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Witaj, majowa jutrzenko…
3 maja 1791 roku to data uchwalenia pierwszej w Europie, a zarazem drugiej 
na świecie konstytucji, którą powszechnie nazywamy Konstytucją 3 Maja. 

Przywodzi ona pamięć o podjęciu naj-
większej w dziejach naszej Ojczyzny reformy 
ustroju państwa. Miała stać się ona podstawą 
naprawy Rzeczypospolitej, umocnić ją i przez 
to uchronić przed utratą niepodległości. Jej 
uchwalenie jest dla nas – Polaków, dniem 
pokrzepienia i narodowej dumy. Z tej okazji 
rokrocznie to święto obchodzimy również i w 
Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce – tymi 
słowami przywitano osoby zgromadzone 

przy tablicy upamiętniającej stulecie miasta 
przybyłe tu, by uczcić 227. rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. 

Corocznym zwyczajem praktykowanym 
z okazji tego święta jest złożenie wiązanek 
kwiatów symbolizujących dumę, patriotyzm 
i wspólną pamięć o chwalebnej przeszłości. 
W tym roku złożyły je władze samorządowe 
reprezentowane przez burmistrz Bożenę 
Budzik, jej zastępcę Pawła Błaszczyka i prze-

wodniczącego Rady Kazimierza Sipkę oraz 
występujący w imieniu Posła na Sejm RP 
Tomasza Ławniczaka radny powiatu ostrow-
skiego Mirosław Nowacki i radny gminny Ta-
deusz Gierz. 

W kościele pw. Bożego Ciała odprawiono 
w intencji Ojczyzny uroczystą mszę świę-
tą, w której udział wzięły również Miej-
sko-Gminna Orkiestra Dęta, Chór pw. św. 
Grzegorza z Nowych Skalmierzyc, liczne 
poczty sztandarowe reprezentujące placów-
ki oświatowe, organizacje społeczne i lokalne 
firmy oraz harcerze ze Szczepu GRANICA im. 
Powstańców Wielkopolskich. 

Złożenie kwiatów pod tablicą 100-lecia miasta
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Komentarz do sprostowania radnego
Pan radny Powiatu Ostrowskiego Jerzy 

Walczak zmusił mnie do kilku słów komenta-
rza wobec opublikowanego sprostowania do 
wcześniejszego mojego oświadczenia, które 
było odniesieniem się do treści ulotek kolpor-
towanych w Ociążu i Biskupicach Ołobocz-
nych. W tychże bowiem ulotkach sugeruje Pan 
radny swoją aktywność w inicjowaniu spo-
tkań, na których były omawiane tematy zwią-
zane z realizacją wymienionych projektów 
i udziałem gminy w ich częściowym finanso-
waniu. Stwierdzam więc jeszcze raz autoryta-
tywnie, że Pan Walczak nie brał udziału w żad-
nej z rozmów w których uczestniczyły władze 
samorządowe gminy ze starostą Powiatu 
Ostrowskiego podczas, których omawiane 
były szczegóły finansowego uczestnictwa 
gminy oraz terminy ich realizacji. W tych zaś 
spotkaniach uczestniczyli sołtys wsi Biskupice 
Ołoboczne i zarazem radny Powiatu Ostrow-
skiego Pan Mirosław Nowacki jak i radny 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Pan Grze-
gorz Wojciechowski. Zaś w sprawie budowy 
ciągu pieszego w Ociążu swoje zaangażowa-

nie wykazał sołtys wsi i zarazem zastępca 
przewodniczącego Rady Pan Józef Marciniak. 
Jest więc nadużyciem ze strony Pana radnego 
stawianie mi zarzutu w swoim sprostowaniu, 
iż moje stwierdzenia są nieprawdziwe. Jeżeli 
by tak było to zadaje pytanie, dlaczego na te-
renie wsi Ociąż rozpowszechnił Pan kolejne 
ulotki tym razem z przeprosinami? Ponadto 
Starosta Powiatu Ostrowskiego przyjechał na 
zebranie wiejskie aby przepraszać publicznie 
za powstałe zamieszanie i niedomówienia 
w związku z treścią Pana ulotek. Proponu-
je też jeszcze raz wczytać się w treść mojego 
oświadczenia to dostrzeże Pan, że wyraźnie 
wskazuję, iż są to drogi powiatowe do których 
gmina może, a nie musi dokładać środków 
własnych. Czynimy to jednak przekazując 
pokaźne kwoty na ten cel, aby poprawić stan 
nawierzchni dróg zarządzanych przez Powiat 
Ostrowski. Chybiony jest również Pański za-
rzut sugerujący jakobym podważyła Pańską 
aktywność na posiedzeniach Zarządu po-
wiatu czy poszczególnych komisji popierają-
ce wcześniej uzgodniony z Panem Starostą 

plan działania. Zdziwiłabym się gdyby był 
Pan temu przeciwny jako radny powiatowy 
wybrany między innymi przez mieszkańców 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Był to bo-
wiem Pana obowiązek. Z góry też więc uprze-
dzam, że zapisane w budżecie gminy 450 ty-
sięcy dofinansowania do modernizacji drogi 
powiatowej Strzegowa- Gostyczyna zostały 
uzgodnione bez Pana udziału z Panem Paw-
łem Rajskim Starostą Powiatu Ostrowskiego. 
Przy tym pragnę wyjaśnić, że na wniosek Pana 
starosty z kwoty 450 000,00 zł przeznaczonej 
na wyżej wymieniona drogę Strzegowa – Go-
styczyna, 100 000,00 zł zostało przeznaczone 
na budowę chodnika przy drodze powiatowej 
we wsi Mączniki. 

Biorąc powyższe pod uwagę dalszą pole-
mikę w tej kwestii uważam za zbędną bo fakty 
i świadkowie tych zdarzeń potwierdzają jak 
naprawdę wygląda rzeczywistość.

Rozbudowa 
szkoły 
w Kotowiecku  
– etap pierwszy
z początkiem kwietnia ruszyła 
inwestycja pn. „przebudowa 
i rozbudowa budynku zespołu 
szkolno-przedszkolnego 
w Kotowiecku”. 

Przedsięwzięcie zostało podzielo-
ne na trzy etapy – pierwszy, realizo-
wany obecnie, przewiduje rozbudowę 
placówki o dodatkową część. Dwa ko-
lejne – przebudowa istniejącej szkoły 
(etap II) oraz postawienie sali sporto-
wej z zapleczem szatniowo-sanitarnym 
(etap III) będą realizowane w termi-
nie późniejszym.

Wykonawca rozpoczął prace od przy-
gotowania gruntu – istniejący plac za-
baw zostanie przeniesiony o kilkadzie-
siąt metrów, natomiast usytuowanie 
boisk sportowych pozostanie bez zmian. 
W nowej, dobudowanej części zaprojek-
towano dwie sale lekcyjne, gabinet dy-
rektora i sekretariat. Pierwszy etap ma 
się zakończyć do 20 sierpnia br., a jego 
koszt to blisko 680 tysięcy złotych.

 
Dariusz Smułka

 Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

Bożena Budzik

W tzw. majowy weekend nie zapomniano 
także o najmłodszych mieszkańcach Gminy, 
dla których samorząd przygotował atrakcje 
w Starym Kinie. 1 maja dzieci wzięły udział 
w dwóch spektaklach teatralnych – „Fabry-
ce zabawek” oraz „Koziołku Matołku i Jego 
Przygodach”, natomiast 2 maja wyświetlono 
dla nich bajkę. Wieczór zaś zarezerwowany 
był dla starszych, którym przedstawiono 
ubiegłoroczny hit kinowy „Twój Vincent” 
opowiadający o życiu i tajemniczej śmierci 
Vincenta van Gogha.

M. Kąpielska, D. Smułka

Atrakcje dla dzieci w Starym Kinie
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Miejsko-gminne  
obchody Dnia Strażaka
z racji przypadającego w dniu 4 maja wspomnienia świętego Floriana 
brać strażacka z terenu gminy i miasta nowe skalmierzyce  
dzień później zebrała się w gostyczynie na miejsko-gminnych 
obchodach dnia strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, 
którą w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa 
koncelebrowali miejscowy proboszcz ks. 
kan. Michał Pacholczyk oraz kapelan straży 
ks. kan. Sławomir Nowak. Kochani Strażacy, 
to na Waszych pocztach sztandarowych wid-
nieje św. Florian. Być chrześcijaninem jak 
św. Florian to być odważnym człowiekiem. 
To on jest patronem Waszego powołania. 
To na Waszych sztandarach jakże często pi-
sane jest: Bóg, honor ojczyzna, służyć Bogu 
i drugiemu człowiekowi. Chciałbym stojąc 
przy świętym Florianie powiedzieć – trwaj-
cie i brońcie tych sztandarów, brońcie tego, 
co ważne w życiu. Kiedy dziś spoglądam na 
Wasze mundury, to cieszę się, że w naszej 

Gminie możemy spać spokojnie, bo mam 
świadomość tego, że gdzieś jesteście Wy – 
drodzy Strażacy, na których możemy zawsze 
liczyć, kiedy dzieje się coś niedobrego – kie-
rował podczas homilii słowa wdzięczno-
ści kapelan.

Po nabożeństwie w uroczystym prze-
marszu, przy dźwiękach Miejsko-Gminnej 
Orkiestry Dętej udano się na plac przed re-
mizą, gdzie miały miejsce główne uroczy-
stości. Również i tutaj w stronę strażaków
-ochotników padło wiele ciepłych słów, 
w tym m.in. od Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożeny Budzik: Pod-
czas każdej majowej gminnej uroczysto-
ści związanej z obchodami Dnia Strażaka 

miałam wyjątkową okazję, by podziękować 
Wam wszystkim za całoroczną rzetelną 
i pełną oddania służbę na rzecz ratowania 
życia oraz dorobku naszych mieszkańców. 
Dziś, można powiedzieć w przededniu za-
kończenia mojej służby publicznej, chciała-
bym, aby tę wdzięczność pomnożyć przez 
blisko dwadzieścia sześć. Tyle bowiem lat 
jako Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce i organ odpowiedzialny za zapew-
nienie ochrony przeciwpożarowej na tym 
terenie korzystałam z Waszego zaangażo-
wania, chęci i gotowości niesienia pomocy 
drugiemu człowiekowi czy to w ochronie 
jego życia, czy też mienia. Jestem bowiem 
i pozostanę Wam wdzięczna przede wszyst-
kim za codzienną gotowość do stawiania 
czoła wszelkiemu zagrożeniu, za męstwo, 
ofiarność oraz empatię, poprzez które usta-
wiacie się w roli służebnej wobec nieszczęść 
drugiego człowieka. Wdzięczna jestem rów-
nież za altruizm, honor oraz braterstwo, 
dzięki którym zbudowaliście wielki i niepod-
ważalny autorytet osoby strażaka.

