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Powróciły Dni Miasta Nowe Skalmierzyce
Po 3 latach powróciły Dni Nowych Skalmierzyc w pełnym, 
trzydniowym wymiarze. Ostatnie bowiem święto mieszkańcy 
obchodzili tak hucznie w 2019 roku, zanim pandemia koronawirusa 
i wprowadzone w związku z nią obostrzenia wykluczyły organizację 
imprez masowych na długi czas. 

W roku 2020 udało się jedyne zorganizo-
wać sesję Rady dla uhonorowania osób za-
angażowanych w rozwój Gminy.

Tegoroczna 27. odsłona wydarzenia 
ponownie zaczęła nawiązywać do sta-
rych, sprawdzonych tradycji. Rozpoczęto 
więc 1 lipca uroczystością pod pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich, gdzie wła-
dze samorządowe oraz zaproszeni goście 
w asyście pocztów sztandarowych, Miej-
sko-Gminnej Orkiestry Dętej i przy warcie 
pełnionej przez harcerzy złożyli wiązanki 
kwiatów będące hołdem oddanym przod-
kom, którzy wywalczyli skalmierzyckiej 
ziemi wolność.

Tego samego dnia popołudniu odbyła 
się uroczysta sesja Rady Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce z udziałem gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich samorzą-
dowców, Minister Rodziny i Polityki Spo-
łecznej Marleny Maląg, parlamentarzystów, 
sołtysów, służb mundurowych, kadry kie-
rowniczej urzędu, kierowników jednostek 
organizacyjnych, przedstawicieli organiza-
cji pozarządowych itp. Jej zasadniczą czę-
ścią było wręczenie Medali „Za Zasługi dla 
Ziemi Skalmierzyckiej”. Pomysłodawcom 
uchwalonego w 1994, a przyznawanego od 
1995 roku odznaczenia przyświecała idea 
wyróżniania najbardziej zaangażowanych 
społeczników. W tym roku do grona 57 na-
grodzonych w poprzednich latach dołączyli: 
Felicja Fenger oraz Szczep ZHP GRANICA im. 
Powstańców Wielkopolskich /charaktery-

styki na str. 4-5/. Medale wręczyli Przewod-
niczący Rady Tadeusz Orzechowski, jego 
zastępca Renata Nogaj oraz burmistrz Jerzy 
Łukasz Walczak, który tego dnia dokonał 
również swoistego podsumowania czasu, 
który upłynął od ostatnich obchodów Dni 
Miasta, czyli od 2019 roku: Tegorocznego 
święta nie sposób nie obchodzić w sposób uro-
czysty, wyjątkowy – wszak w 2022 roku przy-
pada 60-lecie nadania Nowym Skalmierzycom 
praw miejskich. 7 lipca 1962 roku rozporzą-
dzeniem prezesa Rady Ministrów dotychczaso-
we osiedle Skalmierzyce Nowe zaliczono w po-
czet miast [...] Wróćmy jednak do tej bliższej 
przeszłości. Do wspomnianych już 3 lat, które 
upłynęły od naszego ostatniego świętowania. 
Nie próżnowaliśmy przez ten czas, tylko mocno 
zakasaliśmy rękawy, mierząc się zarówno z co-
dziennymi, znanymi sobie obowiązkami, jak 
i pojawiającymi się niespodziewanie po drodze 
wyzwaniami. I choć czasem trzeba było swoje 
plany weryfikować, wprowadzać do nich po-
prawki czy nawet na jakiś czas odłożyć je do 
szuflady, to z satysfakcją oraz radością mogę 
podzielić się z Państwem efektami [...] Drogi, 
kanalizacja, place zabaw, boiska… - wszelakie 
przedsięwzięcia inwestycyjne, ekologiczne, 

Ania DąbrowskaZłożenie wiązanek pod pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich

Uroczysta sesja Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
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zdrowotne, edukacyjne, kulturalne, sportowe, 
społeczne... Wszystko to dzieje się dla ludzi i za 
sprawą ludzi. Nie tylko za sprawą obowiązków 
przypisanych nam zawodowo, ale również za 
sprawą pasji, idei, ambicji, marzeń, odruchu 
serca, umiłowania naszej skalmierzyckiej zie-
mi, chęci bezinteresownego służenia jej miesz-
kańcom. Podziękowania należą się wszystkim 
tutaj Państwu obecnym. Niesamowicie jestem 
dumny z tego naszego zakrojonego na szeroką 
skalę współdziałania – z Państwa rad, pomy-
słów, pracy, łączenia sił, przekazywanych dota-
cji. Jakkolwiek czasem się różnimy, to zawsze 
widzimy ten sam cel – dobro Gminy i jej miesz-
kańców – zaznaczył włodarz.

Z okazji, by wyrazić uznanie oraz prze-
kazać okolicznościowe życzenia skorzystali 
również zaproszeni goście – minister Mar-
lena Maląg, senator Ewa Matecka, posłowie 
Karolina Pawliczak i Tomasz Ławniczak, 
radny wojewódzki Andrzej Pichet oraz sta-
rosta ostrowski Paweł Rajski. Część oficjal-
ną zakończono krótkim recitalem muzycz-
nym oraz spotkaniem koktajlowym. 

Mieszkańcom najwięcej atrakcji zade-
dykowano w drugim dniu obchodów, czyli 
2 lipca. Festyn na miejskim stadionie roz-

poczęto akcentem sportowym. W obrębie 
drużyn KS „Pogoń” rozgrywano mecze 
w ramach Dnia Piłkarza, a w turnieju pod 
patronatem burmistrza rywalizowali ze 
sobą szachiści – od kilkuletnich dzieci po 
najstarszego zawodnika liczącego 78 lat. 
W kategorii open zwyciężył Ukrainiec Dmy-

tro Herashchenko, wśród kobiet triumfowa-
ła Małgorzata Nowak, a najlepszym junio-
rem okazał się Igor Majcher. 

Swój tymczasowy przystanek w Skalmie-
rzycach znalazły również piękne, wiekowe 

maszyny biorące udział w zorganizowanym 
przez Automobilklub Ostrowski XIX Rajdzie 
Pojazdów Zabytkowych. Na parkingu przy 
restauracji Nastrojowa zjechali się właści-
ciele kilkudziesięciu aut oraz motocykli, 
które wzięły udział w konkursie na najpięk-
niejszy pojazd. 

