciele szkoły podstawowej 

z Gostyczyny
• Emilia i Zbigniew Paluszkiewicz Leziona
• Margerita i Adam Bońakowscy Osiek
• Zakład fryzjerski Urszula Olek Kalisz

 
Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy 

za okazaną pomoc!

Laureaci konkursu polonistycznego
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Sezon otwarty!
10 lutego 2019 roku członkowie Stowarzyszenia Eudajmonia wraz 
z sympatykami podczas IV Rodzinnego Rajdu, który odbył się na 
Zawadach w Śliwkach, otwarli sezon 2019.

Pogoda była bardzo przyjazna, co wyzwa-
lało wśród uczestników marszu pozytywną 
energię. Do Śliwnik przybyło ponad 60 osób 
w różnym wieku, co dobrze rokuje na przy-
szłość i kolejne tego typu wydarzenia. 

Nasi koledzy i koleżanki od kijów podkre-

ślają, że oprócz uprawiania sportu, ważnym 
elementem są spotkania, wspólne rozmowy, 
rodzinna atmosfera. Tym razem, z uwagi 
na jeszcze zimowe temperatury, po marszu 
można było ogrzać się przy ognisku przy-
gotowanym przez męską część Eudajmonii. 

Panie zadbały o poczęstunek w postaci gro-
chówki i placka drożdżowego.

Marsz odbył się pod okiem znanego in-
struktora, Marcina Szulca. Podkreśla on każ-
dorazowo, że to wielki sukces, iż w naszej 
społeczności tyle osób chce chodzić z kijkami.

Pozdrawiamy naszych zapalonych kijka-
rzy i do zobaczenia na leśnych ścieżkach! 

Zespół Stowarzyszenia Eudajmonia

Balik 
karnawałowy 
dla dzieci z klas 
młodszych
4 lutego 2019 roku tradycyjnie 
już w Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach odbył 
się balik karnawałowy dla dzieci 
z klas młodszych. 

Zabawa była prowadzona przez wodzi-
rejów, którzy w atrakcyjny sposób zachęcali 
uczniów do wspólnej zabawy. Pomysłów na 
stroje karnawałowe nie brakowało. Pojawiły 
się wróżki, księżniczki, wiedźmy, policjanci, 
rycerze, osoby w przebraniu Batmana czy 
Spider-Mana a także postaci ze świata zwie-
rząt. Dominowała muzyka współczesna, 
nie zabrakło znanych dzieciom przebojów. 
W czasie krótkich przerw tancerki i tancerze 
mogli się udać do swoich sal na słodki poczę-
stunek przygotowany przez rodziców. 

Na kolejny balik karnawałowy zaprasza-
my za rok:)

M. N. 

W inauguracji sezonu kijkowego wzięło udział ponad 60 osób
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Podziękowanie
Zarząd OSP Gostyczyna dziękuje sponsorom, którzy ufundowali nagrody na loterię fantową na balu karnawałowym,  

a tym samym wspomogli działalność naszej jednostki.
Serdecznie dziękujemy firmom, oraz osobom prywatnym. 

lista darczyńców

• Spółdzielczy Bank Ludowy  
- Skalmierzyce

• Peugeot Sztukowski – Kalisz
• Salon Firan Promodo Maria Cicha – Kalisz
• Lazur – Nowe Skalmierzyce
• CX80 – Chotów
• Dwór Stary Chotów
• Oaza Piękna – Kalisz
• Księgarnia i art. papiernicze  

- Maria Gierz – Nowe Skalmierzyce
• Klaudia Dywany – Kalisz
• Sklep Nasienny BMK – Nowe Skalmierzyce
• Firma Handlowa Bartczak – Gostyczyna
• Esencja Urody – Nowe Skalmierzyce

• P.W. Krzyś - Mar s.c. – Kakawa
• Szpileczka – przeróbki krawieckie – Nowe 

Skalmierzyce
• Moskit - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów 

– Śliwniki
• AKMED – Skalmierzyce
• Apteka Vademecum – Nowe Skalmierzyce
• Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe 

Mateusz Ułanowski – Śmiłów
• MK Nails – Biskupice Ołoboczne
• Jarman Jarosław Klamka – mechanika 

pojazdowa – Strzegowa
• Osiewała Teofil Stolarstwo Budowlane 

– Gostyczyna
• Zakład Fryzjerski Urszula – Kalisz
• Rolnik s.c. Pawilon Handlowy – Skalmierzyce

• Sklep Spożywczo - Przemysłowy Agata 
Olczak – Chotów

• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sławomir 
Kopras – Śliwniki

• Gospodarstwo Ogrodnicze Chojnaccy 
– Gostyczyna

• Paweł Wojtaszak
• Karol Pietrzak
• Tomasz Paluszkiewicz
• Marian Wielanek
• Małgorzata Łusiak
• Barbara Skowrońska
• Jan Sztukowski
• Marek Brdęk
• Marcin Michaś
• Dominika Łusiak

Koncert walentynkowy  
„Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać”
W walentynkowe popołudnie w nowej hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach odbył się koncert w wykonaniu uczniów tejże szkoły. 