Strażacy nie zapomnieli, aby w ostat-
nich obchodach z udziałem burmistrz Bo-

Przemarsz przy dźwiękach Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej Uroczysta msza święta
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żeny Budzik uhonorować lata wzajemnej 
współpracy. Poza kwiatami wręczyli także 
niecodzienny upominek – podziękowanie 
w formie modelu wozu strażackiego. Druh-
ny i Druhowie chcę w Waszym imieniu, 
w imieniu poszczególnych jednostek 
OSP z Gostyczyny, Śmiłowa, Skalmie-
rzyc, Ociąża, Biskupic Ołobocznych, 
Strzegowy i Boczkowa, w imieniu ich 
prezesów i zarządów, jak i w imie-
niu Zarządu Miejsko-Gminnego oraz 
w imieniu Komendanta, jak i w imie-
niu własnym najlepiej, najserdeczniej, 
szczerze i prawdziwie pokłonić się 
i podziękować Pani Burmistrz Bożenie 
Budzik za całe dobro, które Pani uczy-
niła na rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców naszej Gminy poprzez swoją 
przychylność, życzliwość i akceptację 
potrzeb i oczekiwań strażackiej bra-
ci – dziękował Prezes Zarządu Oddzia-
łu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowych 
Skalmierzycach a zarazem sekretarz Gminy 
i Miasta Zdzisław Mielczarek. Przez te lata 
służby publicznej zapisała Pani grubą księgę 
historii związanej ze współpracą i zwierzch-

nictwem nad Ochotniczymi Strażami Pożar-
nymi. A że była to współpraca modelowa 
została Pani uhonorowana najwyższymi 
strażackimi medalami, Złotym Krzyżem Za-

sługi, jak i Złotym Znakiem Związku. Za 
Panią dni, miesiące i lata, które zostały za-
pisane w strażackich kronikach. Za wszyst-
kie te dni, miesiące i lata serdecznie dziękuję 
i zapewniam zarazem, że strażacka rodzina 

nigdy Pani nie zapomni całego dobra, które 
swoją służbą uczyniła na rzecz strażaków 
ochotników – dodał prezes. Wzruszającym 
momentem uroczystości było pożegnanie 

burmistrz Bożeny Budzik ze sztanda-
rami jednostek OSP z terenu Gminy. 
Wyrazem jej wdzięczności było po-
kłonienie się każdej z chorągwi.

Święto to było również okazją, 
aby uhonorować wyróżniających się 
strażaków. Decyzją Prezydium Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Ostrowie Wielkopolskim Ma-
teuszowi Czai, Adamowi Łuczakowi, 
Konradowi Gołembowskiemu oraz 
Michałowi Wielankowi przyznano 
odznaki „Wzorowego Strażaka”, które 
wręczyli im prezes Zdzisław Mielcza-
rek oraz Prezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Ostrowie Wiel-

kopolskim Przemysław Kaźmierczak. 
Po części oficjalnej zaproszono wszyst-

kich do wspólnego biesiadnego stołu.
 

Dariusz Smułka
Fot. Aleksander Liebert

Podziękowanie dla burmistrz Bożeny Budzik Pożegnanie burmistrz Bożeny Budzik ze sztandarami jednostek OSP

Przyznanie odznak dla strażaków
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Początki 
gospodarki i handlu 
w Skalmierzycach 
Nowych 
tak jak sąsiedni Kalisz doszczętnie 
zniszczony już w pierwszych dniach 
i wojny światowej, podobnie skalmie-
rzyce nowe przeżywały w pierwszych 
latach niepodległości swego rodzaju 
szok po nagłym wyjeździe dotych-
czasowych mieszkańców, zwłaszcza 
przemysłowców, spedytorów, kupców, 
żołnierzy czy urzędników.  

Tak jak sąsiedni Kalisz doszczętnie znisz-
czony już w pierwszych dniach I wojny świa-
towej, podobnie Skalmierzyce Nowe prze-
żywały w pierwszych latach niepodległości 
swego rodzaju szok po nagłym wyjeździe 
dotychczasowych mieszkańców, zwłasz-
cza przemysłowców, spedytorów, kupców, 
żołnierzy czy urzędników. Nie widzieli oni 
tu swojej racji bytu i stopniowo opuszczali 
miejscowość, często sprzedając za bezcen 
nieprzydatne im interesy. Już w 1921 roku 
uległa likwidacji w Skalmierzycach Nowych 
„Pierwsza Wielkopolska Fabryka Gwoździ 
i Drutu – Skrzypiec i S-ka” – towarzystwo 
jawne, które wezwało wierzycieli do zgłosze-
nia swoich roszczeń. 16 lutego 1921 roku do-
wiedziano się, że spółka ta została wykupio-
na przez kolejnego właściciela, przejmując 
dotychczasowy profil produkcji. Do nazwy 
„Wielkopolska Fabryka Gwoździ i Drutu” 
dodano „B. Jurkowski Tow. Akcyjne w Skal-
mierzycach”. Fabryka gwoździ i drutu obok 
tartaku, olejarni, stacji parowozów i pracują-
cej na zwolnionych obrotach stacji kolejowej 
oraz nielicznych sklepów to obraz gospo-
darczy powojennych Skalmierzyc Nowych. 
Jak wielki był odpływ kapitału i przemysłu, 
obrazuje kwerenda w aktach sądu powia-
towego, w których odnotowano likwidację 
kolejnych jednostek gospodarczych dotąd 
istniejących na terenie przygranicznych Skal-
mierzyc Nowych. Wśród wypisanych z reje-
stru handlowego były firmy: Isaak Grunberg 
– Strzałków – eine Zweigniederlassung in 
Skalmierzyce, Firma Edward Schmidt – Skal-
mierzyce, Dampfsage Und Hobelwerke Skal-
mierzyce, Hamburger end com. Skalmierzy-
ce, Aron Józef Perła –Skalmierzyce, Karl Pape 
– Skalmierzyce – Komisionss Und Rollfuhr 
gascheft, A. Gemend Russchise Transport-
geschliseft – Skalmierzyce, A. Schmandt end 

Raifeld – Nowe Skalmierzyce, Internationale 
Speditions – Compaigne – Skalmierzyce, fir-
ma „Leopold Landau” i inne. 

Masowa likwidacja przemysłu niemiec-
kiego miała zapewne wpływ na rozwój ro-
dzimych interesów prywatnych takich jak 
rzeźnictwo, kowalstwo, piekarnictwo, szew-
stwo, kupiectwo czy krawiectwo. Przedsta-
wiciele tych profesji rozwijali swoją działal-
ność niezbędną do życia i funkcjonowania 
całej społeczności i to oni współtworzyli 
działające w Skalmierzycach Towarzystwo 
Przemysłowców. Już w roku 1921 w rejestrze 
handlowym sądu powiatowego w dziale „A” 
pod numerem 460 zapisano nowy podmiot 
gospodarczy – firmę kupca Franciszka Za-
borowskiego istniejącą pod nazwą „Interes 
spedycyjny Franciszek Zaborowski”. Nazwi-
sko tego przedsiębiorcy jeszcze wielokrotnie 
pojawiać się będzie w powiązaniu z działal-
nością handlową i rzemieślniczą w Skalmie-
rzycach w okresie międzywojennym. Per-
turbacje własnościowe oraz pozyskiwanie 
kolejnych dóbr, może nie zawsze zgodnie 
z poszanowaniem prawa, zmusiły go w roku 
1928 do zamieszczenia w prasie ogłosze-
nia o treści: Dochodzą do mnie wiadomości, 
że osoby drugie mają jakieś pretensje do mej 
posiadłości po panu Schmelcerze w Skalmie-
rzycach Nowych. Niniejszym oświadczam, że 
jestem wyłącznym właścicielem tego budynku, 
a roznosicielstwo podłych wiadomości posta-
ram się uskromić. Mających jakieś pretensje 
– proszę zwrócić się do mnie – Franciszek Za-
borowski Zbąszyń. Napływający stopniowo 
do Skalmierzyc bezrobotni znajdowali za-
trudnienie w nielicznych, ale rozwijających 
swój potencjał firmach. Świadczyć o tym 
mogą ogłoszenia o naborze pracowników 
typu: Potrzebny zdolny ślusarz na narzędzia 
na stałą posadę – Spółka Akcyjna ARBOR – 

oddział Skalmierzyce. W owym czasie nie ist-
niała jeszcze firma „Bacon”, lecz teren między 
starym dworcem kolejowym a obecną ulicą 
Tartakową należał do działającego jeszcze 
tartaku. O istnieniu tej firmy świadczy ogło-
szenie: Potrzebni ślusarze i kowale do tartaku 
w Skalmierzycach. Duże nadzieje pokładano 
w nowo uruchomionej placówce przemy-
słowej – „Pierwszej Wielkopolskiej Fabry-
ce Drutu i Gwoździ B. Jurkowski i Spółka” 
– przekształconej w Towarzystwo Akcyjne. 
24 września 1921 roku odbyło się uroczyste 
poświęcenie fabryki mieszczącej się w by-
łych gościńcach przygranicznych obok lokalu 
pana Karczewskiego. Tego dnia rano w ko-
ściele skalmierzyckim wikariusz Lewandow-
ski odprawił w intencji fabryki mszę św., a po 
południu dokonał poświęcenia zakładu oraz 
maszyn. Zaproszeni goście wygłosili stosow-
ne mowy, a dyrektorzy Jurkowski i Jasiński 
oprowadzili wszystkich po nowo urządzo-
nych pomieszczeniach. Fabryka zatrudniała 
50 pracowników przy tygodniowej produkcji 
6 wagonów drutu i gwoździ. Stwierdzono, 
że wszędzie panował wzorowy porządek, 
a część oficjalną zakończono wspólną foto-
grafią. W programie poświęcenia była tak-
że wieczorna kolacja dla wszystkich gości. 
Najprawdopodobniej z racji pracy przy pro-
dukcji drutu niektórzy robotnicy skalmie-
rzyccy w księgach meldunkowych USC mieli 
w tym czasie wpisany zawód „drutociągacz”. 
Konsekwencją otwarcia tego zakładu było 
zapotrzebowanie na nowych pracowników. 
W stosownym ogłoszeniu napisano: Do pra-
cy mogą się zgłosić – 2 ślusarzy, 2 druciarzy, 
1 maszynista, 15 robotników i 10 dziewcząt. 
W tym też czasie w Skalmierzycach Nowych 
przy ulicy Hallera otwarto „Dom Rolniczo
-Komisowy Firmy Pinkowski i Spółka”. Firma 
ta zajmowała się pośrednictwem i handlem 

Księgarnia Maxa Josta

1918 – 2018  
100 lat odzyskania niepodległości
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ziemniakami, słomą, sianem, zbożem i wszel-
kimi ziemiopłodami. Bardzo dobrze skupo-
wała się owcza wełna, a zgodnie z reklamą 
spółka płaciła za towary najwyższe ceny. 

22 lipca 1921 roku w związku z rozwija-
jącym się uprzemysłowieniem miasteczka 
oraz wzrostem liczby mieszkańców Powia-
towa Kasa Chorych skierowała do Skalmie-
rzyc Nowych pierwszego lekarza Mieczy-
sława Stankiewicza. Wprowadził się on do 
budynku apteki przy ulicy Hallera (obecnie 
kard. Wyszyńskiego), ale już wkrótce nabył 
od byłego spedytora i przedsiębiorcy Adolfa 
Imbacha okazały budynek Spółki Arbor przy 
ulicy 3-Maja, gdzie zamieszkał, a w latach 
trzydziestych otwarto w nim „Stację opieki 
nad matką i dzieckiem”. Doktor Stankiewicz 
przyjmował pacjentów prywatnych oraz ko-
lejowej i powiatowej Kasy Chorych. 