Późnym popołudniem rozpoczęły się 
występy artystyczne. Popis swoich zdolno-
ści dali lokalni artyści – młodzi podopiecz-
ni Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej 
a także Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta 
przy OSP Skalmierzyce. Muzycy tej ostatniej 
zebrali tego dnia gratulacje od burmistrza 
za I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie 
Orkiestr Dętych, który odbył się tydzień 
wcześniej w Liskowie. Jak zwykle nie za-
brakło gwiazd dużego formatu – wystąpili 
charyzmatyczny Igor Herbut z LemONem, 
liryczna Ania Dąbrowska oraz discopolowy 
MEJK. Festyn zakończyła trwająca do nocy 
zabawa taneczna.

Święto 60-letniego miasta a zarazem ca-
łej wspólnoty gminnej zakończono niedziel-
ną mszą świętą w intencji mieszkańców.

Magdalena Kąpielska
fot. Kamil Różański

Występ zespołu LemON Atrakcje dla dzieci - wesołe miasteczko

Występ zespołu MEJK

Msza święta w intencji mieszkańców

Dzień Piłkarza i turniej szachowy

XIX Rajd Pojazdów Zabytkowych Występ Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej
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Felicja Fenger
Urodziła się w 1939 roku w Nowych 

Skalmierzycach – tu ukończyła szkołę pod-
stawową, a po niej kształciła się w studium 
pedagogicznym w Kaliszu. Pracę rozpoczęła 
jako nauczycielka w miejscowości Daniszyn. 
Po dwóch latach, w 1958 roku, przenio-
sła się do szkoły podstawowej w Nowych 
Skalmierzycach. 

Całe swoje życie związała z pracą w szko-
le, a konkretnie w placówkach Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce. Była członkiem Ko-
mitetu Budowy Szkoły przy ul. Okólnej. 
Obiekt – na ówczesne czasy bardzo nowo-
czesny – otwarto pod koniec 1962 roku, co 
w sposób radykalny rozwiązało ciasnotę 
w szkolnych oddziałach budynku przy ulicy 
Kaliskiej, poprawiło komfort i efektywność 
nauczania. Sama Felicja Fenger również 
podnosiła swoje kwalifikacje, kończąc stu-

dia na poznańskim AWF.
W jej pracy nie brakowało sukcesów. Za 

wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej 
i wychowawczej została w 1977 roku od-
znaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1977 
roku otrzymała prestiżową nagrodę Ministra 
Oświaty i Wychowania. W 1979 roku opuściła 
szkołę przy ulicy Okólnej i objęła stanowisko 
dyrektora szkoły podstawowej w Kotowiec-
ku. Doskonałe przygotowanie merytoryczne 
oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe 
pozwoliło tchnąć w tę szkołę „nowe życie”. 

Nie była jej obca również praca społeczna. 
Przez dwie kadencje była członkiem kole-
gium do spraw wykroczeń w Kaliszu. Aktyw-
nie działała w Miejsko-Gminnym Oddziale 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, organizując 
wakacyjny wypoczynek dla najmłodszych.

1 września 1988 roku naczelnik Miasta 
i Gminy Nowe Skalmierzyce powierzył Felicji 
Fenger obowiązki inspektora oświaty i wy-
chowania. Funkcję tę pełniła do końca sierp-

nia 1990 roku tj. do momentu ustawowej li-
kwidacji stanowiska. W tymże roku wróciła 
do szkoły przy ul. Okólnej, obejmując funkcję 
dyrektora. Po czterech latach kierowania 
placówką przeszła na zasłużona emeryturę. 

Ta bardzo lubiana przez młodzież nauczy-
cielka była często za swoją pracę nagradzana. 
Oprócz już wcześniej wymienionych: Złotego 
Krzyża Zasługi i Nagrody Ministra Oświaty 
i Wychowania ponownie otrzymała w 1983 
roku nagrodę Ministra za wybitne osiągnię-
cia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Mając na uwadze dokonania Felicji Fenger 
w dziedzinie oświaty oraz jej zaangażowanie 
w pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce wystąpił z wnioskiem o nadanie jej me-
dalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”, 
który to Kapituła Medalu jednogłośnie zaak-
ceptowała, a Rada Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce uchwałą z dnia 03 czerwca 2022 
roku to szczególne wyróżnienie przyznała. 

Szczep ZHP Granica im. Powstańców Wielkopolskich 
Szczep ZHP Granica im. Powstańców 

Wielkopolskich należy do najstarszych oraz 
największych organizacji pozarządowych 
działających na terenie Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. Początki organizacji zaczyna-
ją się w 1926 roku, wówczas powstała pierw-
sza drużyna przy Szkole Powszechnej im. J. 
Piłsudskiego w Skalmierzycach Nowych. Jej 
założycielami byli młodzi ludzie z rodzin 
kolejarskich przybyłych do miasteczka w ra-
mach licznych przesiedleń pracowników Ko-
lei Państwowych. Kierownictwo drużyny 
sprawowali przeważnie tutejsi nauczycie-
le. Początkowo spotykano się w budynku 
starej szkoły, a nową harcówkę pozyskano 
w 1930 roku po rozbudowie placówki edu-
kacyjnej. Cztery lata później rozpoczęto 
starania o nowy lokal, kierując wniosek do 
miejscowego zarządu Rodziny Kolejowej 
o przejęcie bezpośredniego patronatu nad 
drużyną. Udało się wtedy wygospodarować 
i umeblować harcówkę dla drużyny pozasz-

kolnej w budynku dawnej poczty kolejowej 
należącym do zabudowań dworcowych PKP. 
Już w maju 1935 roku mogły się tutaj odby-
wać pierwsze zbiórki. Sygnały o narastającej 
wrogości ze strony III Rzeszy wobec Polski 
przyniosły działania dążące do przygoto-
wania różnych organizacji do wspierania 
wojska przy zabezpieczaniu interesów pań-
stwa i obywateli w razie wybuchu wojny. 
5 października 1938 roku drużyna harcer-
ska została zobowiązana przez ówczesnego 
komendanta Posterunku Policji Walentego 
Francuskiewicza do stawienia się w budyn-
ku posterunku. Tego dnia odbyło się krótkie 
przeszkolenie w celu przygotowania har-
cerzy do pełnienia służby obserwacyjnej. 
Późniejszy kurs był także organizowany 
w Ostrowie Wlkp. Ostateczny wybuch woj-
ny zakończył w pełni statutową działalność 
i zapoczątkował nową kartę w historii skal-
mierzyckiego harcerstwa. 

