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230. rocznica 
uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja
Jak co roku święto Konstytucji 3 
Maja przedstawiciele samorządu 
Nowych Skalmierzyc uczcili 
złożeniem wiązanki kwiatów 
przy tablicy pamiątkowej 
umieszczonej na ścianie 
miejskiej biblioteki oraz mszą 
świętą w intencji Ojczyzny.

W złożeniu wiązanki burmistrzowi Je-
rzemu Łukaszowi Walczakowi towarzy-
szyli: Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Tadeusz Orzechowski wraz 
z radnym Grzegorzem Biernatem a także 
proboszcz parafii pw. Bożego Ciała ks. kan. 
Zbigniew Króczyński i wikariusz Daniel 
Kalis. Wierzę, że kolejne majówki będziemy 
obchodzić przy szerokiej ofercie kulturalnej 
i liczniejszym udziale mieszkańców, nie ogra-
niczonym już pandemicznymi obostrzeniami 
– skomentował uroczystość włodarz.

 Dariusz Smułka

Punkt szczepień 
masowych 
w Nowych 
Skalmierzycach
W hali sportowej Stadionu 
Miejsko-Gminnego w Nowych 
Skalmierzycach samorząd 
we współpracy z urzędem 
wojewódzkim, Narodowym 
Funduszem Zdrowia, powiatem 
ostrowskim oraz tutejszym 
szpitalem przygotował 
powszechny punkt szczepień. 

Jest to jedno z pierwszych takich miejsc 
w Wielkopolsce uruchomione po pilotażo-
wym punkcie w Krotoszynie. 

Inauguracja punktu miała miejsce 29 
kwietnia br. Dzięki sprawnej organizacji pracy 
w pierwszy dzień działalności udało się ob-
służyć około 540 osób. W akcji jako personel 
pomocniczy oprócz lekarzy, pielęgniarek oraz 
ratowników medycznych brali także udział 
pracownicy skalmierzyckiego urzędu gmi-

ny, MGOPS-u oraz strażacy z OSP Boczków. 
Punkt ma być czynny przynajmniej raz 

w tygodniu- wszystko jest jednak uzależ-
nione od dostępności szczepionek. Zapisy 
odbywają się poprzez specjalnie do tego celu 
uruchomioną infolinię- 62 333 00 03, za któ-
rą odpowiada Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej z Ostrowa Wielkopolskiego.

 
Aleksander Liebert

Uroczyste złożenie wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej

W pierwszy dzień działalności punktu udało się zaszczepić około 540 osób
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Nowe Skalmierzyce  
„miastem dobrego życia”
Bardzo ciekawymi wynikami badań pochwalili się pod 
koniec ubiegłego roku naukowcy z Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego, którzy przeanalizowali ponad 200 polskich miast 
nieprzekraczających 20 tysięcy mieszkańców.

 Okazuje się, iż w południowej Wielkopol-
sce na miano „miasta dobrego życia” zasłu-
żyły dwie miejscowości: Grabów nad Prosną 
oraz Nowe Skalmierzyce. W sumie w Polsce 
wyróżniono w ten sposób 63 miasteczka.

Analizie zostało poddanych wiele czyn-
ników – społecznych, ekonomicznych, 

prawnych, ekologicznych czy politycznych. 
Naukowcy korelowali zarówno obecną sy-
tuację, uwzględniając wpływ pandemii na 
daną jednostkę, jak i scenariusze rozwoju 
miast w perspektywie 2035 roku. W konklu-
zji wyszło, iż Nowe Skalmierzyce są miastem 
dbającym o środowisko naturalne, troszczą-

cym się o przedsiębiorców, mającym dobrą 
sytuację finansową.

Do opracowania niniejszego raportu 
eksperci wykorzystali wyniki i analizy da-
nych przygotowane przez zespół foresi-
ghtu gospodarczego Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego (foresightu czyli metody 
prognozowania polegającej na dyskusji nad 
przyszłością w gronie przedstawicieli decy-
dentów, środowisk naukowych, przemysłu, 
mediów, organizacji pozarządowych i opi-
nii publicznej). Gmina nie poniosła z tytułu 
tychże badań żadnych kosztów.

Pełną treść analizy można zobaczyć pod ad-
resem: www.pie.net.pl/wp-content/uploads  
/2021/01/PIE-Male_miasta.pdf.

Dariusz Smułka

Jubileusz Akcji Katolickiej pod 
znakiem Edmunda Bojanowskiego
1 maja br. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej obchodził jubileusz 
25-lecia działalności we wspólnocie parafii Bożego Ciała w Nowych 
Skalmierzycach. 

W tym dniu w kościele Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy przy ulicy Kaliskiej wika-
riusz biskupi ks. dr Zbigniew Cieślak oraz 
asystent kościelny oddziału ks. kan. Zbi-
gniew Króczyński sprawowali jubileuszową 
mszę św. 

Uroczystości zaszczycili swą obecnością 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Jerzy Łukasz Walczak, Poseł na Sejm RP 
Tomasz Ławniczak oraz Maria Wawrzyniak 
– prezes Akcji Katolickiej w Ociążu wraz ze 
Zbigniewem Nowackim – członkiem Rady 
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej 
w Kaliszu. Wyjątkowym gościem obchodów 
jubileuszowych był błogosławiony Edmund 
Bojanowski, którego relikwie zostały uro-
czyście wprowadzone przez delegację dzie-
ci oraz członków Akcji Katolickiej. Na mocy 
dekretu księdza biskupa kaliskiego Damiana 
Bryla oraz prośbę członków Akcji Katolickiej 
z Nowych Skalmierzyc bł. Edmund Bojanow-

ski został ustanowiony patronem oddziału 
w parafii Bożego Ciała, który odtąd będzie 
nosił jego imię. 

Na jubileuszowe uroczystości oraz wpro-
wadzenie relikwii przywiezionych przez ks. 
proboszcza oraz delegację Akcji Katolickiej 
z sanktuarium w Luboniu przygotowywa-
no się przez dziewięć dni, podczas których 
członkowie wraz z parafianami uczestniczyli 
w nowennie do bł. Edmunda. W tym czasie 
w parafii przez całą niedzielę gościły ducho-
we córki Edmunda Bojanowskiego – Sio-
stry Służebniczki, które wygłaszały podczas 
mszy św. konferencje o Ojcu Założycielu. 
W procesji wprowadzenia relikwii niesio-
nych przez dzieci, którym Edmund Boja-
nowski poświęcił swoje życie, uczestniczyli 
członkowie oddziału składając w darze dla 
parafii ornat z wizerunkiem patrona. Przy-
niesione relikwie odebrał celebrans mszy 
św., umieszczając je na ołtarzu, a po uroczy-

stościach spoczną one w nowo przygotowa-
nej kaplicy wieczystej adoracji przy kościele 
Bożego Ciała. Słowo Boże podczas Eucha-
rystii, nawiązujące do postaci błogosławio-
nego, wygłosił wikariusz biskupi ks. dr Z. 
Cieślak. Po zakończonej mszy ks. proboszcz 
Z. Króczyński odczytał list gratulacyjny bi-
skupa kaliskiego Damiana Bryla dla prezesa 
oddziału Jerzego Wojtczaka związany z na-
daniem pierścienia św. Józefa – najwyższego 
odznaczenia diecezjalnego przyznawanego 
za miłość oraz przywiązanie do Kościoła Ka-
liskiego, które wyraża się w dyskretnej, po-
kornej i często milczącej pracy oraz wkładem 
w duszpasterstwo, naukę, kulturę i wszelką 
działalność charakteryzującą się przywiąza-
niem do wartości ewangelicznych dla dobra 
Diecezji Kaliskiej. Podczas tej uroczystości 
biskup kaliski uhonorował pierścieniem św. 
Józefa także Marię Witkowską – wieloletnią 
zelatorkę Żywego Różańca, która ze względu 
na chorobę odbierze wyróżnienie w innym 
czasie. Uczestniczący w uroczystościach bur-
mistrz gminy i miasta Jerzy Łukasz Walczak 
przekazał na ręce prezesa okolicznościowe 
życzenia jubileuszowe. Członkowie Akcji Ka-
tolickiej wraz z panią sekretarz DIAK złożyli 
też podziękowania celebransom mszy św., 
przekazując na ich ręce bukiety kwiatów. 