Stacja kolejowa 
 
Rozbudowana w okresie zaborów gra-

niczna stacja kolejowa po wojnie straciła 
zupełnie swoje znaczenie. Jednak w dal-
szym ciągu przez Skalmierzyce odbywał się 
ruch osobowy na linii Poznań – Warszawa. 
Tędy też kursowały pociągi dalekobieżne 
i międzynarodowe. W roku 1921, w związku 
z trwającym strajkiem na kolei, władze woj-
skowe i kolejowe uruchomiły specjalny po-
ciąg towarowo-osobowy z Poznania do Skal-
mierzyc. Z Poznania wyjeżdżał o godz. 800, 
kończył bieg w Skalmierzycach o godz. 1625. 
Zatrzymywał się tylko na stacjach Środa, Ja-

rocin, Pleszew i Ostrów i każda z nich miała 
wyznaczony limit pasażerów. Pociąg ten miał 
charakter wojskowy, dlatego podróżni cywile 
musieli zaopatrzyć się w stosowne pozwole-
nia. Ze Skalmierzyc wyruszał kolejny pociąg 
do Warszawy skomunikowany z pociągiem 
poznańskim. Z dniem 1 października 1921 
roku uruchomiono na trasie Poznań – Skal-
mierzyce już normalny pociąg osobowy nr 
516 oraz pociąg zwrotny nr 515. Z Poznania 
pociąg wyjeżdżał o godz. 1805 i docierał do 
Skalmierzyc o godz. 2158 . Pociąg nr 515 od-
jeżdżał ze Skalmierzyc rano o godz. 640, a w 
Poznaniu był o godz. 1027. Wszystkie pocią-

gi osobowe i towarowe obsługiwane były 
w tym czasie przez trakcję parową, z tego też 
powodu duże znaczenie posiadała parowo-
zownia wyposażona we wszystkie niezbęd-
ne urządzenia umożliwiające prowadzenie 
bieżącej naprawy taboru wagonowego. Skal-
mierzycka parowozownia jako kuźnia kadr 
kolejowych posiadała w okresie międzywo-
jennym duże znaczenie technologiczne. To 
właśnie na bazie warsztatu napraw wago-
nów tej parowozowni powstały późniejsze 
Warsztaty Wagonowe, których pierwszym 
kierownikiem był zawiadowca parowozow-
ni Franciszek Garstecki – wyjątkowa postać 
Skalmierzyc okresu międzywojennego. Te-
mat parowozowni zasługuje na oddzielny 
artykuł ze względu na wyjątkowe znaczenie 
tej jednostki dla dziejów skalmierzyckie-
go kolejnictwa.

w gminie Skalmierzyce 
 
Okres międzywojenny w Skalmierzycach 

to także dzieje okolicznych gromad wcho-
dzących w skład gminy. Do tragicznego, sze-
roko komentowanego w tym czasie wśród 
mieszkańców gminy wypadku doszło w Go-
styczynie w nocy z 2 na 3 sierpnia 1921 roku. 
Do istniejącego tam posterunku policyjnego 
włamali się nieznani sprawcy i zamordowa-
li dwóch posterunkowych: Marcina Szulca 
i Walentego Barłoga, którzy pełnili służbę 
wartowniczą nad granicą Kongresówki koło 
Gostyczyny. Komendant Policji Powiatowej 
dr Śliwiński wyznaczył 20 000 marek nagro-

dy za wskazanie sprawców. 5 sierpnia w Go-
styczynie w miejscowym kościele i na cmen-
tarzu odbył się pogrzeb zamordowanych. Po 
mszy św. wyruszył z kościoła kondukt żałob-
ny, w którym szły rodziny pomordowanych, 
starosta ostrowski Bohdanowicz, Nadkomi-
sarz i Komisarz Policji Państwowej pan Wiza, 
Komisarz Respondety z Krotoszyna oraz ko-
ledzy z wieńcami. Nad trumnami mowę ża-
łobną wygłosił miejscowy proboszcz, kieru-
jąc serdeczne słowa do osieroconych rodzin. 

W pierwszych latach okresu między-
wojennego tak społeczeństwo jak i władze 
samorządowe borykały się z ogromnym 

problemem zwykłej biedy i niedostatku wy-
nikającego z niskiego poziomu rozwoju go-
spodarczego odczuwającego jeszcze zaszło-
ści powojenne. W marcu 1921 roku starosta 
ostrowski Bohdanowicz zwrócił się do spo-
łeczeństwa z apelem o materialne wsparcie 
mieszkańców polskich Kresów Wschodnich, 
których siedziby spustoszone okropnie przez 
nawałnicę bolszewicką … odzywają się do 
ofiarności Wielkopolan prosząc ich o przesła-
nie różnych ziemiopłodów. Równocześnie sta-
rosta ostrowski upoważniony przez Patronat 
Kółek Rolniczych wyznaczył do zbierania 
datków w naturaliach Jana Niemojowskiego 
z Mącznik. Z wszelką pomocą potrzebują-
cym spieszyły nie tylko różne organizacje 
charytatywne, ale też ziemianie. Pomocą dla 
lazaretów ostrowskich zajęła się dziedziczka 
Śliwnik – pułkownikowa Jadwiga Niemojow-
ska, przekazując na święcone dla chorych 
122 jaja i 10 funtów mąki pszennej. Gospo-
darze z Leziony dołożyli także 152 jaja, 5 
funtów mąki, 10 funtów mąki pszennej oraz 
2 funty masła. 

W roku 1921 w Skalmierzycach Nowych 
stacjonowali jeszcze żołnierze 23 Dywizji 
Piechoty Górnośląskiej. W okresie Bożego 
Narodzenia dowództwo tej jednostki zwró-
ciło się do społeczeństwa o przygotowanie 
świąt dla żołnierzy pozostających w jednost-
ce. Żona sołtysa Skalmierzyc Nowych – pani 
Porawska – zorganizowała stosowny komitet, 
który zajął się organizacją wigilii. Wspólnie 
z panią Zaborowską przeprowadziły kwestę, 
zbierając fundusze i podarki dla żołnierzy. 

W dzień wigilii 1921 roku w sali żołnierskiej 
udekorowanej choinkami, światłami i naro-
dowymi barwami przygotowano wieczerzę 
wigilijną, na którą przybyli oprócz żołnierzy 
także przedstawiciele miejscowych władz. 
W serdecznych słowach życzeń świątecznych 
przemawiali dowódca Smoczyński, ks. rad-
ca Piotrowicz, pułkownik W. Niemojowski 
i inni. Po życzeniach dzielono się opłatkiem, 
śpiewano kolędy i piosenki żołnierskie. Do-
wództwo jednostki dziękując organizatorom 
wieczerzy przekazało wszystkim serdeczne 
staropolskie „Bóg zapłać”. Cdn. 

Jerzy Wojtczak

Towarzystwo Przemysłowców, Skalmierzyce Ul. 3 Maja, dom Adolfa Imbacha
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Gala 5-lecia Teatru Misterium  
w Biskupicach Ołobocznych
14 kwietnia br. w sali wiejskiej w Biskupicach ołobocznych  
zarząd stowarzyszenia Kulturalnego teatr misterium zorganizował 
uroczyste obchody 5-lecia istnienia organizacji. gala zgromadziła 
wielu gości – przedstawicieli lokalnych władz, duchowieństwo, 
działaczy kulturalnych, sponsorów oraz działaczy  
i rodziny związane ze stowarzyszeniem. 

Jak podkreślił prezes Mirosław Nowacki: 
działalność rozpoczęliśmy w 2007 roku, kiedy 
to po raz pierwszy przygotowaliśmy widowi-
sko pasyjne Misterium Męki Pańskiej – wy-
stawiane już dwanaście razy. Nasz dorobek 
to sztuki teatralne, programy kabaretowe, 
dożynki wiejskie, festyny wiejskie oraz akcje 
społeczne. Stowarzyszenie chętnie sięga do 
tradycji przedwojennych, szczególnie To-
warzystwa Śpiewaczego Lutnia. Lata 80. XX 
wieku to także kabaret wiejski Spóźnione 
Krokusy. 11 stycznia 2013 odbyło się zebra-
nie założycielskie i od tej pory organizacja 
funkcjonuje pod nazwą Stowarzyszenie Kul-
turalne Teatr Misterium Biskupice Ołobocz-
ne. Jej nadrzędnym, zapisanym w statucie 
celem, jest rozwijanie i pomnażanie dorob-
ku polskiej kultury narodowej, realizowa-
nie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw oby-
watelskich na rzecz rozwoju społecznego 

i kulturalnego, upowszechnianie działań 
wszechstronnego rozwoju, edukacji, wycho-
wania i promocji oraz zagospodarowanie 
czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych 
a także prowadzenie działalności kultu-
ralnej i kultywowanie historii i tradycji ze 
szczególnym uwzględnieniem folkloru. Tę 
działalność przedstawiono w filmie nakrę-
conym specjalnie na potrzeby jubileuszu.

Ważną częścią uroczystości było doce-
nienie osób zaangażowanych w rozwój sto-
warzyszenia, przede wszystkim działaczy 
i ich rodzin, sponsorów oraz sympatyków. 
Przygotowano dla nich specjalne wyróż-
nienia oraz statuetki. Nie zapomniano tak-
że o prezesie Mirosławie Nowackim, który 
otrzymał od członków swojej organizacji 
specjalne podziękowanie za zaangażowanie 
w pracę, niekończące się pomysły oraz siłę, 
która przeniosła przysłowiowe góry. Cha-

ryzma tej osoby sprawiła, że potrafił on być 
jednocześnie reżyserem, choreografem, akto-
rem, scenarzystą i organizatorem wycieczek 
w jednej osobie. Z pełną szczerością przyzna-
jemy, że gdyby nie heroizm tej osoby nie byłoby 
nas tutaj razem – w takich słowach sylwetkę 
oraz działalność prezesa nakreśliła prowa-
dzącą uroczystość Agata Pawlicka.

Dużo miłych słów padło od zaproszony 
gości. Wicewojewoda Wielkopolski Marlena 
Maląg nawiązała do wielkiej pracy u pod-
staw: to dzięki Prezesowi oraz Państwu po-
wstają tak wspaniałe rzeczy. Pięć lat to taki 
moment do refleksji i zastanowienia się, tego 
co za nami i kolejnych lat. Chylę czoła i pięknie 
dziękuję tej pracy u podstaw, kształtowania 
młodych charakterów, pokazywania jak moż-
na rozwijać swoje pasje, zainteresowania i po-
kazać jak można przejść przez życie z godno-
ścią i honorem. W imieniu burmistrz Bożeny 
Budzik wyrazy uznania przekazał Sekretarz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzi-
sław Mielczarek: pięć lat to niewiele, ale gdy 
sięgnie się do historii to wiemy, iż już od 2007 
roku rozpoczęły się tutaj piękne, artystyczne 
działania. Gdyby tak jeszcze sięgnąć głębiej, 
to są dziesiątki lat funkcjonowania stowa-
rzyszenia „Lutnia”. Dzisiaj Państwo jesteście 
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Wsparli 5-letniego Miłoszka  
podczas 74. otwartej akcji poboru krwi
rok temu mocno wspierali leczenie chorej asi – 16-letniej mieszkanki 
wsi Fabianów. tym razem zaś ruszyli z pomocą cierpiącemu na 
niewydolność nerek 5-letniemu miłoszkowi z ociąża. 

Mowa o organizatorach przedsięwzięcia, 
czyli Danielu Mitule, Sebastianie Jasiu oraz 
Klubie Honorowych Dawców Krwi z Nowych 
Skalmierzyc, którzy wespół z sołectwami 
obu tych wsi podjęli się wspólnej akcji, pod-
czas której zbierano krew oraz przeprowa-
dzono charytatywny turniej piłki nożnej pn. 
„Gramy dla zdrowia”. Patronat nad imprezą, 
która odbyła się 28 kwietnia br. na stadionie 
miejsko-gminnym objęła Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik.

Wydarzenie rozpoczęło się od meczów 
turniejowych, do których zgłosiło się aż pięt-
naście drużyn. Trwające ponad pięć godzin 
rozgrywki zakończono ostatecznie rozstrzy-
gającymi finał rzutami karnymi, wspólnym 
zdjęciem oraz ogłoszeniem wyników. I miej-
sce zajęła drużyna BudMaru, II miejsce – Fc 
Nitro, III miejsce – PHU Elzbych, IV miejsce 
– Teknia Team. Wręczenia pucharów, dyplo-
mów oraz medali dokonywali: burmistrz 
Bożena Budzik, radna Grażyna Jaś, radny 
a zarazem sołtys wsi Ociąż Józef Marciniak,  
sołtys wsi Fabianów Maria Dolińska oraz po-
mysłodawcy turnieju – Daniel Mituła i Seba-
stian Jaś.