Pierwsza kadra harcerska wywodziła się 

głównie z tych, którzy wstąpili do ZHP tuż 
przed wojną. Do służby przystępowało tak-
że kolejne młode pokolenie, które nie znało 
działalności skautowej z autopsji, jednak 
przekazywane przez ich starszych kolegów 
wiadomości spowodowały chęć uczestnic-
twa w takiej organizacji. Przez pierwsze mie-
siące 1945 roku młodzież licznie stawiała się 
w izbach harcerskich na zbiórkach. Podczas 
wykładów szkoleniowych zdobywała pod-
stawową wiedzę i umiejętności. Pierwszego 
listopada drużyny udały się na cmentarze, 
by uporządkować opuszczone mogiły, a zimą 
zorganizowano przedstawienie teatralne dla 
mieszkańców. Wiosną zaczęto organizować 
pierwsze rajdy, harcerze brali także udział 
w uroczystościach pierwszomajowych oraz 
trzeciomajowych. Rok 1948 przyniósł zasad-
nicze zmiany. W związku z atakiem na ZHP 
utożsamianym jako ruch kontynuujący tra-
dycje państwa burżuazyjno–kapitalistycz-
nego kilku miejscowych harcerzy postano-

Sesja Rady dla uhonorowania osób zaangażowanych w rozwój Gminy i Miasta:... ...Felicji Fenger
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wiło włączyć się do struktury organizacji 
pod nazwą Polska Podziemna Organizacja 
Wojskowa. Pierwszymi jej członkami zostali: 
Zbigniew Starkiewicz i Jerzy Zakrzewski, do 
których później dołączyli Kazimierz Tacik, 
Ireneusz Starkiewicz i Stanisław Ławniczak. 
Ich celem była walka z komunizmem i dyk-
taturą sowiecką. Do zadań należało rejestro-
wanie przejawów łamania praw obywatel-
skich, gromadzenie map terenowych, broni 
palnej oraz podtrzymywanie tradycji harce 
rskich i demokratycznych. Niestety, w sierp-
niu roku następnego, nastąpiła dekonspi-
racja miejscowych członków. Od końca te-
goż roku wprowadzono dalsze obostrzenia 
władz ZHP, w których to przeważali socjali-
styczni członkowie celowo działający na jego 
niekorzyść. Doprowadziło to do zaprzesta-
nia działalności wielu harcerskich drużyn. 
Większość miejscowych harcerzy wycofała 
się z życia organizacji. Tutejsze środowisko 
ZHP jeszcze przed początkiem 1951 roku, 
kiedy to powołano Organizację Harcerską 
Związku Młodzieży Polskiej, zaprzestało dal-
szej działalności. 

Duża część grona społeczeństwa Skal-
mierzyc Nowych, któremu to harcerskie 
ideały były bliskie, nie mogła pogodzić się 
z takim stanem rzeczy. Sytuacja polityczna 
w kraju związana z wydarzeniami z 1956 
roku dała sposobność do przywrócenia 
harcerstwu dawnych form. Przyjęto wtedy 
nową deklarację ideową, która bardziej niż 
poprzednia wpisywała się w ideały PRL-u. 
Na terenie Skalmierzyc Nowych i Skalmie-
rzyc w odmienionej formie rozpoczęło swą 
działalność pięć drużyn harcerskich i dwie 
zuchowe. Do pracy włączyli się byli instruk-
torzy, którzy przywrócili tradycyjny ruch 
harcerski. Wprowadzono program realiza-
cji jednolitego umundurowania członków 
drużyn oraz pozyskiwania bazy technicznej. 
Był to także okres licznych biwaków oraz 
imprez. W kolejnych latach następował roz-
wój harcerstwa, chociaż nie przebiegał on 
równomiernie. Z biegiem czasu odchodziły 
osoby, które tworzyły tę organizację w la-
tach powojennych. Przyczyną tego były m.in. 
powody polityczne. 

Po roku 1989 poddano ZHP wielostron-
nej krytyce związanej z chęcią odcięcia się 
od socjalistycznego modelu wychowania. 
Uaktywniły się wówczas nowe stowarzy-
szenia harcerskie. Podziały te jednak ominę-
ły skalmierzyckie środowisko, które nadal 
prowadzi swoją działalność w strukturach 
ZHP. Obecnie w skład Szczepu wchodzi sześć 
jednostek (tj. 3 gromady zuchowe, drużyna 
harcerska, starszo-harcerska i wędrowni-
cza), co daje w sumie około 100 osób. Do naj-
ważniejszych osiągnięć środowiska w ciągu 
ostatnich lat można zaliczyć:
• Cykliczną organizację od 2006 roku 

Rajdo-biwaku „Szlakiem Powstańców 
Wielkopolskich” – imprezy propagującej 
historię lokalną i regionalną, uczącej 
nowoczesnego patriotyzmu. Impreza 
o charakterze ponadwojewódzkim z fre-
kwencją w latach 2015-2018 na poziomie 
150-200 uczestników i 50-80 osób po 
stronie organizatora,

• Nagrodę Zespołu Programowego Komen-
dy Chorągwi Wielkopolskiej dla najlep-
szych imprez Chorągwi Wielkopolskiej 
związanych z 90. rocznicą odzyskania 
niepodległości oraz 90. rocznicą Powsta-
nia Wielkopolskiego – III Rajdo-Biwak 
„Szlakiem Powstańców Wielkopolskich”,

• Patronat honorowy wraz ze wsparciem 
finansowym Marszałka Woj. Wielko-
polskiego – V Rajdo-Biwak „Szlakiem 
Powstańców Wielkopolskich”

• Laureat konkursu grantowego WGL 
– IX Rajdo-Biwak „Szlakiem Powstań-
ców Wielkopolskich”,

• Laureat ogólnopolskiego konkursu 
„Harcerska Pamięć”, organizowanego 
w 2015 r. przez miesięcznik „Czuwaj” – za 
popularyzację historii i pracę patriotycz-
ną związaną z organizacją cyklicznie 
Rajdo-biwaku „Szlakiem Powstań-
ców Wielkopolskich”,

• I miejsce w ogólnopolskim konkursie 
„A dlaczego harce” w kategorii IV „Oleńka 
i Andrzej - przedstawić dzień z życia O. 
i A. Małkowskich!”. Za film „Małkowscy 
– in memoriam”,

• Laureat konkursu pn. „Działania pro-

ekologiczne i prakulturowe w ramach 
strategii rozwoju województwa wiel-
kopolskiego” – XIX edycja 2018 Samo-
rząd Województwa Wielkopolskiego. 
Za projekt „Naród, który traci pamięć 
przestaje być Narodem – staje się jedynie 
zbiorem ludzi, czasowo zajmujących 
dane terytorium”,

• Laureat konkursu pn. „Działania pro-
ekologiczne i prakulturowe w ramach 
strategii rozwoju województwa wielko-
polskiego” – XX edycja 2019 Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. Za 
projekt „Eko-harce-twórcze działania 
z lokalna ekologia”. 