Jubileuszowa msza św. oraz odczytanie  
listu gratulacyjnego od biskupa kaliskiego
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Sprostowanie dot. rekrutacji do Żłobka Gminnego 
w Nowych Skalmierzycach

Trwająca w dniach 11-28 maja rekrutacja 
do naszego gminnego żłobka stała się tema-
tem artykułów internetowych, w których 
autorzy piszą m.in. o „poniżaniu godności ro-
dziców”, którzy chcąc mieć gwarancję przyję-
cia swojej pociechy do placówki ustawili się 
w kolejce już 10 maja od wczesnych godzin 
porannych i „musieli ślęczeć na chodniku”. 

Na portalu www.ostrow24.tv napisano 
ponadto, że Gmina ma jeden żłobek i „jest 
w nim przewidziane 40 miejsc”. Żłobek mamy 
wprawdzie jeden, ale miejsc jest w nim 80, 
z czego 40 wolnych – tzn. przewidzianych do 
rekrutacji w roku bieżącym. Pozostałe zajmu-
ją dzieci, które do żłobka już uczęszczają i ich 
opieka w tej placówce będzie kontynuowana 
aż do rozpoczęcia edukacji w przedszkolu. 

Prowadzenie przez samorządy żłobków 
nie jest dla nich obligatoryjne, tak jak jest 
to w przypadku przedszkoli. Poza miastem 
Ostrów Wlkp. i Gminą Ostrów Wlkp. jeste-
śmy trzecim samorządem w powiecie po-
siadającym tego typu placówkę, która ma 

charakter publiczny. W naszej Gminie widzi-
my jednak taką potrzebę, ponieważ wzrasta 
zaufanie społeczne do tego typu placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. Od samego po-
czątku sukcesywnie więc zwiększamy liczbę 
miejsc w naszym żłobku. W momencie jego 
utworzenia w roku 2015 było to 30 miejsc, 
w 2017 – 42 miejsca, w 2018 – 68 miejsc, 
od roku 2019 roku – 80 miejsc. Liczba ta 
w ciągu zaledwie czterech lat wzrosła 
więc aż o 166% i to pomimo podobnego na 
przestrzeni wspomnianych lat poziomu 
dzietności! (wg wykazu ewidencji ludności 
liczba urodzeń w 2015 roku – 190, w 2016 
– 184, w 2017 – 208, w 2018 – 173, w 2019 
– 179, w 2020 – 181). 

Na portalu www.ostrow24.tv napisano 
również, że „w ostrowskim żłobku istnieje 
system zapisu przez internet. Rodzice zdoby-
wają punkty np. za to, że oboje pracują, mają 
już inne dziecko lub czy występuje u dziecka 
niepełnosprawność”. W naszej Gminie, po-
mimo zapisu osobistego, rekrutacja również 

odbywa się na podstawie regulaminu, który 
określa punktację poszczególnych kryteriów. 
Wśród nich znajdują się: miejsce zamieszka-
nia na terenie gminy i miasta Nowe Skalmie-
rzyce, dziecko obojga rodziców pracujących 
zawodowo, dziecko rodzica samotnie go wy-
chowującego, dziecko posiadające orzeczenie 
o niepełnosprawności, znaczny bądź umiar-
kowany stopień niepełnosprawności, kryte-
rium wielodzietności. Rekrutacja odbywa się 
na podstawie uzyskanej liczby punktów re-
krutacyjnych. W przypadku uzyskania równo-
rzędnej sumy punktów Komisja Rekrutacyjna 
wybiera dziecko na podstawie kolejności zło-
żenia wniosku. Samo miejsce w kolejce nie de-
cyduje zatem o przyjęciu dziecka do placówki. 

Należy ponadto podkreślić, że system 
rekrutacji elektronicznej również nie jest 
doskonały i nie daje gwarancji, iż miejsce 
w żłobku znajdą dzieci najbardziej tego 
potrzebujące. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
Jerzy Łukasz Walczak

Kolejna udana akcja poboru krwi 
nowoskalmierzyckiego klubu
24 kwietnia w hali sportowej miejskiego stadionu po raz 90. klub 
HDK w Nowych Skalmierzycach zorganizował akcję poboru krwi. 

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane we-
spół z Centrum Kultury oraz Biblioteką Publicz-
ną Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach. 

Chciałbym serdecznie podziękować krwio-
dawcom i sponsorom za każdy najmniejszy 
gest w naszą stronę. Na trzech tegorocznych 
akcjach zebraliśmy łącznie już ponad 53 litry 
tego życiodajnego leku. Zapraszam wszyst-

kich na kolejną akcję, która odbędzie się 26 
czerwca – poinformował w swoich mediach 
społecznościowych prezes klubu Henryk 
Olejnik. Tym razem kwietniowy pobór przy-
niósł 20,700 litrów krwi, którą oddało 46 
osób (w tym 23 panie i 6 osób po raz pierw-
szy). W sumie chęć udziału zgłosiły 63 osoby.

Dariusz Smułka
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ARiMR przypomina - wypalanie traw 
grozi utratą dopłat
Wiosną rośnie zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw. 
Warto przypomnieć, że proceder ten jest niezgodny z prawem i grożą 
za niego surowe sankcje karne oraz cofnięcie dopłat wypłacanych 
przez ARiMR. 

Jak groźny jest pożar łąk, można było 
przekonać się wiosną ubiegłego roku, kiedy 
płonęły tereny Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego, a akcja gaśnicza trwała kilkanaście 
dni. Mimo że od wielu lat ARiMR, Straż Po-
żarna i inne instytucje przestrzegają przed 
wypalaniem traw, co roku znajdują się osoby, 
które lekceważąc te apele, za nic mają stwa-
rzanie bezpośredniego zagrożenia dla zdro-

wia i życia ludzi oraz zwierząt i niszczenie 
środowiska naturalnego. 

Pozytywne skutki wyPalania traw 
to mit 

Wbrew obiegowej opinii wypalanie nie 
powoduje bujniejszego odrostu traw. Nie po-
prawia też jakości gleby. Co więcej, w znacz-
nym stopniu obniża wartość plonów. Po 

przejściu pożaru gleba staje się jałowa i po-
trzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do 
stanu sprzed katastrofy. 

Pożar jest tragiczny w skutkach dla ca-
łego ekosystemu – zniszczona zostaje nie 
tylko warstwa życiodajnej próchnicy, giną 
również zwierzęta. Podpalanie traw bywa 
często przyczyną pożarów lasów i zabudo-
wań gospodarczych, w których życie tracą 
także ludzie.

„Norwid 
nasz codzienny”
Europejska Fundacja Kultury 
i Ekologii oraz Centrum Kultury 
i Biblioteka Publiczna Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 
zapraszają na niezwykłe 
wydarzenie dedykowane 
jednemu z najwybitniejszych 
polskich poetów i patriotów - 
Cyprianowi Kamilowi Norwidowi 
w 200. rocznicę urodzin.

13 czerwca (niedziela) o g. 16:30 
w Starym Kinie w Nowych Skalmierzy-
cach wystąpi jeden z najwybitniejszych 
i najbardziej rozpoznawalnych polskich 
aktorów teatralnych i filmowych - OLGIERD 
ŁUKASZEWICZ. 

Podczas około 50-minutowego widowi-
ska, łączącego poezję, muzykę i wizualiza-
cje, Aktor będzie recytował poezję Cypriana 
K. Norwida na tle nastrojowej, rockowej 
muzyki w wykonaniu: WITKA ŁUKASZEW-
SKIEGO - wirtuoza gitary i kompozytora, 
autora ostatniej płyty Maryli Rodowicz 
„Ach, świecie...” (Złota Płyta 2018), MARKA 
MANOWSKIEGO - jednego z najbardziej ce-
nionych polskich pianistów elektrycznych 
oraz MARIUSZA «BOBKA» BOBKOWSKIE-
GO - perkusisty legendarnej grupy rocko-
wej Turbo.

Darmowe wejściówki do odbioru w sie-
dzibie Centrum Kultury oraz Biblioteki Pu-
blicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
od 05 maja 2021 r. Ilość miejsc ograniczona!

Projekt „Olgierd Łukaszewicz & Witek 
Łukaszewski - Norwid Nasz Codzienny” 
współfinansowany jest przez Gminę i Mia-
sto Nowe Skalmierzyce.
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Zwolnienia i zwrot 
części opłaty pobranej 
od przedsiębiorców za 
korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów 
alkoholowych

W dniu 25 lutego 2021r. Rada Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce podjęła Uchwa-
łę nr XXXVI.319.2021 w sprawie zwolnienia 
i zwrotu części opłaty pobranej od przedsię-
biorców za korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży dokonując 
tym samym zwolnienia z opłaty tzw. kapslo-
wego dla zakładów gastronomicznych, nale-
żących do jednej z tych branż, które najbar-
dziej ucierpiały w wyniku skutków trwającej 
pandemii COVID-19. Zwolnienie obejmuje II 
i III ratę przypadającą na dzień 30 maja i 30 
września bieżącego roku.