W międzyczasie w znajdującej się nieopo-
dal boiska hali sportowej pracownicy Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Kaliszu dokonywali poboru 

krwi (wraz z rejestracją dawców szpiku kost-
nego), do którego zgłosiło się 59 osób. Prze-
prowadzone na miejscu badania lekarskie 
uszczupliły tę liczbę do 49, ale i tak udało się 
uzbierać ponad 22 litry życiodajnego leku 
stanowiącego wsparcie dla przyszłego lecze-
nia Miłoszka. Oprócz zwyczajowo rozdawa-
nych paczek regeneracyjnych krwiodawców 
częstowano ciepłym posiłkiem, a na końcu 
rozlosowano nagrody, spośród których naj-
cenniejsza – rower – trafiła w ręce Łukasza 
Kaczmarka. Były również tostery, kompresor 
samochodowy oraz zestawy kosmetyków.

Kolejną otwartą akcję poboru krwi no-
woskalmierzycki klub planuje zorganizować 
w dniu 30.06.2018 roku. Odbędzie się ona 
w ramach obchodów 25. Dni Miasta. 

Magdalena Kąpielska 

kontynuatorem tego wszystkiego, co dzia-
ło się we wcześniejszej historii Biskupic 
Ołobocznych. Jestem tu, by podziękować 
Wam za to wszystko, co uczyniliście dla 
ubogacenia życia kulturalnego i duchowe-
go wsi. Dziękuję Zarządowi z Prezesem na 
czele za przedstawienia, misteria, za orga-
nizowanie dożynek, za wiele innych inicja-
tyw, które tutaj też były pokazane. (…) Te 
wszystkie podziękowania kieruję w imie-
niu Pani Burmistrz, w imieniu własnym, 
dzieląc się też satysfakcją, że samorząd 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce miał, 
i mam nadzieję nadal będzie miał, swój 
udział w finansowaniu różnego rodzaju 
projektów, które stowarzyszenie przygo-
towuje. Ważne słowa padły z ust ks. ka-
nonika Eugeniusza Lijewskiego – Teatr 
Misterium wskrzesił ducha w Biskupicach 
Ołobocznych. Projekcja filmu ukazała nam 
drogę, którą teatr podąża. Przeto „nie 
depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie 
sami doskonalsze wznieść. Na nich się jesz-
cze święty ogień żarzy […] i wy winniście 
im cześć!”. Projekcja zaprowadziła nas 
na cmentarz, szczególne miejsce dla nas. 
Pokolenia, które tworzyły, każde w swoim 
czasie, oblicze tej wioski. Poszliśmy tam, 
aby powiedzieć – pamiętamy w modlitwie 
i dziękujemy Wam. Przyszłość możemy 
budować tylko pamiętając o przeszłości. 
O ludziach, którzy tak wielki wpływ wy-
warli na naszą obecną rzeczywistość. Głos 
zabrał także dyrektor biura senatora 
Łukasza Mikołajczyka Dawid Korze-
niewski, Wicestarosta Powiatu Ostrow-
skiego Roman Pacholczyk, prezes Stowa-
rzyszenia Działkowców Kolejarz w ROD 
Jerzy Czempiński oraz prezes Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów Krystyna Marczak. 

Gala zakończyła się koncertem zespołu 
operowego R4YOU, który wykonał klasykę 
gatunku – fragment „Księżniczki Czarda-
sza” oraz część tzw. dziękczynną, poświę-
coną pieśniom religijnym. Zwieńczeniem 
uroczystości była uroczysta kolacja.

 
Aleksander Liebert

W trakcie akcji krew oddało 49 osóbDo turnieju piłkarskiego zgłosiło się piętnaście drużyn
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Konkurs „nie dla leniwych”
na stronie kartonowakolej.pl zorganizowano konkurs „nie dla 
leniwych”, który trwał od początku roku do końca kalendarzowej zimy. 

Żeby wziąć w nim udział należało 
wydrukować jeden z licznych darmowych 
modeli kartonowych dostępnych na stronie, 
ładnie go skleić i przesłać zdjęcia wraz z opi-
sem budowy i małym podsumowaniem. Te-
matyka, jak nazwa strony wskazuje: kartono-
wa kolej. Konkurs miał na zadanie zaszczepić 
w najmłodszych miłość do kolejnictwa i za-
chęcić do zabawy w modelarstwo kartonowe. 
Organizatorzy chcieli – z dużym sukcesem 
– pokazać, że można fantastycznie i ciekawie 
spędzić czas, stworzyć coś od siebie i dla siebie. 

W zabawie wzięło udział jedenaścioro mo-

delarzy z całej Polski, którzy pokazali swoje 
modele sklejone z pasją i zaangażowaniem. 
Jedną z uczestniczek była mieszkanka naszej 
Gminy Ania Koch, która za swój model lo-
komotywy o wdzięcznym imieniu Marcinek 
otrzymała dyplom i nagrody rzeczowe. 

Jednym ze sponsorów konkursu był Urząd 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, który 
ufundował książki, albumy i gadżety związane 
z naszym pięknym miastem o długich trady-
cjach kolejowych. W imieniu organizatorów 
serdecznie dziękuję.

Adam Koch

70. urodziny Przedszkola „Pod Kasztanami”
„dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, cudem,  
który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje 
zawsze otwarta” – tymi słowami Jana pawła ii dyrektor publicznego 
przedszkola nr 2 „pod Kasztanami” w nowych skalmierzycach,  
olga gruszczyńska, powitała 27 kwietnia 2018 roku gości zebranych 
na uroczystości jubileuszowej 70-lecia powstania placówki. 

Gala zorganizowana w sali widowisko-
wej „Stare Kino” w Nowych Skalmierzycach 
zgromadziła licznych gości. Nasze zaprosze-
nie przyjęli: Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik, Przewodni-
czący Rady Gminy i Miasta Kazimierz Sipka, 
kierownik Referatu Oświaty i Wychowania 
Daniel Mituła, przewodniczący Komisji 
Oświaty Stanisław Pawlak, dyrektorzy gmin-
nych placówek oświatowych oraz instytucji 
współpracujących z przedszkolem, księża 
miejscowej parafii, byli nauczyciele i pra-
cownicy, absolwenci, darczyńcy oraz rodzice 
i dziadkowie.

Część artystyczną w wykonaniu wycho-
wanków placówki przeplatała prezentacja 
multimedialna, przedstawiająca historię oraz 

zmiany, które na przestrzeli 70 lat dokonały 
się w przedszkolu. Scena „Starego Kina” lśniła 
przepięknymi barwami kunsztownie dopra-

cowanych strojów, gdy młodzi artyści zabrali 
widzów w niezwykłą, muzyczno-teatralną 
podróż. 

Publiczność nagrodziła występujących 
gromkimi brawami, szczególne owacje dostali 
najmłodsi artyści. Ze sceny popłynęły podzię-
kowania dla pracowników przedszkola oraz 
życzenia dalszych wspaniałych lat. Zwieńcze-
niem części artystycznej było podziękowanie 
i uhonorowanie osób wspierających działal-
ność placówki, rodziców oraz dzieci, które, 
w ramach obchodów 70-lecia przedszkola 
wykonały prace plastyczne „Za co kocham 
moje przedszkole?” oraz prace techniczne 
„Przedszkole oczami najmłodszych”.

Jubileuszowa gala pozostanie na długo 
w pamięci społeczności przedszkolnej i śro-
dowiska lokalnego. Dziękując wszystkim za 
okazane wsparcie i życzliwość zapewniamy, 
że będziemy chwytać w żagle nowy wiatr każ-
dego dnia, aby podejmowany przez nas trud 
był źródłem satysfakcji i społecznego uzna-
nia. Jesteśmy przekonani, że to, co najlepsze 
i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami!

Część artystyczna 

Gratulacje od burmistrz Bożeny Budzik
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XVII Gminny 
Festiwal Piosenki 
Dziecięcej  
„Radosne nutki’’
,,muzyka otwiera serca i łagodzi 
obyczaje” - to myśl przewodnia 
XVii gminnego Festiwalu piosenki 
dziecięcej, który odbył się  
26 kwietnia br. w sali 
widowiskowej ,,stare Kino” 
w nowych skalmierzycach. 

Festiwal na stałe wpisał się w kalen-
darz imprez kulturalnych na terenie Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. Jego początki 
sięgają roku 2001. Powstał wówczas jako 
projekt edukacyjny ,,Radosne Nutki” i jest 
kontynuowany do chwili obecnej. Głównym 
jego celem i przesłanką do realizacji jest 
rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci, 
rozbudzanie ich aktywności twórczej oraz 
odkrywanie młodych talentów. Organizator-
kami tegorocznej edycji festiwalu były Da-
nuta Woźniak i Jolanta Jackowiak – nauczy-
cielki Szkoły Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, 
a imprezę gościnnie poprowadziła Maria 
Byzia. Festiwal po raz kolejny odbył się pod 
patronatem Międzyszkolnego Ośrodka Ani-
matorów Kultury. W konkursie brało udział 
czterdziestu uczestników w dwóch katego-
riach wiekowych. Zadaniem młodych soli-
stów było wykonanie jednego utworu wokal-
nego z repertuaru piosenek dziecięcych. Jury 
w składzie: przewodnicząca Grażyna Ignor 
oraz członkowie: Joanna Olejniczak i Mariusz 
Jernalczyk oceniało dobór repertuaru, wyko-
nawstwo, stopień trudności, ogólny wyraz 
artystyczny i estetyczny, które stały w tym 
roku na bardzo wysokim poziomie. Świadczą 
o tym wyniki ex aequo uzyskane w starszej 
kategorii wiekowej. 
Werdykt jury przedstawiał się następująco: 
w kategorii wiekowej klas i-iii:
I miejsce – Amelia Matuszewska, Nikola Rubas, 
Oliwia Garsztka z SP im. Marii Konopnickiej 
w Droszewie, II miejsce – Alicja Długiewicz 
z SP im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocz-
nych, III miejsce – Amelia Chudzicka z SP im. 
Adama Mickiewicza w Skalmierzycach,
w kategorii wiekowej klas iV- Vii:
I miejsce – Adrian Owczarek z SP im. Janusza 
Korczaka w Kotowiecku oraz Karolina Bana-
siak z SP im. Marii Konopnickiej w Droszewie, 
II miejsce – Martyna Balcerzak z SP im. Pol-
skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, 
III miejsce – Zofia Witczak z SP im. Jana Paw-
ła II w Ociążu oraz Wiktoria Karolak z SP im. 
Jana Pawła II w Ociążu.

Jury przyznało także wyróżnienia 
w obu kategoriach wiekowych dla: Alek-

sandry Błaszczyk z SP im. Marii Konopnic-
kiej w Droszewie, Nataszy Musiał z SP im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach, Piotra Kubiaka z SP im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Nowych Skal-
mierzycach, Joanny Rubas, Karoliny Mądry, 
Wiktorii Matuszewskiej, Marysi Frankiewicz 
z SP im. Marii Konopnickiej w Droszewie, 
Aleksandry Łuków z SP im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach 
oraz Szymona Grzędy z SP im. bł. ks. Jana Ne-
pomucena w Gostyczynie. 

Laureaci otrzymali nagrody książkowe 
i słodkie upominki ufundowane przez Mię-
dzyszkolny Ośrodek Animatorów Kultury. 
W trakcie obrad jury widowni zaprezentowa-

no program artystyczny w wykonaniu kaba-
retu BZIK. 

Festiwal uświetnili swoją obecnością Za-
stępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Paweł Błaszczyk, kierownik Re-
feratu Oświaty i Wychowania Daniel Mituła 
oraz Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skal-
mierzycach Jolanta Szczepaniak. 

Dziękujemy nauczycielom za trud włożony 
w przygotowanie uczniów oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania 
przedsięwzięcia. Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszej satys-
fakcji z muzycznej pasji!

 Danuta Woźniak
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Wyróżnienie w Wojewódzkim 
Turnieju Białych Piór
17 marca br. w poznaniu odbyło się uroczyste  
podsumowanie XXXVii wojewódzkiego turnieju  
Białych piór im. ewy gajowieckiej objętego honorowym 
patronatem wielkopolskiego Kuratora oświaty. 