• Laureat konkursu pn. „Działania pro-
ekologiczne i prakulturowe w ramach 
strategii rozwoju województwa wielko-
polskiego” – XXII edycja 2021 Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego. Za 
projekt „Przyjaciele Zwierząt - I wystawa 
zwierząt domowych”.
W 2016 roku Szczep ZHP Nowe Skalmie-

rzyce zdecydował się na przyjęcie nazwy 
„Granica”. Jak często podkreślała ta organi-
zacja metaforyczne znaczenie słowa „Gra-
nica” miało wskazywać na pokonywanie 
barier, a nie ich budowanie, co zostało wie-
lokrotnie udowodnione. Samorząd Nowych 
Skalmierzyc mógł liczyć na harcerzy pod-
czas licznych akcji charytatywnych, organi-
zowania czasu wolnego w czasie wakacji czy 
aktywnego uczestnictwa w świętach naro-
dowych oraz uroczystościach lokalnych. To 
także znacząca pomoc w pamiętnym 2020 
roku, kiedy rozpoczęła się pandemia koro-
nawirusa – harcerze włączyli się wówczas 
w akcję dystrybucji maseczek dla mieszkań-
ców czy wykonywania drobnych zakupów 
dla starszych mieszkańców. Podczas kryzy-
su związanego z rosyjską agresją na Ukrainę 
w marcu 2022 roku pierwsi stawili się do 
pomocy, aby organizować dary dla potrzebu-
jących uchodźców. 

Przyznanie medalu „Za Zasługi dla Zie-
mi Skalmierzyckiej” stanowi uhonorowanie 
prawie 100-letniej historii tej niezwykle 
istotnej dla naszego samorządu organiza-
cji społecznej.

... oraz Szczepu ZHP Granica



Nowy plac zabaw w Głóskach
W ostatnich latach Głóski doczekały się kilku znaczących inwestycji.

To zrealizowana w roku 2020 droga po-
wiatowa wraz z ciągiem pieszo-rowerowym 
biegnąca przez wieś aż do Kotowiecka (2700 
m), na którą samorząd Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce wyasygnował 600 tys. zł oraz 
realizowana etapami w latach 2021-2022 dro-
ga gminna relacji Głóski – Trkusów (1000 m). 

Kolejnym przedsięwzięciem cieszącym 
zwłaszcza najmłodsze pokolenie miesz-
kańców jest plac zabaw wraz z siłownią 
zewnętrzną, który powstał na terenie przy 
świetlicy wiejskiej. Uroczystość jej oficjal-
nego otwarcia mieszkańcy pod przewodnic-
twem sołtysa Zdzisława Ciesiółki przygoto-
wali w dniu 11 czerwca br. Wspólnie z nimi 

świętowali również Burmistrz Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Wal-
czak, który wraz z dziećmi dokonał przecię-
cia wstęgi oraz ks. dr Jarosław Materliński, 
który pobłogosławił zgromadzonym, by 
plac służył do aktywnego spędzania czasu 
i bezpiecznej zabawy przez długie lata.

Urządzenia, w które wyposażono plac 
to: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna, 
huśtawka - ważka, bujak, karuzela, pia-
skownica z plandeką oraz elementy siłowni: 
biegacz, narciarz, motyl na słupie, orbitrek, 
wyciąg górny + wyciskanie. Do tego docho-
dzą ławki z oparciem oraz kosze na śmieci.

Koszt zadania wyniósł 72.914 złotych, 

z czego 50.000 zł to kwota pozyskana 
przez Gminę z Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach programu „Pięknieje Wielko-
polska Wieś” (wydatki poniesione w roku 
2021). Dodatkowo inwestycja została ogro-
dzona – mówi burmistrz. Wydatki na to 
zadanie – 9 550 zł – pochodziły zarówno ze 
środków gminy, jak i sołectwa, natomiast 
montażu dokonali pracownicy gospodarczy 
zatrudnieni w Urzędzie. 

Po części oficjalnej spotkanie przybrało 
charakter pikniku. Dzieci ochoczo zabrały 
się do testowania nowych urządzeń, a na-
stępnie brały udział w przygotowanych dla 
nich zabawach. Na wszystkich czekał zaś 
poczęstunek, najpierw stół pełen słodkości, 
a później kiełbaski z grilla. 

Magdalena Kąpielska

Dzięki dotacji z NFOŚiGW  
zutylizowano tony odpadów z folii rolniczej

To kolejny rok, kiedy Gmina i Miasto 
Nowe Skalmierzyce pozyskała z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej dotację na proekologiczne 
przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów 
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owija-
nia balotów, opakowań po nawozach i typu 
Big Bag”. 

Stosowne wnioski w tym zakresie złożyło 
do nas 78 rolników, a my z kolei jako Gmina 
przygotowaliśmy wniosek zbiorczy – wylicza 
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak – Pozyska-

na kwota w wysokości 30.500 zł pokrywa 
100% kosztów zadania. 

Każdy ze zgłoszonych do programu rol-
ników otrzymał pisemne powiadomienie 
o terminie i miejscu odbioru folii – akcję 
przeprowadzono w dniu 15 czerwca. W go-
dzinach dopołudniowych była ona odbiera-
na spod sali wiejskiej w Śliwnikach, po po-
łudniu w Droszewie. Efektem jest zbiórka 
61 ton wspomnianych odpadów.

Magdalena Kąpielska
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PODziękOWaNie 
dla

europosłanki 
Andżeliki Możdżanowskiej

i posła Tomasza Ławniczaka 

za zorganizowanie wyjazdu  
dla Emerytów do 

Parlamentu Europejskiego.
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Nr 3 w Nowych Skalmierzycach 

620-lecie 
kotowiecka 
620-lecie Kotowiecka, 
miejscowości, której historia 
sięga okresu jeszcze sprzed 
Bitwy pod Grunwaldem, 
to dla społeczności lokalnej 
najważniejsze wydarzenie 
ostatnich lat.

 Jubileusz zorganizowano 25 czerwca, 
a rozpoczęła go msza święta w kościele pw. 
Wszystkich Świętych w Droszewie. Po niej 
dokonano uroczystego poświęcenia przez 
ks. dra Jarosława Materlińskiego tablicy 
pamiątkowej, która znajduje się przy skra-
ju parku krajobrazowego. Oprócz samego 
aktu poświęcenia nietypowym elemen-
tem uroczystości był… wystrzał z armaty. 
Zebrana na miejscu grupa rekonstrukcji 
historycznej, prezentująca broń oraz ubiór 
z okolic XVII wieku, jeszcze nie raz w tym 
dniu zaskoczyła zebranych gości.