Małgorzata Matyśkiewicz

Surowe kary – grzywna a nawet 
więzienie 

Zakaz wypalania traw określony zo-
stał w Ustawie o ochronie przyrody oraz 
w Ustawie o lasach, a Kodeks wykroczeń 
przewiduje za to karę nagany, aresztu lub 
grzywny, której wysokość może wynieść 
od 5 tys. do 20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wy-
niku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, 
który sprowadzi zagrożenie utraty zdro-
wia lub życia wielu osób albo zniszczenia 
mienia wielkich rozmiarów, wtedy spraw-
ca – zgodnie z zapisami Kodeksu karnego 
– podlega karze pozbawienia wolności na-
wet do 10 lat. 

wypalanie traw to też ryzyko 
utraty dopłat 

Oprócz wspomnianych sankcji wypala-
jącemu grożą również dotkliwe kary, które 

nakładać może Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypala-
nia gruntów rolnych jest jednym z warun-
ków, których rolnicy zobligowani są prze-
strzegać, aby móc ubiegać się o płatności 
bezpośrednie oraz płatności obszarowe 
w ramach PROW 2014-2020. W przypad-
ku jego złamania ARiMR może nałożyć 
na rolnika karę finansową zmniejszającą 
wszystkie otrzymywane przez niego płat-
ności o 3 proc. W zależności od stopnia 
winy, może zostać ona obniżona do 1 proc. 
bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze wyższe 
sankcje przewidziane są dla tych, którzy 
świadomie wypalają grunty rolne – muszą 
oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet 
o 25 proc. Agencja może również pozbawić 
rolnika całej kwoty płatności bezpośred-
nich za dany rok, jeśli stwierdzone zosta-
nie uporczywe wypalanie przez niego traw.

1 Maja pod znakiem pracy 
w Fabianowie
Dbałość o środowisko oraz czystość wokół nas to społeczna 
odpowiedzialność. 

Nasza miejscowość to nasz wspólny dom, 
w którym chcemy się dobrze czuć, gdzie mo-
żemy odpocząć, poćwiczyć na zewnętrznej 
siłowni, pobawić się na placu zabaw i posie-
dzieć w zacisznej altance. O ileż jest to przy-
jemniejsze, gdy wokół jest czysto i pięknie. 

Dlatego mieszkańcy Fabianowa postano-
wili dzień 1 Maja uczcić pracą na rzecz swo-
jej małej Ojczyzny. Kiedy dorośli sprzątali, 

dzieci ochoczo siały „kwietną łąkę”, a panie 
z KGW zaaranżowały i wykonały piękny 
ogród przy nowo postawionym płocie tuż 
przed świetlicą wiejską. Dziękujemy wszyst-
kim sponsorom oraz całej lokalnej społecz-
ności, która stanęła na wysokości zadania 
i wykonała „kawał dobrej roboty”.

Grażyna Jaś
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Na Podkocach przed 50 laty
Historia Nowych Skalmierzyc może liczyć około 200 lat i jest ściśle 
związana z postanowieniami kongresu wiedeńskiego w roku 1815. 
Wokół granicznej komory celnej oraz stacji kolejowej z czasem 
rozwinęło się małe miasteczko z dominującą przewagą niemieckich 
urzędników i pracowników kolejowych. 

W położonej za torami kolejowymi dziel-
nicy zwanej niegdyś Podkocami powstało 
osiedle kolejowe skupione wzdłuż dawnego 
traktu komunikacyjnego łączącego majątki 
ziemskie Podkoce, Mączniki i Węgry ze Skal-
mierzycami, gdzie od XIV wieku znajdował 
się kościół parafialny.

z dziejów Podkoc 
Podkoce należą do jednej z najstarszych 

miejscowości w naszej gminie. Już w końcu 
XIII wieku w księgach rot sądowych wzmian-
kowani są mieszkańcy Podkoc. Księga ziem-
ska kaliska wymienia liczną grupę imion 
– ówczesnych mieszkańców tego terenu. 
Wśród nich byli: Chwalibóg – ojciec Mikoła-
ja, Janusz Starczyn, Mikołaj Podkocz, Przybka 
– żona Sieciecha, Wacław Mały, Wincenty i Wa-
cław Mamotowie oraz wielu innych. Z biegiem 
lat Podkoce zmieniały właścicieli, z których 
najstarsi znani to Daniel Pruśliński oraz ko-
lejni przedstawiciele miejscowej szlachty za-
grodowej. W wieku XVIII wieś dzierżyli Nowo-
wiejscy, a od 1782 roku Nasierowscy. Kłopoty 
finansowe spadkobierców spowodowały 
sprzedaż majątku na tzw. „wyderkafcie”, czyli 
przymusowej licytacji. Dobra liczące 7 domów 
i 57 mieszkańców zakupił Ludwik Colomb. 
W roku 1833, podobnie jak w sąsiednich ma-
jątkach, w Podkocach przeprowadzono regu-
lację uwłaszczeniową. Chłopi otrzymali nowe 
gospodarstwa na terenie dzisiejszego Zabłoc-
ka. Krótkotrwałym posiadaczem Podkoc był 
Maciej Ordęga, a już w roku 1859 folwark 
wraz z Mącznikami zakupił Jan Nepomucen 
Niemojowski ze Śliwnik. Odtąd Podkoce we-
szły w skład rozległych dóbr Niemojowskich. 
Ziemie majątku sięgały swymi granicami 
dóbr parafii skalmierzyckiej oraz utworzo-
nej w 1818 r. komory celnej. Wybudowana 
w 1906 roku graniczna stacja kolejowa na 
mocy przymusowego wykupu powstała w du-
żej części na gruntach parafii skalmierzyckiej, 
a od wschodu na gruntach Podkoc. 

gościniec na podkocach
Przeglądając stare mapy dostrzec może-

my, jaki był przebieg dróg służący ówcze-
snym mieszkańcom w dotarciu do kościo-
ła czy sąsiednich wiosek i majątków. Do 
najstarszych dróg w tym rejonie zaliczyć 
zapewne możemy ulicę Mostową będącą 
dzisiaj częścią drogi łączącej podskalmie-
rzyckie wsie, przeciętą na przełomie XIX i XX 
wieku stacją kolejową. Przed laty droga ta, 
wychodząc z Mącznik i Podkoc, przechodziła 
przez grunty parafialne, dochodziła do trak-
tu z Ostrowa do Kalisza. Obecnie pamiątka 
tej drogi zachowana została w nazwie ulicy 
„Podkockiej”. Skrzyżowanie traktu z drogą 
prowadzącą z folwarku Podkoce do Śliwnik 
(obecna ulica Polna) stworzyło specyficzne 
miejsce nazywane niegdyś gościńcem, co 
nawiązywało zapewne do karczmy, która 
miała się tu znajdować. Obecnie w miejscu 
owego gościńca stoi budynek mieszkalny 
Dominiaków, którzy w latach sześćdziesią-
tych dokonali rozbiórki starego budynku, 
stawiając w tym miejscu nowy dom. Począt-
kowo „restauratorem” (wg spisu mieszkań-
ców Mącznik) miał być Andrzej Antczak, od 
którego posiadłość nabył kolejny właściciel 
Michalak, a w okresie międzywojennym bu-
dynek przejął Stanisław Dominiak. Niegdyś 
mieściła się w nim piekarnia, później aż do 
czasów rozbiórki funkcjonował tam sklep 
spożywczy, w którym za ladą stała ogólnie 
znana pani Kazia z Mącznik. Budynek gościń-
ca w swej architekturze przypominał podob-
ny, istniejący jeszcze w Nowych Śliwnikach, 
gdzie przed laty również znajdował się sklep 
spożywczy Danielaka. Budynki te, podobnie 
jak nieistniejąca już karczma „Krakus” przy 
krzyżu w Śliwnikach, wybudowane zosta-
ły w czasach, gdy okoliczne dobra należały 
do rodu Niemojowskich. Jeszcze w latach 
sześćdziesiątych XX wieku w zespole gospo-
darczym folwarku Podkoce znajdowała się 
duża stodoła (najwcześniej rozebrana) oraz 

równoległy do niej budynek inwentarski 
(częściowo zachowany). Na osi drogi do fol-
warku stał budynek mieszkalny – wcześniej 
rządcówka – zamieszkały przez kilka rodzin. 
Także zachowany do dzisiaj budynek browa-
ru zamieszkały był przez rodziny już od lat 
przedwojennych. Bezpośrednio do części 
zabudowań przylegało ogrodzenie stadionu 
sportowego, który wybudowano na grun-
tach Podkoc w okresie międzywojennym. 
Znajdujące się przy browarze stawy wyko-
rzystano do urządzenia w latach pięćdziesią-
tych kąpieliska z dość dużym basenem. Rolę 
szatni dla kąpiących się spełniał stary pruski 
wagon kolejowy. Dziś ta niegdyś rekreacyjna 
część powraca do swego pierwotnego stanu. 