Organizatorem konkursu był 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 
Poznaniu. Zadaniem uczestników 
było napisanie tekstów proza-
torskich lub poetyckich o dowol-
nej tematyce.

W turnieju uczestniczyło 431 
uczniów ze szkół województwa 
wielkopolskiego. Prace konkur-
sowe oceniali: Andrzej Sikorski 
– poeta, Emilia Gałczyńska – filo-
log polski, Katarzyna Spławska – 

poetka. Nagrodzili oni i wyróżnili 
24 uczniów, których prace zostały 
umieszczone w specjalnie wyda-
nym tomiku. Sylwia Nowicka ze 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skal-
mierzycach znalazła się w gronie 
laureatów i otrzymała wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

D.M.

Wycieczka rowerowa emerytów
Zarząd koła emerytów zorganizował w dniu 2 maja 2018 roku wycieczkę 

rowerową połączoną z piknikiem. 55 uczestników pokonało trasę z Nowych 
Skalmierzyc do Sławina, gdzie zatrzymano się w jednym z gospodarstw agro-
turystycznych. Czekał tu na nich gorący posiłek: obiad, kawa, ciasto, chleb ze 
smalcem, ogórkiem, kiełbasą. Pogoda dopisała, emeryci spędzili popołudnie 
przy muzyce i rozmowach. 

Jadwiga Rybak

12



Taneczne popisy przedszkolaków!
24 kwietnia 2018 roku po raz kolejny w ramach imprezy 
„roztańczone przedszkolaki” maluchy z publicznego przedszkola  
nr 2 „pod Kasztanami” zaprezentowały swoje umiejętności taneczne.

Już od dwunastu lat nasze przedszkole 
organizuje coroczny przegląd taneczny. Jak 
zawsze widowisko, które w tym roku odby-
ło się w hali sportowej przy ul. Mostowej 1A 
w Nowych Skalmierzycach, okazało się dy-
namicznym, pełnym kolorów, tańca i muzy-
ki spektaklem.

Zaproszenie na taneczną galę przyjęli: 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce – Bożena Budzik, Przewodniczący Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce – Kazimierz 
Sipka, kierownik Referatu Oświaty i Wycho-
wania – Daniel Mituła, emerytowani nauczy-
ciele i pracownicy przedszkola oraz rodzice 
i dziadkowie. 

Tegoroczny przegląd został zorganizowa-
ny w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia 

przedszkola. Mali tancerze zaprezentowa-
li układy taneczne do najbardziej znanych 
utworów z minionych dziesięcioleci, po-
cząwszy od lat 50., od których tak naprawdę 
wszystko się zaczęło. Za datę powstania na-
szej placówki uznaje się bowiem rok 1948. 

Widowiskowe popisy przedszkola-
ków spotkały się z ogromnym aplauzem. 
Uznanie wzbudziły nie tylko oprawa mu-
zyczna, ale również przepiękne i koloro-
we stroje wszystkich uczestników. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim go-
ściom, rodzicom, dziadkom za przyjęcie 
zaproszenia oraz stworzenie niepowta-
rzalnej atmosfery, jaka zawsze towarzy-
szy przeglądowi. 

Zapraszamy za rok!

„Magia słów” w przedszkolu
26 marca 2018 roku w oddziale przedszkolnym przy szkole 
podstawowej im. polskich noblistów w nowych skalmierzycach 
gościliśmy teatrzyk „Horyzont” z Krakowa w przedstawieniu pt. 
„magia słów”.

Bajkowy spektakl, poza ciekawą akcją, 
zawierał bardzo ważne treści wychowaw-
cze. Dzieci przekonały się, że używanie 
słów: „proszę, dziękuję i przepraszam” 
może sprawić wiele dobrego, a kłamstwo 
zawsze zostanie odkry-
te. Dodatkowym przesła-
niem płynącym z treści 
bajki była przestroga, aby 
nie nawiązywać kontaktu 
z nieznajomymi, nie przyj-
mować od nich żadnych 
prezentów oraz nigdy nie 
oddalać się od opiekunów.

Dzieci aktywnie uczest-
niczyły w przedstawie-
niu, z ciekawością śledziły 
przygody bohaterów a tak-
że gromko oklaskiwały po-

pisy aktorów. Większość przedszkolaków 
z pewnością zapamięta, że „magiczne sło-
wa” należy wypowiadać każdego dnia.

Iwona Grzybowska

IV Klasyk 
Skalmierzycki  
już 10 czerwca
na szosy gminy i miasta 
nowe skalmierzyce powrócą 
kolarze amatorzy z całej polski. 
zawodnicy będą przejeżdżać 
przez: mączniki, węgry, Chotów, 
Śliwniki, by zafiniszować 
w nowych skalmierzycach  
na ulicy polnej. 

Klasyk Skalmierzycki jest wyścigiem spe-
cyficznym. Odbywa się na krótkiej, technicz-
nej, a jednocześnie bardzo szybkiej trasie. 
Prędkości osiągane przez zawodników się-
gają 65 km/h.  

Po raz trzeci zorganizujemy zawody dla 
dzieci. Będą to: wyścigi na rowerkach biego-
wych, tor przeszkód do pokonania na czas, 
czy dla dzieci od 10 roku życia wyścig jazdy 
indywidualnej na czas. Każde dziecko otrzy-
ma medal pamiątkowy, a dla zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach przewiduje-
my nagrody rzeczowe i puchary. Ponadto dla 
najmłodszych będzie wiele atrakcji – zajęcia 
z animatorami kultury, malowanie twarzy, 
zamki dmuchane, kurs pierwszej pomocy. 

W tym roku zapraszamy do udziału nie 
tylko kolarzy, ale również zwykłych rowe-
rzystów. Przed startem wyścigu głównego 
odbędzie się rajd. Do pokonania będzie 13,2 
km. Link do zapisów - www.klasykskalmie-
rzycki.pl. 

Projekt współfinansowany jest z budżetu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Bardzo prosimy o wyposażenie dzieci 
w kaski. Są one również wymagane w rajdzie.

Zapraszamy.
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Towarzystwo 
Rowerowe „Sokół” 
Skalmierzyce 
rozpoczęło sezon 
rowerowy 
w słoneczną niedzielę  
15 kwietnia br. towarzystwo 
rowerowe sokół skalmierzyce 
zorganizowało rajd rowerowy 
rozpoczynający sezon. 

Wzięło w nim udział 113 osób, w tym 
23 dzieci. Najmłodszy uczestnik skończył 
niedawno 10 miesięcy i dzielnie przejechał 
cały dystans 30 km w foteliku zamontowa-
nym na rowerze taty. 

Zbiórka rowerzystów miała miejsce 
przy Banku Spółdzielczym w Skalmierzy-
cach, skąd w ośmiu grupach udali się do 
Gutowa. W tamtejszym parku miał miejsce 
poczęstunek. Uczestnicy spędzili miło czas 
na rozmowach, a dzieci na zabawie, korzy-
stając z atrakcji, jakie przygotowali dla nich 
włodarze pałacu, którzy udostępnili do 
zwiedzania jego wnętrza. Jedną z głównych 
atrakcji były tygrysy zamieszkujące klatkę 
w pobliżu rezydencji.

 Dla nas jako organizatorów rajd okazał 
się bardzo dużym przedsięwzięciem logi-
stycznym i organizacyjnym. Zostaliśmy za-
skoczeni tak dużą frekwencją. Wpłynęło to 
na nas bardzo mobilizująco. Jesteśmy zado-

woleni, że nasze rajdy zaczynają cieszyć się 
coraz większą popularnością wśród miesz-
kańców zarówno naszej gminy, jak również 
gmin sąsiadujących. Jednym z naszych ce-
lów, jakie sobie postawiliśmy to promocja 
aktywnego i zdrowego trybu życia, dlatego 
poprzez organizację tego typu imprez chce-
my zachęcić do jazdy rowerem i każdej innej 
aktywności fizycznej. Patrząc na frekwencję, 
chyba się nam to udaje. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom za udział w rajdzie i za 
to, że mobilizują nas Państwo do dalszego 
działania. Pytacie, kiedy kolejna impre-
za. Chcielibyśmy wszystkich zaprosić na IV 

Klasyk Skalmierzycki, który odbędzie się 10 
czerwca. W planach zawody dla dzieci, rajd 
rowerowy przed głównym wyścigiem, na 
który trwają już zapisy oraz wyścig główny, 
na który zjeżdżają się amatorzy kolarstwa 
z całej Polski. Poza tym przewidujemy wiele 
atrakcji dla dzieci m.in. animatorów kultury, 
zamki dmuchane i wiele innych. 

Przedsięwzięcie było współfinansowane 
ze środków budżetu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce w ramach otwartego konkur-
su ofert na realizację zadań publicznych.

Linki do zapisów na rajd można znaleźć 
na stronie www.klasykskalmierzycki.pl.

W otwarciu sezonu wzięło udział 113 rowerzystów
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Realizujemy projekt 
„Łapacze kultury”
w kwietniu br. uczniowie klasy 3e ze szkoły 
podstawowej z oddziałami integracyjnymi 
w nowych skalmierzycach uczestniczyli w projekcie 
„Łapacze Kultury” przygotowanym przez Fundację 
animacji społeczno-Kulturalnej KwadratUra. 

Było to przedsięwzięcie składające się 
z trzech etapów. Uczniowie brali udział 
w dziewięciogodzinnych warsztatach, pod-
czas których przeistaczali się w twórców: 
aktorów, reżyserów i scenografów.

Punktem wyjścia do wspólnej pracy był 
spektakl pt. „Calineczka” przygotowany 
przez prowadzące instruktorki. Po przed-
stawieniu dzieci wzięły udział w warszta-
tach teatralnych, obejmujących ćwiczenia 
integrujące grupę, rozwijające wyobraźnię, 
zabawy teatralne, ćwiczenia ze świadomo-
ści ciała oraz elementarne zadania aktor-
skie. Dzieci podjęły swoje pierwsze próby 
improwizacji teatralnej. Zaproponowały też 
nazwę dla swojej grupy: SztukoManiacy.

Podczas drugie-
go etapu uczniowie 
przystąpili do pra-
cy nad małą formą sceniczną pt. „Łapacze 
Kultury”. Zostali podzieleni na zespoły za-
daniowe, które tworzyły elementy składo-
we spektaklu.

W trzecim etapie klasa zaprezentowała 
efekty warsztatów swoim młodszym kole-
gom z klas pierwszych. Etap ten był bardzo 
ważny, ponieważ utrwalił wśród uczniów po-
stawę twórczego zaangażowania, pozwolił na 
samodzielne działanie i dokonanie aktu twór-
czego oraz rozbudził ich potencjał w zakresie 
stałego uczestnictwa w kulturze. Zaproszeni 
goście nagrodzili małych aktorów brawami.

Dzięki uczestnictwu w przedsięwzięciu 
dzieci mogły uczyć się poprzez praktykę 
oraz budować więzi z kulturą przez zabawę. 
Mogły się przekonać, iż działania artystycz-
ne są najlepszym narzędziem przełamują-
cym bariery i źródłem kreatywnego rozwią-
zywania problemów.

Dziękujemy instruktorkom za cudow-
ne przeżycia i czekamy na nowe wyzwa-
nia. Bawiliśmy się świetnie, a słodkości, 
którymi nas Panie częstowały smakowa-
ły wyśmienicie…

Iwona Pussak

Kolejne spotkanie 
z zachodnimi przyjaciółmi
od kilku lat tradycją szkoły podstawowej 
im. powstańców wielkopolskich w nowych 
skalmierzycach jest wymiana międzynarodowa 
z zachodnimi sąsiadami. 

Tak było i w tym roku. Piętnastoosobo-
wa grupa uczniów wraz z panią dyrektor 13 
marca br. pojechała do Berlina, by spotkać się 
z rówieśnikami ze szkoły św. Marii.