Część oficjalną zorganizowano na placu 
przed ośrodkiem zdrowia. W uroczystości 
prowadzonej przez sołtysa oraz radnego 
Jana Korzeniewskiego wzięli udział m.in. 
Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł 
Rajski, burmistrz Jerzy Łukasz Walczak 
wraz przewodniczącym Rady Tadeuszem 
Orzechowskim oraz społeczność wsi. Waż-
nym elementem dnia była także promocja 
książki, która jest pierwszym takim kom-
pendium wiedzy o Kotowiecku. Wyrazem 
szczerej chęci kultywowania pamięci o cza-
sach minionych swojej Małej Ojczyzny jest 
najnowsza publikacja, która napisana zosta-
ła przez Jerzego Wojtczaka, a za przyczyn-
kiem i z inicjatywy tutejszego sołtysa Jana 
Korzeniewskiego - zaznaczył burmistrz. 
Z serca obu Panom dziękuję za namacalną 
pamiątkę dzisiejszego święta, za utrwalenie 
przeszłości na kartach tej cennej publikacji.

Uroczystości rocznicowe połączono 
z festynem, do organizacji którego włą-
czyły się panie z miejscowego Koła Go-
spodyń Wiejskich. Szkoła podstawowa im. 
Janusza Korczaka przygotowała oprawę 
artystyczną. Nie zabrakło także atrakcji dla 
najmłodszych. Imprezę zwieńczyła zaba-
wa taneczna.

Aleksander Liebert
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Oprawę artystyczną przygotowała  
szkoła podstawowa



Nowe Skalmierzyce  
– 60 lat nadania praw miejskich
Radość z przywrócenia kolejnych Dni Miasta przysłoniła nieco fakt 
jubileuszu 60-lecia nadania praw miejskich Nowym Skalmierzycom. 
Sadzę jednak, że warto wrócić wspomnieniami do gorącego lipca 
1962 roku, w którym zapadły najbardziej znaczące decyzje w sprawie 
naszego miasta, które po wielu latach starań otrzymało prawa 
miejskie. 

W dniu 30 lipca 1962 roku obradująca 
Rada Narodowa Osiedla przekształciła się 
w radę miasta na mocy rozporządzenia 
prezesa Rady Ministrów. Spośród 27 ów-
czesnych radnych, którzy byli uczestnikami 
tych wydarzeń dziś żyje tylko jeszcze jeden, 
Sylwester Wasiak, emerytowany pracownik 
byłych KZN. 

Droga Do praw miejskich 
O prawo posiadania takiego statusu skal-

mierzyckie władze zabiegały od prawie po-
czątku okresu międzywojennego. Już w okre-
sie pruskim przygraniczne Skalmierzyce 
planowane były na wzór miejski z central-
nym placem przy trasie głównej i pierwszym 
dworcem kolejowym. Graniczny dworzec 
kolejowy, budynek urzędu burmistrza, ze-
spół zabudowań granicznych a także zalążki 
zakładów przemysłowych jak najbardziej 
predysponowały miejscowość do rangi mia-
sta. Utworzona po odzyskaniu niepodległo-
ści rada w roku 1925 rozpoczęła starania 
o prawne nadanie Skalmierzycom Nowym 
pełni praw miejskich. Wspomniana rada na 
swym posiedzeniu w dniu 16 lipca 1925 roku 
podjęła uchwałę o rozpoczęciu starań w tym 
kierunku, opierając się na prawie zawartym 
w ordynacji wiejskiej z 3 lipca 1891 roku. 
W uzasadnieniu wniosku stwierdzono, iż: 
Skalmierzyce Nowe według spisu ludności 
z 1921 roku posiadają 2356 mieszkańców (w 
roku 1925 stan ten wzrósł do 2792 ), którzy 
w większości są z zawodu robotnikami lub 
urzędnikami. Powiększa się liczba kupców 
rzemieślników i przemysłowców. Jest tylko 
jeden rolnik o 15 morgach gruntu. Pobiera 
gmina tylko około 30 zł podatku gruntowego, 
ma zatem charakter wybitnie miejski. Utrzy-
mywanie dotychczasowego charakteru gmi-
ny wiejskiej powodowało zaniżenie moż-
liwości pozyskania środków finansowych 
przysługujących społeczności miejskiej. 
Uchwała przyjęta jednogłośnie przez rad-
nych została niezwłocznie przesłana do 
dalszego procedowania przez Sejmik Po-
wiatowy w Ostrowie. Radni tegoż gremium 
także poparli starania skalmierzyckich sa-
morządowców i postanowili przesłać opi-
nię do urzędu wojewody w Poznaniu, który 
miał wniosek skierować do Starostwa Kra-
jowego. W dokumentach napisano: Nadanie 
gminie Skalmierzyce Nowe ustroju miejskiego 

i uprzystępnienie jej źródeł dochodów przysłu-
gujących miastom jest nie tylko wskazane, ale 
konieczne. Dość szybko, bo już w listopadzie 
1925 roku IV Sejmik Wojewódzki w Pozna-
niu przychylił się bez sprzeciwu wnioskowi 
skalmierzyczan. Jednak dalsze losy uchwały 
nie są znane i do czasu wybuchu wojny praw 
miejskich naszemu miasteczku nie nadano.

w truDnych latach powojennych
Jeszcze w okresie międzywojennym Skal-

mierzyce Nowe stały się wójtostwem, a od 
roku 1934 gminą zbiorową, w skład której 
wchodziły sąsiednie gromady. W okresie II 
wojny światowej staliśmy się siedzibą gmi-
ny wiejskiej o nazwie Neu Skalden, a później 
Kalmen z urzędem sołtysa. Jednak w tym 
czasie najbardziej znaną władzą był komisa-
riat policji z komendantem Bruno Hofferem 
i policjantami Lemke i Kempą.

Miesiąc po wyzwoleniu, dokładnie w dniu 
21 lutego 1945 roku, odbyło się pierwsze 
spotkanie organizacyjne rady prowadzone 
przez mianowanego wójta Karola Kędzio-
rę, a protokółowane było przez Wincentego 
Orłowskiego – przedwojennych urzędników 
magistratu. Na zebraniu nie pojawił się ostat-
ni przedwojenny wójt Władysław Michalak. 
W dniu 25 lutego odbyło się kolejne spotka-
nie radnych, a w dniu 30 marca 1945 roku 
dokonano wyboru Gminnej Rady Narodowej 
według wytycznych nowych sił politycznych 
państwa. Przewodniczącym prezydium rady 
został Bolesław Brzozowski, który na dzień 
7 kwietnia tegoż roku wyznaczył wybory 
nowego wójta na cały obwód gminy, w której 
skład wchodziły gromady: Boczków, Chotów, 
Droszew, Gniazdów, Gostyczyna, Kościusz-
ków, Kotowiecko, Leziona, Mączniki, Ociąż, 
Osiek, Skalmierzyce, Skalmierzyce Nowe, 
Śmiłów, Śliwniki, Strzegowa, Trkusów i Wę-
gry. Zgłoszono tylko jedną listę wyborczą 
Polskiej Partii Socjalistycznej, z ramienia 
której wybrano na wójta Wawrzyna Nowac-
kiego. Podwójcim został Stanisław Kroczyń-
ski, a Wojciech Gabiś i Władysław Boroch 
członkami Zarządu Gminy. 