kolejowe oSiedle na podkocach
Powstanie w 1906 roku dworca granicz-

nego wiązało się z koniecznością budowy 
osiedla mieszkaniowego dla pracowników 
kolejowych. Znaczną część terenu Podkoc 
zajęły tory przeładunkowe rosyjskiej czę-
ści kompleksu stacyjnego. Infrastruktura 
przeładunkowa sięgała terenu obecne-
go stadionu sportowego oraz zabudowań 
mieszkalnych. Wzdłuż starego traktu dro-
gowego powstał szereg budynków cztero-
rodzinnych. Każde mieszkanie z oddzielnym 
wejściem posiadało ogród warzywny oraz 
część chlewika, szczególnie ważnego w tam-
tym czasie. Niezwykłą atrakcją osiedla była 
służąca pracownikom „Kantyna Kolejowa”. 
W okresie międzywojennym w jej miejscu 
urządzono salę widowiskowo-taneczną 
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego. 
W niezmienionym kształcie budynek prze-
trwał do połowy lat sześćdziesiątych, kiedy 
przebudowano go na panoramiczne kino. 
Obiekt ten oraz pobliski stadion sportowy 
stały się w okresie powojennym centrum 
skalmierzyckiego życia kulturalnego. Funk-
cjonujące w nim kino „Kolejarz” zapewniało 
ciekawą rozrywkę w czasie, gdy telewizja 
zaczęła w Polsce dopiero raczkować. Jednym 
z pierwszych telewizorów w Skalmierzy-
cach Nowych był odbiornik zainstalowany 
w świetlicy dworcowej wybudowanej w la-
tach pięćdziesiątych na piętrze dworca ko-
lejowego staraniem Związku Zawodowego 
Kolejarzy. Tam najmłodsi mieszkańcy miasta 
mogli oglądać seanse telewizyjne, a istnieją-
ca tam scena oraz duża świetlica były świad-
kami licznych przedstawień teatralnych oraz 
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występów polskich artystów es-
tradowych. W okresie zimowym 
na tej sali cotygodniowo bawiło 
się kilkadziesiąt par na tradycyj-
nych zabawach karnawałowych. 
Przed 50 laty Podkoce, a szcze-
gólnie ulica Mostowa były nie-
kwestionowanym centrum roz-
rywkowo-sportowym. Znajdujący 
się tutaj stadion sportowy KKS 
Pogoń w okresie letnim serwo-
wał kibicom ekscytującą rozryw-
kę, niejednokrotnie zakończoną 
sporą „rozróbą”, gdy wynik meczu 
był niezadawalający. Cierpiały na 
tym także szyby autobusu odwo-
żącego konkurencyjną drużynę. 
Kilka dni w roku część stadionu 
wypełniała się mieszkańcami stę-
sknionymi rozrywki tanecznej. 
W dniu 1 maja, 22 lipca (ówcze-
sne święto państwowe), czy też 
w pierwszą niedzielę września 
(Dzień Kolejarza – święto wielu 
skalmierzyczan) odbywała się tu-
taj zabawa przy dźwiękach orkie-
stry kolejowej, która umieszczona 
na platformie przygrywała do tań-
ca stęsknionym tego rodzaju roz-
rywki. Czynny bufet serwujący na 
papierowych tackach bułkę z kieł-
basą i musztardą, oranżadę, man-
darynkę, piwo oraz napoje nieco 
mocniejsze, a nieraz i inne smako-
łyki, przynosił wówczas organiza-
torom spory dochód. Na murawie 
stadionu rozgrywano mecze ligo-
we. W muszli koncertowej (dziś 
już nie istnieje) dzieci przyciągało 
„koło szczęścia” – za opłatą otrzy-
mywało się tabliczkę z numerem, 
a po zakręceniu kołem (jak w kole 
fortuny) można było wygrać na-
leżną nagrodę. Przez wiele po-
wojennych lat stadion sportowy był celem 
kroczącego przez miasto pochodu pierwszo-
majowego. Na schodach kina była budowana 
trybuna honorowa, z której przedstawiciele 
władz partyjnych, miejskich i kolejowych po-
zdrawiali maszerujące szeregi uczestników. 
Od roku 1965 także kino „Kolejarz” przy-
ciągało mieszkańców seansami filmowymi 
z racji zamontowanego ekranu panoramicz-
nego. W ciągu tygodnia seanse odbywały się 
wieczorami, a w niedzielę wyświetlano filmy 
o godz. 18.00 i 20.00. Popularne były seanse 
szkolne, gdy wyświetlano filmy historyczne. 
W niedzielne przedpołudnia kino wypełnio-
ne było dziećmi na porankach filmowych. 
Z racji rozwiązania wielu organizacji spo-
łecznych nie odbywały się już przedwojenne 
capstrzyki, które niegdyś tradycyjnie przy 
dźwiękach orkiestry maszerowały ulicami 
Mostową, Polną, Lipową i Kamienną. Nie 
można też było obchodzić wtedy niezwykle 
ważnego dla Polaków Święta 3 Maja.

dzień powSzedni 
W pamiętających czasy pruskie do-

mach kolejowych zamieszkiwały rodziny 
kolejarskie, gdyż zawód ten dominował 
wówczas w naszym mieście. Kolejowe Za-
kłady Nawierzchniowe, stacja kolejowa, 
parowozownia, odcinek drogowy PKP, 
rejon budynków, Kolejowa Przychodnia 
Lekarska, Przedszkole Kolejowe, wago-
nownia – zakłady te decydowały o kolejar-
skim charakterze Nowych Skalmierzyc. Już 
wcześnie rano przed godz. 6.00 w kierun-
ku dworca spieszyli na pociąg pracownicy 
ostrowskich ZNTK. Po jego odjeździe na 
wiadukcie kolejowym z dwóch stron zaczy-
nali pojawiać się pracownicy KZN i stacji 
kolejowej zmierzający w kierunku dwor-
ca. Po drodze mieli okazję poczuć zapach 
pieczonego chleba dochodzący z piekarni 
Bolesława Stasiaka. Z rejonu przejazdu ko-
lejowego przy ulicy Mostowej słychać było 
gwizdy parowozów oraz czuć było zapach 

dymu buchającego z pracujących tam całą 
dobę parowozów. Przed piekarnią Stasia-
ka stała od wczesnych godzin kolejka za 
chlebem. Do sklepu mleczarskiego „Pod 
mostem” przywożono konwie z mlekiem 
i maślanką. Później też skrzynki z butel-
kami mleka i śmietany. Krótko przed godz. 
7.00 na peronie dworca zatrzymywały się 
pociągi przywożące pracowników do skal-
mierzyckich zakładów. O 7.00 rozlegał się 
głośny ryk syreny zakładowej ogłaszający 
rozpoczęcie dniówki. Stamtąd dochodził 
metaliczny stukot przerzucanych przez 
elektromagnetyczny dźwig wytwarza-
nych płytek do mocowania szyn produko-
wanych w KZN. W tym czasie budziły się 
także kolejowe domy. Z reguły niepracu-
jące kobiety wyposażały mężów do pracy 
i budziły dzieci do szkoły. Na samej tylko 
ulicy Mostowej mieszkało około 150 dzie-
ci w wieku szkolnym. Z rana odbywał się 
ciekawy ruch mieszkańców wybiegających 

Afisz z kina Kolejarz

Dzieci na basenie

Pochód pierwszomajowy - lata 50.