Gościli na nim: Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Tadeusz Orzechowski, przed-
stawiciele Rady Rodziców, emerytowani na-
uczyciele, licznie przybyli rodzice i opieku-
nowie oraz społeczność szkolna.

Po ciepłym przywitaniu gości przez dy-
rektora szkoły Lucynę Lisiak-Kycię, ucznio-
wie z różnych grup wiekowych prezentowali 
swój kunszt artystyczny. Koncert uświetniły: 
gra na dzwonkach, występ chóru szkolnego 
oraz grup tanecznych w układach z przy-
borami i rekwizytami. Na koniec publicz-
ność została rozgrzana występami uczniów 

w mini playback show. Uczestnicy zaprezen-
towali znane przeboje: „Ci Sara” włoskiego 
duetu Al Bano i Rominy Power, „Miłość w Za-
kopanem” Sławomira, „YMCA” zespołu Vil-
lage People oraz „La Bomba” King of Africa. 
Występy poruszyły widownię, wszyscy do-
skonale bawili się do końca koncertu.

Zorganizowanie imprezy było doskonałą 
formą prezentacji szerokich talentów na-
szych uczniów. Natomiast gromkie brawa, 
jakie otrzymali młodzi wykonawcy, świad-
czyły o tym, że koncert po prostu się udał.

Organizatorzy

Wielkie granie w Środowiskowym 
Domu Samopomocy
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach 26 
lutego 2019 roku odbył się Dzień Gier Planszowych. 

Wzięło w nim udział 39 uczestników, 
którzy rywalizowali między sobą w grze 
warcaby i chińczyk, układali puzzle oraz 
domino, grali w memory oraz inne gry 
zręcznościowe. 

Celem spotkania było zintegrowanie 
uczestników ŚDS, którzy na co dzień biorą 
udział w zajęciach prowadzonych w pra-
cowniach terapeutycznych. Przyniosło ono 
rezultaty w postaci kontrolowania emocji, 
podniesienia poczucia własnej wartości, 

odreagowaniaw napięcia emocjonalne-
go. Została zaspokojona potrzeba bycia 
ważnym. Zajęcia nauczyły twórczego my-
ślenia oraz radzenia sobie w sytuacjach 
stresujących. Każdy z uczestników otrzy-
mał dyplom za udział oraz gratulacje za 
wytrwałość. 

Spotkanie było wstępem do udziału 
w rozgrywkach wyjazdowych w innych 
placówkach. 

M. Pussak
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Pierwszy mecz, pierwsza wygrana
W sobotę 3 marca br. zawodnicy KS Pogoń Nowe Skalmierzyce pod 
wodzą trenera Mariusza Kaczmarka wygrali swój pierwszy pojedynek 
ligowy z zespołem MKS Olimpia Koło.

Mecz inauguracyjny w Kole nie był dla nas 
łatwą przeprawą. Drużyna gości postawiła 
nam wysoko poprzeczkę. Byli naprawdę do-
brze zorganizowani i jako pierwsi zdobyli 
bramkę. Nasz zespół jeszcze w pierwszej po-
łowie powinien zdobyć bramkę z rzutu kar-

nego. Niestety, wykonujący go Przemek Bal-
cerzak zachował się fatalnie, trafiając prosto 
w bramkarza, jednak w 45 min Daniel Arma-
tys wyrównał po strzale bezpośrednio z rzu-
tu rożnego. Na drugą połowę wyszliśmy już 
bardziej zdeterminowani, co zaowocowało 

dla nas drugą bramką, którą strzelił Przemek 
Balcerzak po asyście Dawida Kucińskiego – 
powiedział Mariusz Kaczmarek. Oczywiście, 
cieszą pierwsze trzy punkty, które dopisujemy 
do ligowej tabeli. Wielkie brawa dla całego ze-
społu – dodał trener.

Na listę strzelców wpisali się: Daniel Ar-
matys, bezpośrednio z rzutu rożnego (46 
min.) oraz Przemek Balcerzak (85 min.).

Zawody gminne  
szkół podstawowych 
w piłce siatkowej 
dziewcząt i chłopców  
- Igrzyska Dzieci
Rozgrywki gminne odbyły się 19 
lutego br. w hali sportowej w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 
w Nowych Skalmierzycach. W zawodach 
wystartowały trzy szkoły z terenu gminy 
w kategorii dziewcząt i chłopców. 