Pierwszego dnia czas upłynął nam na 
ciepłym powitaniu oraz poznaniu rodzin, 
u których mieliśmy się zatrzymać. Każdy 
z uczniów udał się do miejsca, które na kilka 
najbliższych dni stało się jego domem.

14 marca od rana wspólnie z opiekuna-
mi zwiedzaliśmy Reichstag, czyli niemiec-
ki parlament. Udaliśmy się również przed 
Bramę Brandenburską – jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych berlińskich budowli. Mie-
liśmy także okazję do zrobienia zakupów 
w galerii Arkaden, która znajduje się na Pla-

cu Poczdamskim.
Kolejnego dnia mie-

liśmy niecodzienną 
okazję, by pogłaskać 
oswojonego nietoperza 
w zwiedzanej przez nas 
jaskini. Atrakcją była 
możliwość obejrze-
nia stadionu olimpij-
skiego oraz wejście na wieżę widokową.

16 marca od rana udaliśmy się do Po-
czdamu, gdzie zwiedzaliśmy imponujący 
Pałac Sanssouci. Po południu czas spędzali-
śmy wyjątkowo w szkole – czas minął nam 
na wspaniałej wspólnej zabawie, występach 
i rozmowach.

Sobotę 17 marca spędzaliśmy z „naszymi” 
rodzinami. Dla wielu był to czas niesamowi-
tych atrakcji, zabawy, ale i wzruszeń. 

Ostatniego dnia wzięliśmy udział w nie-
miecko-polskiej mszy świętej, która była oka-
zją do wspólnej modlitwy. Po mszy nadszedł 
czas na pożegnanie. Zarówno my, jak i nasi 
niemieccy znajomi, byliśmy bardzo wzrusze-
ni. Trudno się temu dziwić, ponieważ wszy-
scy razem przeżyliśmy cudowny czas, który 
na pewno długo pozostanie w naszej pamię-
ci. Już nie możemy się doczekać kolejnego 
spotkania, które jest zaplanowane w Polsce, 
w Rewalu. Na wirtualne spotkania, które 
są też żywą lekcją języka niemieckiego, na 
szczęście nie musimy czekać.

Uczniowie ze szkoły podstawowej w Nowych Skalmierzycach  
przed niemieckim parlamentem 
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„Kibic na medal”
 i edycja gminnego turnieju 
wiedzy o sporcie dla 
uczniów szkół podstawowych 
z terenu gminy i miasta 
nowe skalmierzyce odbyła 
się 17 kwietnia 2018 roku 
w szkole podstawowej im. marii 
Konopnickiej w droszewie. 

W turnieju, którego celem było rozpo-
wszechnianie wiedzy dotyczącej sportu, 
propagowanie idei olimpizmu i sportowe-
go trybu życia, wiedzę zaprezentowało 15 
uczestników z 5 szkół.

Turniej składał się z dwóch etapów. 
W pierwszym uczniowie rozwiązywali test. 
Na najlepszą szóstkę uczestników czekał 
etap finałowy, w którym odpowiadali na py-
tania ustnie.

Tytuł „Kibica na medal” wywalczył Wiktor 
Bogacki, uczeń Szkoły Podstawowej im. Ma-
rii Konopnickiej w Droszewie. Drugie miejsce 
zdobył Andrzej Wachna ze Szkoły Podstawo-
wej im. Powstańców Wielkopolskich w No-

wych Skalmierzycach, a na trzecim miejscu 
uplasował się Kacper Jarmuszczak, uczeń 
Szkoły Podstawowej im. bł. ks. J. N. Chrzana 
z Gostyczyny.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom. Podziękowania kierujemy do 

Rady Rodziców przy szkole podstawowej 
w Droszewie za wsparcie finansowe i pomoc 
w zorganizowaniu imprezy. Mamy nadzieję, 
że „Kibic na medal” na stałe wpisze się w cykl 
imprez sportowych organizowanych w na-
szej gminie.

X Diecezjalny Konkurs 
Religijny „Świętych Kocham 
i szanuję, ich uczynki 
naśladuję” – święty Józef
Uczennice szkoły podstawowej im. marii 
Konopnickiej w droszewie: weronika Banaszak 
oraz Joanna rubas zostały laureatkami X 
diecezjalnego Konkursu religijnego, który 
odbył się pod honorowym patronatem Bisku-
pa Kaliskiego.

Tegorocznym tematem był święty Józef, patron Diecezji 
Kaliskiej. W pierwszym etapie, który został rozstrzygnięty 
10 marca 2018 roku, nasze uczennice okazały się bezkonku-
rencyjne. Zajęły pierwsze miejsce w eliminacjach dekanatu 
gołuchowskiego i awansowały do wielkiego finału rozegra-
nego 19 kwietnia 2018 roku. Z rąk księdza biskupa Łukasza 
Buzuna otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książki upa-
miętniające wydarzenia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Gratulujemy Weronice i Joannie oraz życzymy powo-
dzenia za rok. Retransmisję z konkursu można obejrzeć na 
stronie www.domjozefa.tv.
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Potrójny sukces 
uczennic 
z Droszewa
18 kwietnia 2018 roku w Kaliszu 
odbył się XVi międzyszkolny 
turniej wiedzy o ruchu 
drogowym dla uczniów klas 
drugich i trzecich szkół 
podstawowych. 

Jego organizatorem była Szkoła Podsta-
wowa im. Adama Mickiewicza nr 7 w Kali-
szu przy współpracy z Wydziałem Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Kaliszu oraz Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Kaliszu.

Turniej składał się z 7 konkurencji. 
Uczestnicy wykonywali zadania drużyno-
wo i indywidualnie. Szkołę Podstawową 
im. Marii Konopnickiej w Droszewie repre-
zentowały uczennice, które wcześniej zwy-

ciężyły w klasowych zmaganiach konkur-
sowych: Julia Błaszczyk z kl. II i z Patrycja 
Marciniak z kl. III. Uczennice wykazały się 
bardzo dobrą wiedzą z zakresu przepisów 
ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Z zadaniami turniejowymi Patrycja 
i Julia poradziły sobie wspaniale i zajęły: 
II miejsce kategorii drużynowej, II miejsce 
w kategorii indywidualnej klas II oraz II 
miejsce w kategorii indywidualnej klas II. 
Gratulujemy laureatkom!

VI Turniej Ekologiczny 
Przedszkolaków
w przeddzień dnia ziemi publiczne 
przedszkole w Kotowiecku gościło 
reprezentantów przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych z terenu gminy  
i miasta nowe skalmierzyce, bowiem 
już po raz szósty było gospodarzem 
rozgrywek turniejowych. Hasło 
przewodnie tegorocznej edycji brzmiało 
„zdrowo jemy – zdrowo rośniemy.” 

Dzieci z radością i wielkim zaangażowa-
niem brały udział w kolejnych konkurencjach 
rozwiązując zagadki i rywalizując w zada-
niach praktycznych. Wykazały się dużą wie-
dzą, wrażliwością, troską o zdrowie i stan 
środowiska. Mali „ekolodzy” walcząc dziel-
nie o zdobycie kolejnych punktów zastana-
wiali się, jakie są skutki złego odżywiania, co 
ludzie kupują, w czym noszą zakupy i gdzie 
gromadzą odpady. Budowali piramidę zdro-
wego przedszkolaka, rozpoznawali produkty 
zdrowe i niezdrowe. W sali zostały wyekspo-
nowane prace plastyczne, z którymi, zgodnie 
z regulaminem, przybyli uczestnicy. Podczas 
przerwy wszystkie dzieci, nauczyciele, opie-
kunowie i goście zostali zaproszeni na degu-
stację zdrowych przekąsek przygotowanych 
przez Radę Rodziców przedszkola. 

Na zakończenie ogłoszone zostały wyniki 
turnieju. Pierwsze miejsce zdobyli reprezen-
tanci Publicznego Przedszkola w Kotowiecku, 

drugie miejsce przypadło reprezentantom 
Publicznego Przedszkola Nr1 „Jarzębinka” 
w Nowych Skalmierzycach. Miejsce trzecie 
wywalczyli reprezentanci oddziału przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Droszewie. Dyplomy 
i nagrody wszystkim uczestnikom wręczyli 
kierownik Referatu Oświaty Daniel Mituła 
oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Kotowiecku Teresa Stachowiak. 

Turniej był elementem aktywnej edukacji 
ekologicznej, jego celem było budzenie odpo-
wiedzialności za własne zdrowie i kondycję 
naszej planety, podniesienie świadomości 
żywieniowej, zmiana przyzwyczajeń i kształ-
towanie nawyków zdrowego odżywiania, 
a przy tym wspaniała zabawa i zdrowa rywa-
lizacja. Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 
 Bogumiła Stodolna
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Patriotyczny Maraton Czytania
Już po raz drugi w szkole podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Kotowiecku miał miejsce maraton czytania,  
który w tym roku przybrał charakter patriotyczny. 

Poprzez wygłoszenie najpiękniejszych 
utworów poetyckich i prozatorskich rodzi-
mej literatury uczciliśmy Święto Konstytu-
cji 3 Maja i Rok Niepodległej. 

Dwoje uczniów zaśpiewało znane pio-
senki o Polsce, wprowadzając nas w nastrój 
zadumy. Patriotyczny maraton czytania 
uroczyście zainaugurowała dyrektor ze-

społu Teresa Stachowiak wierszem Włady-
sława Broniewskiego „Bagnet na broń”. We 
wspólnym czytaniu wzięli udział nauczy-
ciele, rodzice i uczniowie. Każdy uczestnik 
zaprezentował bliski jemu tekst patriotycz-
ny. Najczęściej cytowanym utworem oka-
zała się epopeja narodowa „Pan Tadeusz” 
Adama Mickiewicza. Nie mogło zabraknąć 

„Inwokacji”, opisów: dworu, polowania, 
polskiego nieba, poloneza i oczywiście kon-
certu Jankiela. Ponadto najmłodsi odczytali 
polskie legendy, a starsi poezję Słowackie-
go, Krasickiego, Różewicza czy Szymbor-
skiej. Maratonowi towarzyszyło rozstrzy-
gnięcie szkolnego konkursu plastycznego 
„100 lat Niepodległej Polski”. 

Prawie cztery godziny wspólnego czyta-
nia były dla nas niecodzienną lekcją słowa 
i patriotyzmu. 

Urszula Adrian

Maraton miał charakter patriotyczny

 
ogŁoszenie o przetargU na sprzedaż nierUCHomoŚCi

BUrmistrz gminy i miasta nowe sKalmierzyCe ogŁasza pierwszy przetarg Ustny nieograniCzony na sprzedaż  
nierUCHomoŚCi grUntoweJ, poŁożoneJ w BoCzKowie. 

Przetarg odbędzie się w dniu 

08 czerwca /piątek/ 2018 r. o godzinie 11.00,
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, parter – sala nr 1.

i przetarg
oBręB BoCzKów:
1. Działka nr 37/5, o pow. 0,0507 ha, zapisana 
w Kw. nr KZ1W/00062471/2, położona 
w miejscowości Boczków: 
•	 działka położona w sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej i mieszkaniowo-zagrodowej, na 
skrzyżowaniu ulicy Skalmierzyckiej i Topolowej;

•	 działka ma kształt wydłużony, stwarzający 
ograniczenia w zagospodarowaniu, posiada 
dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej;

•	 nieruchomość sprzedawana jest według stanu 
ujawnionego w katastrze nieruchomości;

•	 przedmiotowa nieruchomość objęta jest 
umową dzierżawy do dnia 19.01.2021 r.  
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U.  
z 2017 r., poz. 2196 ze zm./ dotychczasowemu 
dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu 
 nieruchomości, na warunkach wynikających 

z przeprowadzonego przetargu;
•	 przedmiotowa działka nie jest objęta 

miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego terenu;

•	 cena wywoławcza - 17 700 zł 
•	 wadium - 1 000 zł
warUnKi przetargU
1. wadium wniesione w pieniądzu należy 

wpłacić w Spółdzielczym Banku Ludowym 
w Skalmierzycach na nr konta: 34 8431 
0008 0000 0693 2000 0008, tj. do dnia 
04.06.2018 r. Za termin wniesienia wadium 
uważa się dzień wpływu wadium na wskazane 
konto. Wadium zalicza się na poczet ceny 
nabycia nieruchomości.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy 
przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej 
niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem 
w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

3. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. 
4. jeżeli osoba ustalona jako nabywca 

nieruchomości nie stawi się bez 
usprawiedliwienia w miejscu i terminie 
zawarcia umowy notarialnej, organizator 
przetargu może odstąpić od umowy, 
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

5. Wydanie nieruchomości nabywcom nastąpi po 
zawarciu umowy notarialnej.

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi 
przetargu można się zapoznać w Urzędzie Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, Referat Geodezji, 
Budownictwa i Ochrony Środowiska, III piętro, 
pokój nr 31 i 32, tel. (62) 762-97-00 wew. 70 lub 71. 

 Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

Bożena Budzik
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Pierwsza pomoc w praktyce
w myśl przepisów prawa każdy obywatel rzeczypospolitej polskiej 
zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy  
w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
doskonalą tę umiejętność poprzez symulacje 
wypadków i praktyczne działania na lekcjach 
edukacji dla bezpieczeństwa.

Zajęcia organizowane są we współpracy 
z profesjonalistami: Grzegorzem Rosińskim 
– ratownikiem medycznym Pogotowia Ra-
towniczego w Kaliszu oraz Mateuszem By-
zią – strażakiem Powiatowej Straży Pożarnej 
w Ostrowie Wielkopolskim. Realizację ćwi-
czeń wspomagają także harcerze: Paulina 
Wasielewska, Gabriela Jabłońska, Zuzanna Je-
zierska, Nikola Michaś, Marcelina Wdowczyk 
i Mateusz Sośnicki, którzy po mistrzowsku 
wcielają się w role poszkodowanych. Taki spo-

sób nauki udzielania pierwszej pomocy jest 
dla młodzieży ogromnym wyzwaniem. Re-
alistycznie przedstawione symulacje wypad-
ków uczniowie przyjmują z zaskoczeniem, 
jednakże podejmują wyzwanie i z zaangażo-
waniem przystępują do działania. W efekcie 
młodzież potrafi udzielić pierwszej pomocy 
w różnego rodzaju zranieniach, złamaniach, 
zwichnięciach, poparzeniach, ataku padaczki, 
omdleniu.

Opanowanie emocji stanowi dla młodzie-
ży problem i blokuje ich zachowanie w sytu-
acjach zagrożenia, dlatego niezwykle ważne 
jest praktyczne ćwiczenie umiejętności udzie-
lania pierwszej pomocy. 

Magdalena Zielezińska- Wypiorczyk

Sportowe sukcesy  
uczniów z Kotowiecka
ostatni tydzień kwietnia obfitował w sportowe sukcesy  
uczniów ze szkoły podstawowej im. J. Korczaka w Kotowiecku. 

23 kwietnia br. drużyna w składzie: Bar-
tek Matczak, Szymon Mielcarek, Wiktor Ra-
taj, Tobiasz Ciesiółka, Mateusz Jędrzejak i Mi-
chał Ulbrych, podczas Gminnych Mistrzostw 
w Czwórboju Lekkoatletycz-
nym, zdobyła I miejsce i awans 
do mistrzostw powiatowych, 
jednocześnie Mateusz Jędrze-
jak z kl. VI uzyskał najwyższą 
ilość punktów wśród startu-
jących zawodników. 25 kwiet-
nia, startując w Mistrzostwach 
Gminy w Drużynowych Bie-
gach Przełajowych, nasza dru-
żyna w kategorii chłopców kl. 
V-VI wywalczyła II miejsce, 
a Mateusz w klasyfikacji in-
dywidualnej zajął I miejsce 
i awansował do mistrzostw 
powiatu. Podczas tychże 

zawodów , które odbyły się 27 kwietnia 
w Raszkowie, Mateusz bezkonkurencyjnie 
zajął I miejsce i awansował do mistrzostw 
wojewódzkich. 

Teatr lalek 
o cyberprzemocy
społeczność szkoły podsta-
wowej im. J. Korczaka w Koto-
wiecku – nauczyciele, rodzice 
i uczniowie – miała okazję 
obejrzeć spektakl teatru lalek 
przygotowany przez członków 
kółka teatralnego. tematem 
przedstawienia pt. „era kompu-
tera” była cyberprzemoc.

Od września 2017 roku w szkole jest 
realizowana innowacja pedagogiczna 
pt. „Lalka nie tylko do zabawy – teatr la-
lek” autorstwa Urszuli Adrian, opiekuna 
kółka teatralnego. Uczniowie szyli lalki, 
przygotowywali dla nich kostiumy i cha-
rakteryzację. Uczyli się operowania laką 
teatralną, wchodzili w rolę animatora. 
Następnie młodzi aktorzy nagrali słu-
chowisko, które posłużyło jako ścieżka 
dźwiękowa w sztuce. Przedstawienie 
dotyczyło cyberprzemocy i właściwe-
go korzystania z technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych. W tym roku 
szkolnym bezpieczeństwo w internecie 
to jeden z podstawowych kierunków 
polityki oświatowej państwa. Spektakl 
w zabawny, a zarazem w pouczający 
sposób poruszał tę tematykę. Główny 
bohater uwikłany w uzależnienie od 
komputera spotyka we śnie uosobione 
wirusy, spam, złe treści, doznaje we-
wnętrznej przemiany, a nieocenioną po-
moc w zmianie swojego postępowania 
otrzymuje od rodziny i przyjaciół. 

Dwukrotnie wystawiona sztuka 
szkolnego teatru lalek spotkała się z bar-
dzo pozytywnym odbiorem publiczno-
ści. Członkowie kółka wraz z opiekunem 
planują kolejne lalkowe przedstawiania. 

Młodzież ćwiczyła pod okiem profesjonalistów
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I miejsce  
w wojewódzkim konkursie
i miejsce uczennicy szkoły  
podstawowej im. Jana pawła ii w ociążu  
w wojewódzkim Konkursie „polacy w świecie 
znani z działalności misyjnej, technicznej, 
archeologicznej i przyrodniczej”.

23 marca br. odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród laureatom konkursu „Pola-
cy w świecie znani z działalności misyjnej, 
technicznej, archeologicznej i przyrodniczej” 
organizowanego przez Zarząd Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Tegoroczna edycja 
dotyczyła działalności Polaków w Bretanii. 
Celem konkursu jest wzbudzenie zaintere-
sowania uczniów historią sławnych w świe-
cie Polaków oraz historią kraju określonego 
w temacie. 

Zadaniem uczestników było przygoto-
wanie pocztówki z kraju, którego dotyczył 
konkurs. Wpłynęło 500 prac, z czego nagro-
dzono i wyróżniono 80 w trzech kategoriach 
wiekowych. Laureatką konkursu została 
Karolina Kostera z klasy VI. Przygotowując 
pracę Karolina zainteresowała się malarzem 
Władysławem Ślewińskim, który mieszkał 
w Bretanii, malował morskie pejzaże a tak-
że mieszkańców w tradycyjnych strojach. Na 
jej pocztówce znalazły się wszystkie te ele-

menty jak również 
akcenty polskie. 
Pocztówka przy-
gotowana przez 
Karolinę zajęła 
I miejsce w kate-
gorii szkół pod-
stawowych klas 
IV-VIII.

U r o c z y s t o ś ć 
odbyła się pod-
czas XXI Targów 
E d u k a c y j n y c h 
w Poznaniu, a na-
grody laureatom 
i wyróżnionym wręczali: Marzena Wodziń-
ska – Członek Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego i Christophe Paoli – Attaché ds. 
nauki i współpracy uniwersyteckiej, Ambasa-
da Francji w Polsce. W spotkaniu brała udział 
także Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska 
i delegacja z Bretanii. Całość uświetniły pio-

senki francuskie w wykonaniu uczniów po-
znańskich liceów. Na zakończenie wszyscy 
wspólnie zatańczyli taniec francuski.

 
Elżbieta Nowak

Lekcja ekonomii w PKO BP
6 kwietnia br. uczniowie szkoły podstawowej  
im. Jana pawła ii w ociążu uczestniczyli w niecodziennej lekcji  
i w ramach działalności sKo odwiedzili Bank pKo Bp 
w ostrowie wielkopolskim.

Uczniowie bliżej poznali zasady funk-
cjonowania banku. Zdobyli informacje na 
temat sposobów oszczędzania i interneto-
wych możliwościach korzystania z usług 
bankowych. Przetestowali urządzenia 
ułatwiające pracę w banku: tester auten-
tyczności banknotów, liczarkę i sorter do 
bilonu oraz banknotów. Ciekawostką były 
zaprezentowane polimerowe pieniądze na-
zywane „plastikowymi”, stosowane w wielu 
krajach. Dzieci zapoznały się także z tablicą 
kursów walut. Ćwiczyły pisanie na starej 
maszynie do pisania, która dawniej była 
używana w codziennej pracy bankowców. 
Dziś ich miejsce zastąpiły komputery. Wy-
cieczka była świetną okazją, aby zobaczyć 
funkcjonowanie banku w praktyce. Dzięku-
jemy pracownikom banku za interesujące 
zajęcia oraz drobne upominki.

 
Jolanta Poprawska - opiekun SKO

Laureaci podczas wręczenia  
nagród w Poznaniu

Wycieczka była okazją, aby zobaczyć 
funkcjonowanie banku w praktyce
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Wiosenna wizyta 
w DPS
w kwietniu uczniowie  
szkoły podstawowej w ociążu 
odwiedzili mieszkańców  
domu pomocy społecznej 
w ostrowie wielkopolskim. 

Celem wizyty było zaprezentowanie 
wielkanocno-wiosennej inscenizacji, złoże-
nie życzeń oraz wręczenie własnoręcznie 
wykonanych upominków: kartek świątecz-
nych, palmy, pisanek i wielkanocnego ba-
ranka. Seniorzy byli bardzo zadowoleni ze 
spotkania  i zaprosili nas do kolejnych od-
wiedzin. Nasza współpraca trwa już od wie-
lu lat. Wizyta w Domu Pomocy Społecznej 
uczy dzieci tolerancji, życzliwości i szacunku 
do osób starszych. Staramy się te wartości 
pielęgnować. 

Wszystkim mieszkańcom i pracownikom 
DPS-u serdecznie dziękujemy za miłe i go-
ścinne przyjęcie.

 
Opiekunowie wyjazdu:  

Sabina Stasiak i Jolanta Poprawska 

Dzień otwarty  
„W krainie wiedzy”
27 marca 2018 roku szkoła podstawowa z oddziałami 
integracyjnymi im. powstańców wielkopolskich  
w nowych skalmierzycach gościła w swoich murach  
uczniów przyszłych klas pierwszych i ich rodziców. 

Tegoroczny dzień otwarty przyjął formę 
spaceru edukacyjnego „W krainie wiedzy”, 
podczas którego nasi mali goście mogli do-
świadczać, przeżywać, uczyć się i doskona-
le bawić. 