Pochód pierwszomajowy w roku 1968Kondukt żałobny na ulicy Kolejowej
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„Dzień Ziemi” w Jarzębince 

W ramach realizacji innowacji pedago-
gicznej „Jarzębinkowa przyroda w czterech 
porach roku” każda z grup przedszkolnych 
obchodziła wyjątkowe święto – Międzyna-
rodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji odbyły się 
zajęcia uwrażliwiające dzieci na przyrodę 
oraz zagrożenia dla środowiska przyrodni-
czego. Przedszkolaki chętnie brały udział 
w różnorodnych działaniach takich jak: se-
gregowanie śmieci do odpowiednich wor-
ków, rozwiązywanie zadań, zagadek do-

tyczących ekologii i ochrony środowiska, 
sadzenie roślin, wykonywanie plakatów 
ekologicznych, podziwianie otaczającej 
przyrody. Dzieci zapoznały się także z „ko-
deksem małego ekologa”.

Działania uświadomiły dzieciom po-
trzebę segregacji śmieci oraz dbałości 
o czyste środowisko. Zachowanie pro-
ekologiczne są i będą nadal propagowane 
w naszym przedszkolu.
Monika Mikołajczyk, Monika Rybak, Aneta Stodolska

Dzień Ziemi w żłobku
22 kwietnia na całym świecie obcho-

dzone jest wyjątkowe święto- Międzynaro-
dowy Dzień Ziemi. W tym dniu dzieci przy-
szły do żłobka ubrane w kolorze zielonym 
- na znak tego, że wszyscy chcą, aby nasza 
planeta była czysta. Od najmłodszych lat 
uczymy dzieci zasad segregacji śmieci oraz 

kształtujemy w nich postawę ekologicz-
ną. Świętowanie rozpoczęło się piosenką 
„Ziemia wyspa zielona”. Ważnym punktem 
obchodów było złożenie przez maluszki 
przyrzeczenia ekologicznego „Gdy o Zie-
mię dbasz, czysto wokół masz” oraz otrzy-
manie odznaki „Przyjaciela przyrody”.

z domów i zmierzających do drewnianych 
toalet usytuowanych na podwórzu. Każda 
rodzina miała swój drewniany przybytek, 
gdyż łazienka jeszcze wtedy nie była obec-
na w kolejarskich domach. Także nie we 
wszystkich mieszkaniach były wodociągi. 
Wodę trzeba było przynieść z kranu na uli-
cy. Przy okazji kobiety zaglądały do chlewi-
ka, gdzie na grzędzie siedziały kury, kaczki, 
a często też gęsi. Gdzieniegdzie pokwikiwał 
prosiaczek hodowany na świąteczny ubój. 
Popularne były króliki, a później także 
nutrie hodowane na sprzedaż skór. Zimą 
z kominów wydobywał się dym z rozpala-
nych pieców kuchennych. Do roku 1960 na 
Podkocach funkcjonował sklep spożywczy 
u Dominiaka nazywany potocznie „skła-
dem”. Niezbędne zakupy robiono w sklepie 
spożywczym „Pod mostem”. Tam do Stasia-
ka chodzono po chleb, a w okresie przed-
świątecznym noszono blachy placków 
do upieczenia w piekarni. „Pod mostem” 
czynny był kolejowy szewc, a w podwórzu 
za przedszkolem magiel. Zupełnie z kra-
jobrazu tej dzielnicy zniknął wiadukt nad 
torami oraz bariery kolejowe wstrzymu-
jące ruch kołowy podczas rozrządu wago-
nów. Dużym ułatwieniem dla pieszych była 
wybudowana w końcu lat pięćdziesiątych 
kładka umożliwiająca pieszym przejście 
nad torami. Czy ktoś jeszcze pamięta skle-
pik spożywczy znajdujący się od czasów 
przedwojennych na rogu ulicy Mostowej 
i Kamiennej? Tam można było kupić pod-
stawowe produkty spożywcze, słodycze, 
piwo, oranżadę oraz papierosy. Za kwotę 
2,40 zł. można było dostać „mandarynkę”, 
a za 1 zł batonika cukrowego w czekola-
dzie. Gwarno i wesoło było na Podkocach, 
szczególnie latem, gdy z rana grupa kobiet 
zbierała się na skrzyżowaniu Mostowej 
i Polnej, aby udać się w kierunku starego 
folwarku – tam pracowały w ogrodnictwie 
Doktora i Szuławego. Cementowe obrze-
ża chodnikowe służyły im do ostrzenia 
swoich narzędzi do pielenia. Latem z rana 
z Mącznik przejeżdżał wóz z konwiami 
mleka zbieranymi od gospodarzy i przewo-
żonymi do mleczarni. Z niego wyrabiano 
masło, dobry skalmierzycki ser, a później 
też ser pleśniowy „Rokfort”. Na obrzeżach 
dzielnicy, za domami kolejowymi, w okre-
sie międzywojennym zamożniejsi kolejarze 
wykupili działki budowlane i na nich wy-
budowali swoje domy. Przy nich zakłądali 
sady, które dostarczały po wojnie smaczne 
owoce dla mieszkańców dzielnicy. Dziś już 
nie spotkamy na ulicy Kamiennej czy Lipo-
wej konduktu pogrzebowego, który tędy 
obowiązkowo przechodził na cmentarz 
przy ulicy Polnej. Można by rzec, że każdy 
z mieszkańców Nowych Skalmierzyc ostat-
nią swą drogę przemierzał ulicami Podkoc.

Jerzy Wojtczak 

W tym dniu dzieci uczyły się m.in. zasad segregowania śmieci
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XIV edycja Konkursu Poezji Pisanej 
i Recytowanej o Pióro Burmistrza  
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  
„Najlepsze dopiero przed nami”
W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie…  
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu.  
Vivian Green

Szkoła Podstawowa im. błogosławionego 
ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostyczynie 
już od czternastu lat jest organizatorem Kon-
kursu Poezji Pisanej i Recytowanej o Pióro 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce. W tym roku swoje prace zgłosiło siedem 
szkół podstawowych z terenu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce: Szkoła Podstawowa im. 
Orła Białego z Biskupic Ołobocznych, Szko-
ła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ko-
towiecku, Szkoła Podstawowa im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach, Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach, Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Ociążu, Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza w Skalmierzycach oraz 
gospodarz konkursu –Szkoła Podstawowa 
im. błogosławionego ks. Jana Nepomucena 
Chrzana w Gostyczynie. 

Rok 2020 i wybuch pandemii to początek 
nowego rozdziału w życiu uczniów. Zdalne 
nauczanie zdominowało nie tylko ich co-
dzienny uczniowski świat, ale stało się też 
jednym z podstawowych kierunków realiza-
cji polityki oświatowej państwa w roku szkol-
nym 2020/2021. Wykorzystanie w procesach 
edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych 
oraz metod kształcenia na odległość stało 
się wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli, ale 
również dla uczniów. Mając nadzieję, że pan-
demia się skończy i „Najlepsze dopiero przed 
nami”, zaproponowaliśmy tematykę wierszy 
związaną z funkcjonowaniem uczniów w tym 
trudnym dla wszystkich czasie. Jak wygląda 

obecnie szkolne życie naszych uczniów? Co 
im najbardziej doskwiera, a co ich cieszy? Jak 
wyobrażają sobie swoją szkolną przyszłość? 
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań, które 
kłębią się w głowach uczniów, znaleźliśmy 
w ich tegorocznej twórczości. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
było napisanie wiersza związanego tema-
tycznie z nazwą konkursu. Jego zaś ce-
lem było:
• promowanie i kształtowanie optymistycz-

nej postawy wobec świata,
• rozwijanie pasji i uzdolnień literackich 

uczniów, 
• zachęcanie miłośników pisania do prezen-

towania własnych umiejętności,
• kształcenie umiejętności 

rozumienia tekstu.
W skład komisji konkursowej weszły Róża 

Pomiecińska, kierownik działu informacyj-
no-bibliograficznego Książnicy Pedagogicz-
nej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu, 
Michalina Wilczura z Centrum Kultury oraz 
Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce oraz Paulina Wielanek, nauczy-

ciel języka polskiego w szkole w Gostyczy-
nie. Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi 
utworami przyznało nagrody w dwóch kate-
goriach wiekowych: klas IV-VI i klas VII-VIII. 
Ocenie podlegały: wartość merytoryczna 
wiersza, wartości artystyczne i oryginalność 
oraz związek z tematem konkursowym.

wyniki konkursu kategoria klas iV-Vi:
• I miejsce i Złote Pióro Burmistrza Gminy 

i Miasta Nowe Skalmierzyce – wiktoria 
wolniaszek z klasy VI ze Szkoły Podsta-
wowej im. Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych

• II miejsce i Srebrne Pióro Dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Gostyczynie – aleksan-
dra kowal z klasy VI ze Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku

• III miejsce i Brązowe Pióro – jędrzej cza-
plicki z klasy V ze Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

kategoria klas Vii-Viii:
• I miejsce i Złote Pióro Burmistrza Gminy 

i Miasta Nowe Skalmierzyce – andrzej 
wachna z klasy VIIIc ze Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach

• II miejsce i Srebrne Pióro Dyrektora Szko-
ły Podstawowej w Gostyczynie – kinga 
kamzol z klasy VII ze Szkoły Podsta-
wowej im. błogosławionego ks. Jana 
Nepomucena Chrzana w Gostyczynie

• III miejsce i Brązowe Pióro – julia łuka-
siewicz z klasy VII ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Ociążu 
Z uwagi na pandemię nie odbyło się nie-

stety tradycyjne podsumowanie konkursu 
połączone z prezentacją wierszy dokonaną 
przez ich autorów. Mamy nadzieję, że spo-
tkamy się za rok, tymczasem z całego serca 
gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom, 
dziękujemy za udział w konkursie i zachę-
camy do udziału w kolejnej edycji naszej po-
etyckiej rywalizacji.

 
Organizatorki konkursu

Maluszki w żłobku świętowały Dzień Flagi
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, a na 
tej fladze biel jest i czerwień. Czerwień 
– to miłość, biel- serce czyste, piękne są 
nasze barwy ojczyste.

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Budząc zainteresowania dzieci wydarzeniami 
ogólnopaństwowymi a także rozwijając poczucie przy-
należności narodowej wzięliśmy udział w obchodach 
Święta Flagi. Po całym tygodniu zajęć poświęconych 
poznawaniu naszych symboli narodowych i najważ-
niejszych miejsc w Polsce dzieci zaśpiewały piosenki 
o Polsce oraz chętnie wykonały prace plastyczne zwią-
zanie z tym dniem. 
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Ogólnopolski projekt  
,,Przedszkolak w świecie technologii”

Dzieci 3- i 6-letnie z oddziału przedszkol-
nego przy Szkole Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach re-
alizowały od września projekt opracowa-
ny przez Agnieszkę Chudzik i Aleksandrę 
Mazur z Przedszkola nr 41 w Rybniku. Jego 
głównym celem było rozwijanie kompetencji 
kluczowych poprzez wprowadzenie dziecka 

w świat technologii. Przedsięwzięcie to skła-
dało się z dziesięciu etapów. 

Podczas realizacji zadań dzieci mogły 
zapoznać się z technologią użytkowaną 
dawniej i dziś. Dowiedziały się, jakie są po-
zytywne i negatywne strony korzystania 
z Internetu oraz mogły ożywić swoje kolo-
rowanki za pomocą aplikacji Quiver w tele-

Festiwalowy klimat w szkole w Ociążu
Uczniowie klasy 1 i 2 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu 
uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu.

 Bank PKO BP w ramach 38. edycji Mię-
dzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego 
Widza ALE KINO! zaprosił ich na film „Filo-
nek Bezogonek”. Dzieci miały okazję obej-
rzeć na szkolnym ekranie szwedzką ani-
mację na podstawie bestsellerowej książki 
Gösta Knutssona i poczuć festiwalowy 

klimat. Od wielu lat festiwalowi patronu-
je PKO Bank Polski, z którym nasza szkoła 
współpracuje w ramach SKO. Dziękujemy 
sponsorowi za dotychczasową współpracę 
i zaproszenie na film.

Opiekun SKO: J.Poprawska

Konkurs na Skarbonkę SKO rozstrzygnięty
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu  
uczniowie klas I – III przystąpili do konkursu na najciekawszą 
skarbonkę wykonaną z pudełka. 

Dzieci przygotowały wspaniałe prace 
ozdobione różnymi materiałami plastyczny-
mi. Wszystkie były pomysłowe i praktyczne. 
Celem konkursu było promowanie oszczęd-
ności i talentów, rozwijanie wyobraźni i kre-
atywności. Jury wybrało laureatów wśród 
dwudziestu uczestników. Zwycięzcami zostali:

I miejsce - Kacper i Weronika z klasy I, II 
miejsce - Paweł z klasy II i Helenka z klasy 
III, III miejsce - Klaudia z klasy I i Zosia z kla-
sy II.

Nagrody zostały ufundowane przez SKO. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Opiekunowie SKO: G. Kucharska, J. Poprawska

fonie. Dzieci zaprezentowały również swoje 
zdolności podczas tworzenia technikoludka, 
aparatu fotograficznego, mikrofonu i lapto-
pa oraz tańcząc do świątecznych piosenek 
w języku angielskim. Dzięki współpracy 
z rodzicami każda grupa zorganizowała kącik 
technologiczny oraz pokaz mody. 

Jesteśmy dumne z przedszkolaków bio-
rących udział w projekcie. Obserwując ich 
zaangażowanie i zaciekawienie technologią, 
mamy pewność, że te działania zaprocen-
tują w przyszłości. Pragniemy podziękować 
rodzicom za wsparcie, bo dzięki ich pomocy 
dzieci miały możliwość zdobycia i przyswo-
jenia wiedzy na temat technologii w cieka-
wy sposób.

Za realizację zadań w poszczególnych 
grupach odpowiedzialne były: Magdalena 
Pussak-Szewczyk, Paulina Paula, Ewelina 
Balcerzak, Agnieszka Mocek, Marta Nowicka 
i Izabela Gramont. 

Magdalena Pussak-Szewczyk

Dzieci poznawały pozytywne i negatywne strony 
korzystania z nowych technologii

Nagrody książkowe w konkursie SKO

12



Pożegnanie zimy - powitanie wiosny
W marcu roku przedszkolaki z Oddziału przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie pożegnania zimy – powitania wiosny. 

Powitanie wiosny to dla każdego przed-
szkolaka wyczekiwane wydarzenie. Ogrom-
ne emocje wśród dzieci wzbudziły już same 
przygotowania, które rozpoczęliśmy dużo 
wcześniej niż kalendarzowe nadejście wio-
sny. Podczas licznych spacerów szukaliśmy 
oznak nowej pory roku, poznaliśmy również 
piosenki o tematyce wiosennej. Dzieci z za-
angażowaniem pomagały w wykonaniu ku-
kły marzanny. 

Wreszcie nadszedł pierwszy dzień nowej 
pory roku. Wszyscy pojawili się w przed-
szkolu ubrani w wiosenne kolory. Były tańce, 
śpiewy, quizy i mnóstwo zabawy. Najbardziej 
oczekiwaną przez dzieci atrakcją okazało się 
pożegnanie zimy na boisku szkolnym. 

Grupy wraz ze swoimi paniami wyruszyły 
barwnym korowodem, trzymając w rękach 
marzanny i kolorowy gaik. W ten sposób 
chciały wyrazić radość z nadejścia wiosny. 

Aby tradycji stało się zadość, marzanna zo-
stała uroczyście pożegnana. Przedszkolaki 
głośnym okrzykiem: „Marzanno, marzanno, 
ty zimowa panno, już Cię żegnamy, bo Pa-
nią Wiosnę witamy!” próbowały odstraszyć 
zimę, a potem śpiewały radosne piosenki. 
I tak kolorowy, ale już wiosenny, uśmiechnię-
ty pochód mógł wrócić do przedszkola.

 
Lucyna Pawlicka

Złota Żaba dla Andrzeja 
Andrzej Wachna - uczeń klasy VIII c ze 

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach zajął trzecie miej-
sce w XXVIII Konkursie Złota Żaba w dziedzi-
nie literatury i języka polskiego, w którym 
wzięło udział 1829 uczestników z woje-
wództwa wielkopolskiego i lubuskiego.

Warto wspomnieć, że celem organizato-
rów „Złotej Żaby” jest nie tylko sprawdzenie 
nabytej wiedzy, ale pobudzenie do logiczne-
go i niestereotypowego myślenia. Niewąt-
pliwie nasz uczeń wykazał się intelektualną 
odwagą, wyobraźnią oraz umiejętnością 
szukania niebanalnych rozwiązań proble-
mów, z którymi musiał się zmierzyć podczas 
pierwszego i drugiego etapu konkursu.