W styczniu 1946 roku została zmieniona 
ustawa z dnia 11 września 1944 roku „o or-
ganizacji i zakresie działania rad narodo-
wych”, która umożliwiała zwiększenie ilości 
wybranych radnych do 30 członków i dokop-
towanie ich z nowo powstałych partii poli-

tycznych. Było to zapewne celowe działanie 
umożliwiające pozyskanie członków partii 
robotniczej zwiększającej swoje szeregi 
w nowych realiach politycznych państwa 
polskiego. W Skalmierzycach Nowych przy-
jęto klucz, według którego do rady miało 
wejść 5 członków PPS, 6 członków PPR, 
2 członków Stronnictwa Pracy, 1 z Samo-
pomocy Chłopskiej, 1 z ZNP, 1 z Gminnego 
Komitetu Opieki Społecznej oraz 1 mandat 
dla członków sfer przemysłowych. Z za-
proponowanym podziałem mandatów nie 
zgodził się członek Stronnictwa Pracy Woj-
ciech Gabiś oraz członkowie Samopomo-
cy Chłopskiej.

Kolejne lata upływały na realizacji wy-
tyczonych zadań w niezwykle trudnych wa-
runkach społeczno-ekonomicznych, jakie 
były udziałem powojennej rzeczywistości. 
Problemem stało się utrzymanie istnieją-
cej od czasów przedwojennych Przetwórni 
Owocowo-Warzywnej, czyli byłej firmy „Ba-
con”. W końcu podjęto decyzję o jej upań-
stwowieniu. Swego rodzaju ewenementem 
było podjęcie uchwały o otworzeniu „Przy-
musowych Straży Pożarnych”, do których 
według statutu mieli obowiązek należeć 
wszyscy dorośli mieszkańcy gminy z wyjąt-
kiem dzieci do lat 16, kobiety powyżej lat 40 
oraz niezdolni do pracy mężczyźni powyżej 
60 lat. W 1948 roku wprowadzono do rady 
kolejnych dwóch radnych reprezentujących 
PPR. Przebudowy doczekała się ulica Kali-
ska, podjęto decyzję o instalacji trzech lamp 
elektrycznych na środku każdej ulicy. Pod-

Kartka do głosowania Prezydium Rady Narodowej 
osiedla w Skalmierzycach Nowych
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Wójt  
Wawrzyn Nowacki



jęto także uchwałę o stanowczym zwrocie 
samochodu zabranego gminie przez Powia-
tową Komisję Przysposobienia Wojskowego. 
Postanowiono zakupić rower dla higienistki 
gminnej, umożliwiający jej realizację zadań 
zawodowych. 

Po połączeniu się w roku 1948 dwóch 
głównych partii politycznych PPR i PPS w je-
den organ PZPR wzmógł się w instytucjach 
samorządowych nacisk na realizację pro-
gramu tej partii, zmierzający do budowania 
w Polsce socjalizmu. W Skalmierzycach No-
wych pierwszym przejawem tych działań 
były propozycje zmiany nazw ulic. Ulica 
Kolejowa miała nazywać się ulicą Generała 
Świerczewskiego, ul. Kamienna miała zmie-
nić nazwę na Wiosny Ludów. W Skalmierzy-
cach ulicę Ostrowską planowano przemia-
nować na ul. Kosynierów Miłosławskich. 
Zmiana nazw ulic mogła budzić liczne kon-
trowersje także wśród mieszkańców, skoro 
na kolejnych sesjach temat ten był ciągle po-
ruszany. Wspomniane już połączenie dwóch 
partii PPR i PPS zostało także uczczone na 
sesji w Skalmierzycach Nowych stwierdze-
niem, że Zjednoczona partia będzie triumfem 
idei Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Utwo-
rzenie PZPR wykorzystano do wielu zmian 
osobowych w składzie rady oraz jej prezy-
dium. Stanowisko utrzymał wójt Wawrzyn 
Nowacki. Funkcję przewodniczącego pre-
zydium GRN powierzono Witoldowi Kawce, 
a w skład zarządu weszli jako podwójci Bole-
sław Duczka, a jako członek Wacław Budzik. 
W tym czasie z rady odeszli m. in. ks. Lis 
z Droszewa, Franciszek Olejniczak, Andrzej 
Pussak, Wojciech Wójcicki. 

W 1949 roku podjęto ostatecznie decyzję 
o zmianie ulic, przemianowując ulicę Hallera 
na gen. Świerczewskiego, a ulicę 3 Maja na 
ulicę 1 Maja. Po raz pierwszy na sesji rady 
poruszono temat obchodów święta 22 Lipca 
obchodzonego odtąd jako święto państwo-
we. W dniach od 18 do 24 lipca zarządzono 
oflagowanie wszystkich domów mieszkal-

nych na terenie gminy. Wzorem lat mię-
dzywojennych zaplanowano w tych dniach 
capstrzyk z Placu Wolności na stadion ZZK. 
Wielkie poruszenie wśród radnych i dzia-
łaczy społecznych wzbudziło stanowisko 
Watykanu stwierdzające, że członek partii 
komunistycznej może podlegać ekskomuni-
ce. Problem ten w ówczesnej polskiej rzeczy-
wistości był poruszany nie tylko przez rząd, 
PZPR, ale także przez liczne gremia społecz-
no-samorządowe, w których dominowali 
członkowie dopiero co powstałej partii opie-
rającej swe zasady na założeniach progra-
mowych Marksa i Lenina. Odpowiedzią na 
ten problem były słowa sekretarza gminne-
go PZPR: My odpowiemy ze zdwojonym wysił-
kiem pracy, zdwojoną produkcją i zdwojoną 
walką o utrzymanie polskości.