Gości powitała dyrektor szkoły Lucy-
na Lisiak-Kycia, zapraszając do obejrzenia 
programu artystycznego. Uczniowie klasy 
III c przedstawili inscenizację pt. ,,Leśna 
szkoła” przygotowaną pod kierunkiem 
wychowawczyni Marii Szwałek oraz Kingi 
Ignaszak. Nowatorską metodę nauki tańca 
na dywanie edukacyjnym zaprezentowa-
li uczniowie klasy Ia pod okiem wycho-
wawczyni Moniki Rogalskiej. W kolejnym 
punkcie programu uczniowie z klas Ia, 
Ib, IIIa i IIIe, przygotowani przez Beatę 
Szczepaniak, uświetnili uroczystość grą na 
dzwonkach. Swoje umiejętności w grze na 
pianinie zaprezentowała uczennica klasy 
IIIa Natasza Musiał. Podsumowaniem czę-
ści artystycznej był występ chóru szkol-
nego prowadzonego pod czujnym okiem 

opiekunki Justyny Kierzek-Gawrońskiej, 
który wykonał piosenki, zachęcając do 
wspólnego śpiewania. 

Po części artystycznej dyrektor szko-
ły przedstawiła rodzicom ofertę edu-
kacyjną oraz odpowiadała na zadawa-
ne pytania. Przyszli pierwszoklasiści 
rozpoczęli spacer edukacyjny z bogatą 
ofertą stawianych na szlaku zadań. Na 
koniec wizyty, pełni wrażeń i emocji 
otrzymali upominki upamiętniające po-
byt w szkole. Rodzice mieli możliwość 
zwiedzenia placówki, spotkań z nauczy-
cielami, obejrzenia wystaw. Mogli wy-
mienić doświadczenia i uwagi.

Dzieciom i ich rodzicom bardzo dzię-
kujemy za wizytę. Żegnając się słowami 
tekstu inscenizacji:
,,Drodzy koledzy, ja jestem w szoku!
Chcemy do Was dołączyć jeszcze 
w tym roku”

Mówimy: Do zobaczenia we wrześniu!
Maria Szwałek

Przedstawienie dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  
przygotowane przez uczniów szkoły podstawowej w Ociążu
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Mistrzostwa Gminy w Drużynowych Biegach Przełajowych
Zawody odbyły się 25 kwietnia 2018 roku 

na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych 
Skalmierzycach. Wystartowały w nich dru-
żyny ze szkół podstawowych z Nowych Skal-
mierzyc, Ociąża, Gostyczyny, Droszewa, Skal-
mierzyc i Kotowiecka. Rozgrywki odbywały 
się w kilku kategoriach wiekowych z podzia-
łem na: dziewczęta i chłopcy. Zawodnicy 
mieli do pokonania następujące dystanse: 
klasa IV – 1000 m, klasa V i VI – 1200m, na-
tomiast rocznik 2004- 2002 – ok. 2000 m.

 Izabela Garcarek-Duleba

Wiktoria Ulichnowska z brązowym medalem  
na Mistrzostwach Polski Taekwon-do
mistrzostwa polski to największa 
i najważniejsza impreza polskiej 
Federacji taekwon-do. po raz 
pierwszy odbyła się ona w Hali 
Kalisz arena.

 Frekwencja była pokaźna, bo do rywa-
lizacji w siedmiu kategoriach wiekowych 
przystąpiło około 600 uczestników z całego 
kraju. Konkurencje rozgrywane były na 15 
matach, a startowały nawet dzieci w wieku 
pięciu lat. Na każdej macie obecni byli wy-

kwalifikowani sędziowie, którzy czuwali 
nad prawidłowym przebiegiem konkuren-
cji. A te były różne, w zależności od katego-
rii wiekowej.

Wiktoria Ulichnowska, uczennica Szkoły 
Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skal-
mierzycach startowała w kategorii wiekowej 
jako młodzik (8,9,10 lat). Młodzicy rywalizo-
wali w trzech konkurencjach: test szybkości 
ap chagi, układy formalne oraz bong matsogi 
(walka miękkim kijem), w której Wiktoria 
zdobyła trzecie miejsce czyli brązowy medal.

KlasyfiKacja drużynowa – szKoły 
podstawowe – igrzysKa dzieci
chłopcy Klasy V-Vi 
• I m – SP Nowe Skalmierzyce 
• II m – SP Kotowiecko 
• III m – SP Ociąż 
• IV m – SP Gostyczyna 
• V m – SP Skalmierzyce 
dziewczęta Klasy V-Vi
• I m – SP Nowe Skalmierzyce
• II m – SP Gostyczyna
• III m – SP Ociąż
• IV m – SP Skalmierzyce
chłopcy Klasy iV 
• I m – SP Nowe Skalmierzyce 
• II m – SP Skalmierzyce 
• III m – SP Gostyczyna 
dziewczęta Klasy iV
• I m – SP Nowe Skalmierzyce
• II m – SP Droszew
• III m – SP Gostyczyna
• IV m – SP Skalmierzyce

KlasyfiKacja drużynowa  
– igrzysKa Młodzieży
dziewczęta
• I miejsce – SP Ociąż
• II miejsce – SP Nowe Skalmierzyce  

im. Polskich Noblistów
chłopcy 
• I miejsce – SP Ociąż
• II miejsce – SP Nowe Skalmierzyce 

 im Polskich Noblistów

klaSyfikacja indywidualna  
– igrzysKa dzieci 
chłopcy Klasy V-Vi 
• I m – Mateusz Jędrzejak z SP Kotowiecko 
• II m – Kacper Jarmuszczak z SP Gostyczyna 
• III m – Kacper Baranek z SP z Oddziałami 

Integracyjnymi Nowe Skalmierzyce
dziewczęta Klasy V-Vi
• I m – Katarzyna Bodylska z SP Skalmierzyce
• II m – Amelia Kubicka z SP Gostyczyna
• III m – Julia Tokar z SP Nowe Skalmierzyce
chłopcy Klasy iV 
• I m –Szymon Ulichnowski  

z SP Nowe Skalmierzyce 

• II m –Tymoteusz Nowak 
 z SP Nowe Skalmierzyce 

• III m – Nikodem Ciupka  
z SP Nowe Skalmierzyce 

dziewczęta Klasy iV
• I m – Natasza Mucha  

z SP Nowe Skalmierzyce
• II m – Hanna Wilczyńska Nowe Skalmierzyce
• III m – Natalia Nowak  

z SP Nowe Skalmierzyce

KlasyfiKacja indywidualna – igrzysKa 
Młodzieży
chłopcy
• I m – Grzegorz Stasiak z SP Ociąż
• II m – Kamil Adamczewski z SP z Oddziałami 

Integracyjnymi Nowe Skalmierzyce
• III m – Gracjan Kowalski z SP im. Polskich 

Noblistów Nowe Skalmierzyce 
dziewczęta
• I m – Paulina Szczpaniak z SP im. Polskich 

Noblistów Nowe Skalmierzyce
• II m – Aleksandra Gierz z SP Ociąż
• III m – Aleksandra Bączkiewicz z SP Ociąż
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Legion św. Katarzyny
na początku marca (03.03.2018) nasza drużyna 
wzięła udział w kolejnym amatorskim turnieju piłki 
siatkowej. 

Tym razem poniosło nas na ziemię unie-
jowską, na 18 Halowy Turniej Piłki Siatkowej 
im. Zbigniewa Dominiaka, tragicznie zmarłe-
go w 2009 roku uniejowskiego działacza spo-
łecznego i sportowego, wielkiego przyjaciela 
piłki siatkowej.

Turniej organizowany jest przez m.in. 
burmistrza Uniejowa, radę Miasta i Gminy, 
PGK Termy Uniejów, MGOK Uniejów oraz 
tamtejszą szkołę podstawową. Oprócz nas 
udział w nim wzięło 8 innych zespołów: 
Drink Team Kalisz, Ksiezyc.pl Zduńska Wola, 
Nadir Poddębice, Poddębice Okolice, Victoria 
Zadzim, Wirtualni Zryw Dąbie, Iskra Wieluń 
i MKS Malanów.

Zgodnie z regulaminem drużyny podzie-
lono na dwie grupy, w których graliśmy sys-
temem „każdy z każdym”. Do dalszych gier 
awansowały dwie pierwsze drużyny z po-
szczególnych grup, które spotkały się „krzy-
żowo” w półfinałach, gdzie wygrani zmierzyli 
się w finale o zwycięstwo turniejowe i pu-
char, a przegrani walczyli o trzecie miejsce 
na podium.

W wyniku losowania w naszej grupie 

znalazły się drużyny: 
Victoria Zadzim, Iskra 
Wieluń, Wirtualni 
Zryw Dąbie oraz MKS 
Malanów. Wygraliśmy 
mecze z Zadzimiem 
i Wieluniem, a przegra-
liśmy z Dąbiem i Ma-
lanowem, zajmując ostatecznie III miejsce. 
Tym razem mieliśmy mniej szczęścia w loso-
waniu i los skojarzył nas z bardzo mocnymi 
zespołami z Malanowa i Dąbia, które zajęły 
odpowiednio I i II miejsce. Drużyny te wygra-
ły dalej swoje mecze półfinałowe i spotkały 
się ponownie w finale, gdzie po raz kolejny 
lepszy okazał się MKS Malanów, powtarza-
jąc swój sukces z poprzedniej edycji. W me-
czu o III miejsce drużyna Poddębice Okolice 
pokonała Ksiezyc.pl Zduńska Wola i zajęła 
ostatnie miejsce na podium.

W ostatnim artykule pisałem o tym, jak los 
może skojarzyć w jednej grupie mocniejsze, 
a w innej mniej mocne zespoły. Tym razem to 
my mieliśmy troszkę mniej szczęścia, a na do-
datek w ostatniej chwili problemy grypowe 

dopadły trzech podstawowych zawodników, 
co wyraźnie odbiło się na jakości naszej gry. 
Ale nic to, idziemy dalej, ważne są zdobyte 
doświadczenia i nawiązane kontakty, które 
pozwolą nam dalej pracować i rozwijać się.

Uniejów to atrakcyjne miejsce, bogata 
infrastruktura oraz szeroka i prężna grupa 
organizatorów, kreatorów i sponsorów, co 
powoduje, że na turnieje przyjeżdżają tu dru-
żyny reprezentujące niezły poziom gry oraz 
dość rozległy obszar: tym razem od Wielunia, 
przez Skalmierzyce, Kalisz, Malanów, Dąbie, 
Zadzim, Poddębice, po Zduńską Wolę. Mam 
nadzieję, że turniej w Uniejowie to kolejne 
miejsce, które na trwałe znajdzie się na ma-
pie naszych przyszłych startów.

Stanisław Zbyszek Gzieł
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Drużyna Legion św. Katarzyny z Sandrą, najwierniejszą sympatyczką

Mistrzostwa Gminy 
w 4-boju Lekkoatletycznym 
Dziewcząt i Chłopców- 
Igrzyska Dzieci

Zawody gminne odbyły się 23 kwietnia w szkole podstawowej 
w Gostyczynie. W rozgrywkach uczestniczyły drużyny z Nowych 
Skalmierzyc, Gostyczyny, Ociąża i Kotowiecka. Zawodnicy mieli do 
wykonania: bieg na 60m, skok w dal, rzut piłeczką palantową oraz 
bieg długi- 600/1000 m.

KlasyfiKacja Końcowa – dziewczęta
• I miejsce – SP w Nowych Skalmierzycach
• II miejsce – SP w Gostyczynie
• III miejsce – SP w Ociążu
klaSyfiKacja Końcowa – chłopcy
• I miejsce – SP w Kotowiecku
• II miejsce – SP w Nowych Skalmierzycach
• III miejsce – SP w Gostyczynie
• IV miejsce – SP w Ociążu
w punktacji indywidualnej:
• I miejsce – Mateusz Jędrzejak 

z SP Kotowiecko i Amelia Kubicka z SP 
Gostyczyna

• II miejsce – Kacper Jarmusczak z SP 
Gostyczyna i Magdalena Kałuża z SP Nowe 
Skalmierzyce

• III miejsce – Kacper Baranek i Wiktoria 
Jędras z SP Nowe Skalmierzyce

Awans do zawodów powiatowych 
otrzymała drużyna dziewcząt z SP w No-
wych Skalmierzycach oraz drużyna chłop-
ców z SP w Kotowiecku.

 
Izabela Garcarek-Duleba
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