W tym roku ze względu na pandemię nie 
odbyło się uroczyste podsumowanie kon-
kursu i wręczenie nagród w Liceum Ogólno-
kształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi 

Fundacji EKOS w Swarzędzu. Organizator 
przesłał jednak nagrody, które laureatowi 
trzeciego miejsca wręczyła dyrektor szkoły 
Lucyna Lisiak-Kycia. Andrzejowi z całego 
serca życzymy dalszych sukcesów.

Kamila Czaplicka

Pierwszy dzień wiosny w przedszkolu 
i pożegnanie marzanny
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Legion Skalmierzyce w 2. lidze
Kwiecień był miesiącem walki o awans do 2. ligi PZPS. Została 
ona rozłożona na dwie fazy: półfinały – 8 turniejów, z których 
dwie pierwsze drużyny awansują do głównej rozgrywki finałowej 
– 4 turnieje, z których tylko zwycięzcy zdobyli awans do wyższej 
klasy, do 2. ligi. System zakładał, że mistrz Wielkopolski będzie 
gospodarzem jednego z ośmiu turniejów półfinałowych.

09-11.04.2021 r. półfinałowy 
turniej o awanS do 2. ligi

Z racji naszego triumfu w 3. lidze i zdo-
bycia tytułu Mistrza Wielkopolski przypadł 
nam zaszczyt i obowiązek jednocześnie orga-
nizacji takiego turnieju. Do naszych rozgry-
wek półfinałowych przydzielono 3 drużyny: 
UKS SMS JOKER Piła, UKS OPP Powiat Ko-
łobrzeski oraz Toruńskie Anioły. Rozegrano 
je w dniach 9-11 kwietnia w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Nowych Skalmierzycach przy 
ul. Okólnej 8. Przed turniejem było wiadome, 
że zwycięzca będzie organizatorem jednego 
z czterech turniejów finałowych w Polsce. 
Z każdego półfinału do głównych rozgrywek 
awansują dwie pierwsze drużyny i o to była 
walka w tym turnieju. System zakładał grę 
„każdy z każdym” i danego dnia rozgrywane 
były dwa spotkania.

Na tym etapie nie ma przypadku, tu przy-
jechały drużyny, które w swoich 3. ligach za-
jęły 1. albo 2. miejsce. W naszej grupie zda-
rzył się wyjątek od tej reguły, a mianowicie 
drużyna UKS SMS JOKER Piła, która zajęła 
4. lokatę w Wielkopolsce, ale z racji, że nie 
wszędzie była rozgrywana 3. Liga, to została 
rozlosowana z drużyn rezerwowych.

pierwSzy dzień
Nasze zmagania w turnieju rozpoczę-

liśmy od pojedynku z drużyną Toruńskie 
Anioły. Drużyna była niewiadomą, ponieważ 
w kujawsko-pomorskim liga liczyła tylko 
2 drużyny, a zadziałała w trybie mocno awa-
ryjnym i nie było zbyt wiele materiałów z grą 
tej drużyny. Poza tym wiedzieliśmy, że w jej 
szeregach wystąpi zawodnik, który na co 
dzień gra w Plus Lidze. Spotkanie więc zapo-
wiadało się bardzo ciekawie. Po ciężkim wej-
ściu w mecz i nerwowej grze Legionu, seta 
wygrali rywale do 23, ale pod jego koniec już 
było widać, że nasi zawodnicy łapią rytm. 
Następne trzy sety były już grane pod pełną 
kontrolą Legionistów.
legion Skalmierzyce vs toruńskie anioły 
3 : 1 (23:25, 25:16, 25:19, 25:19).

Drugie spotkanie tego dnia między Joke-
rem Piła a UKS Powiat Kołobrzeski przebie-
gało podobnie.

Po badawczym i wyrównanym 1. secie 
wygranym przez Kołobrzeg 24:26 pozostałe 
sety pewnie wygrali pilanie.
ukS SMS joker piła vs ukS opp powiat 
kołobrzeski 3 : 1 (24:26, 25:13, 25:17, 
25:17).

drugi dzień
Sobotnie spotkania były kluczowe dla lo-

sów turnieju, ponieważ w pierwszej parze 
spotkały się drużyny, które w pierwszym 
dniu swoje mecze przegrały, a w drugiej 
zwycięzcy. Mecz między drużynami z Toru-
nia i Kołobrzegu padł łupem siatkarzy z Ko-
łobrzegu, a zaskoczeniem było to, że drużyna 
toruńska, która stawiła pewien opór Legio-
nowi i przy bardzo słabej postawie kołobrze-
żan przeciw Jokerowi, w sobotę była zdecy-
dowanym faworytem.
toruńskie anioły vs ukS opp powiat 
kołobrzeski 0 : 3 (24:26, 19:25, 24:26).

Wieczorny sobotni mecz to spotkanie 
dwóch dobrze sobie znanych rywali, a mia-
nowicie Legion grał z UKS SMS JOKER Piła. 
Z Jokerem spotykaliśmy się do tego momen-
tu czterokrotnie i mieliśmy korzystny bilans 
zwycięstw 3:1, co pozwalało podejść do tej 
rywalizacji spokojnie. Wynik 3:0 wskazuje 
na zwycięstwo, ale tak naprawdę to był bar-
dzo wyrównany mecz.
legion Skalmierzyce vs ukS SMS joker 
piła 3 : 0 (25:23, 25:19, 25:20).

Tym sposobem sobota przyniosła pewne 
rozstrzygnięcia. Legion wysunął się na lide-
ra bez porażki, a za jego plecami toczyła się 
walka o drugie, premiowane awansem do 
finału miejsce między Jokerem a Kołobrze-
giem, przy znikomych już szansach na awans 
dla Aniołów z Torunia.

trzeci dzień
W pierwszym meczu drużyna Jokera spo-

tykała się z Aniołami z Torunia i aby awanso-
wać, musiała wygrać, co też sprawnie zrobi-
ła, wygrywając bez straty seta.
ukS SMS joker piła vs toruńskie anioły 
3 : 0 (25:14, 25:19, 25:16).

Radość drużyny, sztabu, prezesów klubu i WZPS
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Pilanie, mimo zwycięstwa, musieli czekać 
na wynik ostatniego meczu. Nadal w grze 
były drużyny grające ostatni mecz, czyli Le-
gion i UKS OPP Powiat Kołobrzeski. Nasi za-
wodnicy zawsze grają o pełną pulę i drużyna 
z Kołobrzegu stała przed bardzo trudnym 
zadaniem. Tak też się stało, a dominacja na-
szych nie podlegała dyskusji.
ukS opp powiat kołobrzeski vs legion 
Skalmierzyce 0 : 3 (17:25, 16:25, 17:25).

Legion Skalmierzyce przypieczętował 
zwycięstwo z kompletem punktów i zapewnił 
sobie udział w turnieju finałowym. Z drugie-
go miejsca do finałów awansowała UKS SMS 
Joker Piła. Trzecie miejsce zajął UKS OPP Po-
wiat Kołobrzeski, a czwarte Toruńskie Anioły.

Z systemowej rozpiski wynikało również 
to, że zwycięzca tego naszego półfinału będzie 
organizatorem jednego z czterech turniejów 
finałowych w Polsce, czyli za dwa tygodnie na 
halę w Nowych Skalmierzycach zawita siat-
kówka na jeszcze wyższym poziomie.

23-25.04.2021 r. finałowy turniej 
o awanS do 2. ligi

Honorowy patronat nad turniejem objął 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Jerzy Łukasz Walczak. Na 1 z 4 turniejów 
finałowych rozgrywanych w Polsce do No-
wych Skalmierzyc przyjechały trzy drużyny, 
jedna która zajęła w swoim półfinale 1. miej-
sce (KS Gród Czop Podegrodzie z Małopol-
ski) oraz dwie z drugich pozycji (GKS Creso-
via Górowo Iławeckie z Mazur i BTS Elektros 
Bolesławiec z Dolnego Śląska).

pierwSzy dzień
Na inauguracji spotkały się drużyny Le-

gion Skalmierzyce i GKS Cresovia Górowo 
Iławeckie. Legioniści pewnie wygrali 3:0 
i tylko w 3. secie rywale stawili pewien opór 
zdobywając 23 punkty.
legion Skalmierzyce vs gkS cresovia 
górowo iławeckie 3 : 0 (25:18, 25:13, 
25:23).