kazimierz jackowiak  
na czele prezyDium grn

Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o re-
formie i podziale administracyjnym wsi i po-
wołaniu gromadzkich rad narodowych po-
wołała w powiecie ostrowskim gromadę 
Skalmierzyce z siedzibą GRN w Skalmierzy-
cach Nowych. I sesja GRN odbyła się w dniu 
19 grudnia 1954 r. z udziałem 11 radnych 
bezpartyjnych, 13 radnych z PZPR, 2 z SD. 
Zebrani radni dokonali wyboru siedmio-
osobowego prezydium rady, którego prze-
wodniczącym został Kazimierz Jackowiak, 
członek PZPR. W okresie okupacji był ro-
botnikiem folwarcznym, a od 1945 r. był 
członkiem MO. Podczas II sesji nowej rady 
podjęto wniosek o przemianowaniu groma-
dy Skalmierzyce Nowe na osiedle. Nowością 
w systemie zarządzania było powołanie 
pełnomocników ulic czy rejonów. Zasadni-
czym problemem było powiększenie tery-
torialne gromady i pozyskanie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe. Jednak rada 
sąsiedniej gromady Skalmierzyce nie była 
skłonna wyrazić zgody na oddanie terenów 
w rejonie ul. Kolejowa – Podkocka – Bocz-

kowska. W dniu 22 lipca 1955 r. na uro-
czystej sesji rady gromady podsumowano 
10-letni okres powojenny Polski Ludowej. 
W tym czasie położono kostkę brukową na 
ulicy Kaliskiej, wyremontowano ujęcie wody 
na ul Kaliskiej i Placu Wolności, wyremon-
towano 70 budynków, opłotowano wiadukt 
kolejowy, uruchomiono bibliotekę publiczną, 
punkt dentystyczny. Podczas tej sesji radny 
Bartczak postulował wprowadzenie ogra-
niczenia prędkości samochodów na ul. Ka-
liskiej do 25 km/godz., gdyż kierowcy jeżdżą 
z szaloną szybkością. Wtedy też radny Gabiś 
Wojciech zgłosił potrzebę budowy nowej 
szkoły w rejonie Podkoc w związku z przeła-
dowaniem szkoły przy ulicy Kaliskiej. Spra-
wa uzyskania praw osiedla ma zostać zała-
twiona w styczniu 1956 roku. W roku 1955 
rozpoczął się proces planowania budowy 
nowej szkoły i powołano pierwszy komitet 
budowy. 

Od 1 stycznia 1956 r. Skalmierzyce Nowe 
zyskały status osiedla, w związku z tym 
powoływano społeczne komitety blokowe. 
Problemem rolników stała się stonka ziem-
niaczana, więc zaproponowano powołanie 
drużyn do walki ze stonką wyposażonych 
w butelki z naftą, benzyną lub roztworem 
soli kuchennej. Powiat w dalszym ciągu nie 
wyrażał zgody na powstanie w osiedlu tar-
gowiska, planowano jednak wybudowanie 
kładki dla pieszych nad torami górki roz-
rządowej. W 1957 roku udało się wytyczyć 
nowe ulice w rejonie powstającego osiedla 
mieszkaniowego domków jednorodzinnych. 
Powstały ulice Okólna, 25 Stycznia, Dojaz-
dowa, Szkolna. Odsunął się jednak plan bu-
dowy szkoły, gdyż władze Wojewódzkiego 
Komitetu Planowania wyraziły zgodę tylko 
na budowę szkoły pięcioizbowej w rejonie 
Podkoc, a nie jak postulowano budynku 
o piętnastu salach lekcyjnych. Przewodni-
czący rady Kazimierz Jackowiak zapropono-
wał rozwiązanie Komitetu Budowy Szkoły 
i powołanie nowego. 

Dożynki Gminne, na zdjęciu wójt  Wawrzyn Nowacki,  
lata 50. XX wieku

Kazimierz Jackowiak na sesji rady - rok 1972
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Motoserce 2022
11 czerwca po raz czternasty w całej Polsce, a dziesiąty  
w Nowych Skalmierzycach zabiło „Motoserce”. 

Pod hasłem tym kryje się ogólnopolska 
akcja przeprowadzana przez motocykli-
stów zrzeszonych w Kongresie Polskich 
Klubów Motocyklowych, która ma na celu 
propagowanie idei honorowego krwio-
dawstwa i pobór krwi. 

Tym razem skalmierzycki klub „Iskra” 
MC Poland, który zorganizował przedsię-
wzięcie na terenie miejskiego stadionu, 
do swoich zamierzeń dołożył również 
zbiórkę na leczenie chorej na SMA1 małej 
Jagódki, a w przedsięwzięciu wsparli go 
liczni sponsorzy oraz organizacje spo-
łeczne, w tym Stowarzyszenie Eudajmo-
nia czy harcerze ze Szczepu „Granica” im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach. Akcję współfinansował 
także samorząd Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce: - Cieszy, że takie akcje po-

trafią jednoczyć i wciągać do pomagania 
innych – powiedział obecny na festynie 
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak – „skut-
kiem ubocznym” tego naszego wspólnego 
pomagania jest zaś wyśmienita zabawa 
oraz integracja mieszkańców, którzy przy-
byli tu całymi rodzinami.

Wśród atrakcji znalazły się m.in. 
parada i wystawa motocykli oraz 
aut, koncerty, pokazy: jazdy trialowej 
w wykonaniu Przemysława Kaczmarczy-
ka, ratownictwa medycznego i drogowe-
go a także psów obronnych, pojazdy woj-
skowe i militaria, tor gokartowy, stoisko 
fryzjerskie, konkursy dla dzieci, zamek 
dmuchany, malowanie twarzy, zagroda 
z alpakami itp. Zabawę zakończono poka-
zem fajerwerków.

Magdalena Kąpielska 

W lutym 1958 roku odbyły się kolejne 
wybory do rad narodowych, które wyłoniły 
nową 27-osobową radę osiedla z Kazimie-
rzem Jackowiakiem jako przewodniczącym 
prezydium. Na sesji w dniu 28 kwietnia 1958 
roku przewodniczący prezydium RO Kazi-
mierz Jackowiak zgłosił wniosek o rozpoczę-
cie starań o uzyskanie praw miejskich dla 
osiedla Skalmierzyce Nowe. Podjętą uchwałę 
uzasadniono: Osiedle Skalmierzyce Nowe jest 
położone nad główną szosą państwową pomię-
dzy Ostrowem Wlkp. a Kaliszem, łączącą Wro-
cław z Warszawą, na linii kolejowej pomiędzy 
Ostrowem a Kaliszem. Osiedle to ma zwartą za-
budowę typu miejskiego, liczy 3412 mieszkań-
ców, posiada zakłady przemysłowe jak KZN, 
Przetwórnię Mięsną, Mleczarnię, Betoniarnię, 
Wytwórnię Napojów Chłodzących, Masarnię, 
Piekarnie i inne instytucje, Magazyny Argedu, 
30 sklepów spółdzielczych i prywatnych, Miej-
ską Spółdzielnię Zaopatrzenia i Zbytu, Rozrzą-
dową stację kolejową z parowozownią, szkołę 
podstawową, Urząd Pocztowy, Kino i obiekty 
sportowe. Stosowna uchwała rady podpisana 
przez Kazimierza Jackowiaka i sekretarza 
Marię Rogowicz została w maju 1958 roku 
przekazana do prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Ostrowie Wlkp. Jednocześnie 
w dniu 3 maja tegoż roku wystosowano pi-
smo do Dyrekcji Kolei w Poznaniu w sprawie 
przemianowania stacji Skalmierzyce na sta-
cję Skalmierzyce Nowe. Powołano też wtedy 
honorowy Komitet Budowy Szkoły, w skład 
którego weszli przedstawiciele czołowych 
instytucji szczebla powiatowego. Sprawę ca-
łego przedsięwzięcia miał pilotować komitet 
wykonawczy, który doprowadził do wpisa-
nia planu budowy szkoły na lata 1960-1961. 
Wtedy radny Tomczak Antoni zapropono-
wał nadanie nowej szkole imienia Powstań-
ców Wielkopolskich.