Wśród chłopców najlepsi się okazali go-
spodarze, którzy grali w składzie: Wiktor 
Skraburski, Andrzej Wachna, Oskar Stasik, 
Piotr Kubik, Kamil Grajcar, Jan Garcarek, Kac-
per Dwużnik, Konrad Walkowiak, Aleksan-
der Nowak, Jakub Spaleniak. II miejsce zajęła 
SP w Biskupicach Ołobocznych, a miejsce III 
– SP w Gostyczynie.

Klasyfikacja dziewcząt: I miejsce – SP w Bi-
skupicach Ołobocznych, II miejsce – SP z Od-

działami Integracyjnymi w Nowych Skal-
mierzycach, III miejsce – SP w Gostyczynie.

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe me-
dale i dyplomy. Do mistrzostw powiatu 
awansowały szkoły z Nowych Skalmierzyc 
i Biskupic Ołobocznych.

 
Organizator sportu dzieci i młodzieży  

w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce  
Izabela Garcarek-Duleba

KS Pogoń Nowe Skalmierzyce wygrała  
mecz z MKS Olimpia Koło 2:1

W zawodach rywalizowały trzy szkoły podstawowe z terenu gminy
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Liga małego szczypiorniaka – rocznik 2008
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach w dniu 
4 marca br. uczestniczyli w pierwszym turnieju Ligii Małego 
Szczypiorniaka, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 10 
w Kaliszu. 

Kolejne turnieje organizowane będą raz 
w miesiącu, aż do czerwca. Ich celem jest 
propagowanie piłki ręcznej wśród dzieci 
oraz nauka podstawowych elementów tech-
nicznych, jak również zasad 
walki „fair play”.

Nasza drużyna nie miała 
sobie równych, wygrywając 
wszystkie mecze w skła-
dzie: Piotr Zając, Mikołaj 
Knop, Oliwier Kowalczyk, 
Filip Kończyński, Igor Ocza-
chowski, Tymoteusz Nowak, 
Adam Szymczak, Hubert 

Wyraz, Szymon Bieniek, Dominik Gabiś, Ja-
kub Woźniak.

Trener: Izabela Garcarek-Duleba

Mistrzostwa gminy w piłce ręcznej chłopców  
- Igrzyska Dzieci
Zawody odbyły się 20 lutego 
br. w hali sportowej w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Nowych 
Skalmierzycach. W rozgrywkach 
wystartowały 4 drużyny z gminy.

Klasyfikacja końcowa: I miejsce – SP 
z Oddziałami Integracyjnymi w Nowych 
Skalmierzycach, II miejsce – SP im. Adama 
Mickiewicz w Skalmierzycach, III miejsce – 
SP z Oddziałami Integracyjnymi w Nowych 
Skalmierzycach – kl. 5.

Zawodnicy w składzie: Wiktor Skrabur-
ski, Andrzej Wachna, Oskar Stasik, Piotr Ku-
bik, Aleksander Nowak, Patryk Wyraz, Alan 
Waliszek, Daniel Walczak, Szymon Karpiń-

ski, Adam Nowak i Jakub Budzik awansowali 
do zawodów powiatowych, które odbyły się 
27 lutego w SP nr 9 w Ostrowie Wlkp. – zajęli 
tam III lokatę w powiecie!

Organizator sportu dzieci i młodzieży
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Izabela Garcarek-Duleba

Mistrzostwa gminy 
w piłce ręcznej 
chłopców- - Igrzyska 
Młodzieży

W rozgrywkach w kategorii Igrzysk 
Młodzieży w dniu 28 lutego br. wy-
startowały 4 drużyny z gminy: SP 
z Oddziałami Integracyjnymi w No-
wych Skalmierzycach, SP im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach, 
SP w Kotowiecku oraz SP w Droszewie. 
Zawody odbyły się w hali sportowej 
w Szkole z Oddziałami Integracyjnymi 
w Nowych Skalmierzycach.

Najlepsi okazali się gospodarze. Ka-
mil Adamczewski, Patryk Bartoś, Mikołaj 
Christ, Kacper Kowalczyk, Kacper Bara-
nek, Leon Grzegorczyk, Piotr Kaczmarek, 
Grzegorz Wachna, Karol Błaszczak, Sta-
nisław Raniś i Antoni Kubik awansowali 
do zawodów powiatowych, na których 
zajęli III lokatę.

 
Organizator sportu dzieci i młodzieży

w gminie i mieście Nowe Skalmierzyce
Izabela Garcarek-Duleba
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