W drugim spotkaniu zagrały BTS Elektros 
Bolesławiec przeciwko KS Gród Czop Po-
degrodzie. Był to dobry, wyrównany mecz, 
w którym 1. seta wygrał Gród Czop do 23, 
ale z biegiem czasu drużyna z Bolesławca za-
częła przejmować kontrolę nad meczem, by 
wygrać następne 3 sety i mecz.
BtS elektros Bolesławiec vs kS gród 
czop podegrodzie 3 : 1 (23:25, 25:22, 
25:17, 25:22).

drugi dzień
W pierwszym meczu spotkały się druży-

ny, które poprzedniego dnia przegrały swoje 
mecze, a w drugim zwycięskie. Mecz między 
Cresovią a Czopem decydował o tym, która 
z tych drużyn pozostanie w grze o awans. 
gkS cresovia górowo iławeckie vs kS 
gród czop podegrodzie 1 : 3 (25:16, 
26:28, 15:25, 17:25).

Z racji tego, że rywale w rozegranych 
do tej pory meczach tracili sety, a Legion 
pierwszego dnia wygrał bez jego straty, 
więc w wieczornym drugim swoim meczu 
wygrana do zera pozwalała zdobyć awans 
już tego dnia, po dwóch meczach. Mecz 

Legionu z Elektrosem Bolesławiec zapo-
wiadał się więc niezwykle emocjonująco. 
Od początku czuć było jego wagę. Drużyny 
powoli wchodziły w mecz, goście mniej, 
a Legioniści bardziej nerwowo. Pojawiały 
się błędy i niedokładności u naszych za-
wodników, a goście - widząc w tym szansę 
- szybko uspokoili swoją grę i systematycz-
nie odjeżdżali z wynikiem. W pewnym mo-
mencie 1. seta było już 13:19 i w tym mo-
mencie jakby św. Katarzyna zaingerowała 
i nasi zaczęli odrabiać straty. Zbyt wiele 
czasu już nie było, przy wyniku 22:24 emo-
cje sięgały zenitu, a Legion doprowadził 
do remisu i gry na przewagi. Najpierw BTS 
miał kolejne piłki setowe, następnie nasi 
doszli do głosu i przy stanie 30:30 najpierw 
Wojtek Pytlarz przedarł się przez blok ry-
wali, a w następnej akcji pojedynczym blo-
kiem Michał Lipa zatrzymał przeciwników 
i wygraliśmy 32:30. Po takim secie rywale 
chyba się podłamali, ponieważ dwa następ-
ne poszły gładko do 15 i 17, cały mecz 3:0 
i dzięki temu, że nie mieliśmy żadnego stra-
conego seta, to już po 2. kolejce mogliśmy 
cieszyć się z awansu do 2. ligi. Ten emocjo-
nujący mecz oglądał z nami prezes Wiel-
kopolskiego Związku Piłki Siatkowej Jacek 
Broński, który wysoko ocenił turniej pod 
względem organizacji i poziomu sporto-
wego. Pogratulował nam awansu i nie krył 
radości z tego powodu, w końcu jesteśmy 
jedną z czterech drużyn z całej Polski, które 
awansowały do 2. ligi. 

Radość po zwycięskim punkcie, secie i meczu 
oznaczającym awans

Wojtek Pytlarz atakuje na czystej siatce Paweł Zych odbiera Puchar za 1. miejsce

Wojtek Pytlarz odbiera statuetkę MVP LEGION SKALMIERZYCE awansuje do 2. ligi Nasi komentatorzy, od lewej: Dominik Witczak 
i Filip Troczyński
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Co w GRANICY piszczy?
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, 

a razem z nimi Harcerska Akcja Letnia, do 
której już zaczynamy się przygotowywać! 
W tym roku chcielibyśmy zaprosić wszyst-
kich chętnych do udziały w II edycji półko-
lonii „Letnia Przygoda” organizowanych 
przez Szczep „Granica”. 

Podczas tegorocznego lata planujemy 
przeżyć niezapomniane przygody. Jeśli 
chcesz, aby Twoje dziecko przeżyło je ra-
zem z nami, nie czekaj – zapisz je na półko-
lonie już dziś! 

Na poniższej grafice znajdują się termi-
ny, w których możemy się spotkać. Nie mo-
żemy się już doczekać! 

Zasady punktacji za mecze – nasze dwie 
wygrane po 3:0 przy straconych setach ry-
wali spowodowały, że już po sobotniej dru-
giej serii spotkań wiadomo było, że zajmie-
my 1. miejsce w całym turnieju, które było 
premiowane awansem do 2. ligi.
legion Skalmierzyce vs BtS elektros 
Bolesławiec 3 : 0 (32:30, 25:15, 25:17).

trzeci dzień
Biorąc pod uwagę, że tylko 1. miejsca 

awansują, to niedzielne mecze rozstrzygały 
tylko o miejscach 2-4. W pierwszym meczu 
spotkały się drużyny z Bolesławca i Górowa 
Iławeckiego. Drużyna Cresovii po dwóch 
porażkach walczyła o honor i postawiła 
Elektrosowi twardy opór, a ulegli dopiero 
w tiebreaku.
BtS elektros Bolesławiec vs gkS 
cresovia górowo iławeckie 3 : 2 (25:19, 
23:25, 22:25, 25:18, 15:11).

W wieczornym meczu zamykającym tur-
niej zagrały zespoły Legionu Skalmierzyce 
i Grodu Czop Podegrodzie. Rywale walczy-
li jeszcze o 2. miejsce, ale warunkiem była 
ich wygrana z nami 3:0. To natomiast nie 
wchodziło w grę z punktu widzenia naszych 
zawodników, co udowodnili w meczu wygry-
wając 3:0, a rywal twarde warunki postawił 
tylko w 1. secie.
kS gród czop podegrodzie vs legion 
Skalmierzyce 0 : 3 (24:26, 12:25, 17:25)

Po niedzielnych meczach tabela końcowa 
turnieju wyglądała następująco:
1. miejsce - legion Skalmierzyce
2. miejsce - TS Elektros Bolesławiec
3. miejsce - KS Gród Czop Podegrodzie
4. miejsce - GKS Cresovia Górowo Iławeckie

Po ostatnim meczu mogliśmy oficjalnie 
świętować awans do 2. ligi PZPS.

w turniejach legion Skalmierzy-
ce wystąpił w następującym składzie: 
1-patryk raszewski, 2-Błażej Szymczak, 
4-grzegorz kowalczyk, 5-paweł zych 
(kapitan), 6-wojciech pytlarz, 8-daniel 
telega, 10-Michał lipa, 11-paweł koziel-
ski, 12-Maciej Machowczyk, 13-tobiasz 
piechociński, 15-aleksander walaszczyk, 
16-Mikołaj lenartowicz, 20-patryk folty-
nowicz, 92-Michał gałkowski, 99-Błażej 
paszkiewicz, trener- piotr nowak.

Na zakończenie wręczono puchar zwycię-
skiej drużynie oraz nagrody indywidualne, 
a statuetki indywidualne otrzymali:
• Najlepszy Rozgrywający – paweł zych 

(Legion Skalmierzyce)
• Najlepszy Libero – aleksander 

walaszczyk (Legion Skalmierzyce)
• Najlepszy Przyjmujący – grzegorz 

kowalczyk (Legion Skalmierzyce)
• Najlepszy Atakujący – adrian potoniec 

(KS Gród Czop Podegrodzie)
• Najlepszy Środkowy – tomasz kubera 

(BTS Elektros Bolesławiec)
• MVp turnieju – wojciech pytlarz 

(legion Skalmierzyce).

Dekoracji dokonali: honorowy patron 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Jerzy Łukasz Walczak oraz ks. kan. Sławo-
mir Nowak, proboszcz parafii pw. św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach, 
przy której działa Parafialny Klub Sportowy 
Legion św. Katarzyny Skalmierzyce.

Nasze zwycięstwo i awans opisywały inne 
media, portale siatkarskie WZPS i PZPS.

Jak napisał portal StrefaSiatkówki przez kwa-
lifikacje do 2. ligi przeszliśmy jak burza, w dwóch 
turniejach straciliśmy tylko jednego seta.

Podziękowania dla zawodników, na ręce 
burmistrza, dla sponsorów za wsparcie i po-
moc, dla Dominika Witczaka oraz wszystkich 
dających piękną i profesjonalną oprawę oraz 
przekaz imprezy. Serdeczne dzięki.

2. liga dla SkalMierzyc  
hej, hej, hej!!!

 
Z siatkarskim pozdrowieniem

Stanisław Zbyszek Gzieł
Fotografie Andrzej Kurzyński
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