Od czasu podjęcia uchwały w sprawie 
praw miejskich musiano czekać trzy lata, 
aby Wojewódzka Rada Narodowa w Pozna-
niu w dniu 28 września 1961 roku podjęła 
uchwałę, która mówi: Uznaje się za celowe za-
liczenie osiedla Skalmierzyce Nowe w powiecie 
ostrowskim w poczet miast. W dniu 7 lipca 
1962 roku prezes Rady Ministrów wydał 
rozporządzenie, na mocy którego osiedle 
Skalmierzyce Nowe otrzymało prawa miej-
skie. Rozporządzenie to ukazało się w Dzien-
niku Urzędowym w dniu 18 lipca 1962 roku. 
W okresie PRL władze miasta uważały za 
dzień nadania praw miejskich 22 lipca 1962 
roku. Pierwsza sesja Rady Narodowej Mia-
sta odbyła się 30 lipca 1962 roku i wtenczas 
Rada Narodowa Osiedla przekształciła się 
w Radę Narodową Miasta Nowe Skalmie-
rzyce. Rozpoczęła się 60-letnia historia mia-
sta Nowe Skalmierzyce, które jako siedziba 
gminy miejsko-wiejskiej stanowi centrum 
dla coraz intensywniej rozwijającego się 
regionu. 

Jerzy Wojtczak
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Festyn w Biskupicach Ołobocznych
26 czerwca 2022 roku w Biskupicach Ołobocznych  
po raz XVI odbył się  Festyn Rodzinny Północ - Południe. 

Organizatorami festynu byli: sołtys, rada 
sołecka, Stowarzyszenie Kulturalne Teatr 
Misterium Biskupice Ołoboczne oraz bisku-
pickie Koło Gospodyń Wiejskich. Imprezę 
współfinansował Urząd Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce w ramach programu 
„Turniej wsi PÓŁNOC - POŁUDNIE”

„Troska o dobro wspólne – integracja – za-
bawa” to hasło promujące festyn, na który 
składa się wiele konkurencji dla dzieci i do-
rosłych. Mieszkańcy tworzą dwie drużyny: 
północną oraz południową, a rzeka „Struga”, 
która przepływa przez miejscowość, jest 
tego wyznacznikiem. 

Zarówno organizatorzy, goście jak rów-
nież sponsorzy dostarczyli mieszkańcom 
niesamowitych emocji oraz pozytywnych 
wrażeń. Podczas festynu była możliwość zna-
kowania rowerów przez policję, która rów-
nież przeprowadziła pogadankę z najmłod-
szymi jak bezpiecznie zachować się podczas 
wakacji, szczególnie nad wodą. Stoisko KRUS 
oraz konkurs z nagrodami, przeprowadzony 
przez ARIMR dla rolników, cieszył się ogrom-
ną popularnością. Niesamowitą niespodzian-
kę sprawiło nam pojawienie się Minister Ro-
dziny i Polityki Społecznej - Marleny Maląg, 

która chętnie rozmawiała z mieszkańcami 
Biskupic Ołobocznych, nie zapominając o naj-
młodszych, którzy otrzymali od pani mini-
ster upominki. Nie zabrakło Posła na Sejm RP 
Tomasza Ławniczaka, który jak zawsze chęt-
nie uczestniczy w naszych uroczystościach. 
Swoją obecnością zaszczycił nas także Wi-
cestarosta Powiatu Ostrowskiego Roman 
Pacholczyk, a przedstawicielem burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce była wi-
ceburmistrz Agnieszka Sipka.

Początek festynu rozpoczął się występem 
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białe-
go w Biskupicach Ołobocznych. Program ar-
tystyczny wprowadził mieszkańców w wy-
śmienity nastój, który nie opuszczał nas do 
samego zakończenia. Ciekawe konkurencje 
sportowe dla dzieci i dla dorosłych miesz-
kańców cieszyły się ogromną popularnością 
oraz dostarczały niesamowitych emocji za-
równo mieszkańcom strony południowej 
jak i północnej, każdy bowiem miał swojego 
faworyta, któremu dzielnie kibicował. Pod-
czas rozgrywek sportowych mieszkańcy 
delektowali się ciastem oraz kawą, które 
przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich. Po zakończonych rozgrywkach, które 

w tym roku wygrali mieszkańcy północy, 
mogliśmy wysłuchać ,,Kapeli znad Baryczy”, 
a po zakończonej loterii fantowej z nagrodą 
główną - hulajnogą elektryczną - od głów-
nego sponsora, firmy Tasomix, mogliśmy 
potańczyć w rytm przebojów granych przez 
zespół „A To My”. 

Był to bardzo udany dzień, nie tylko dla 
mieszkańców Biskupic Ołobocznych, ale 
również gości. Wszyscy, zarówno dzieci jak 
i dorośli, bawili się wyśmienicie. Dziękuje-
my wszystkim, którzy zorganizowali festyn, 
a głównym sponsorom: firmie Tasomix, 
Max Dywanik, firmie Farmer oraz prywat-
nym darczyńcom, za super nagrody. Bardzo 
dziękujemy i zapraszamy na kolejne wyda-
rzenie, dożynki wiejskie, podczas których 
wyśmienita atmosfera oraz super zabawa są 
gwarantowane. 

Monika Bizacka

Realizacja projektu „Pozwólmy ziemi 
Oddychać” w szkole w Ociążu trwa
Szkoła im. Jana Pawła II w Ociążu przystąpiła do konkursu Fundacji 
PKO BP pod hasłem „Pozwólmy Ziemi Oddychać” i otrzymała grant 
w wysokości 10 tys. złotych. 

Głównym celem projektu jest edukacja 
ekologiczna, podniesienie wiedzy na temat 
klimatu i czystości powietrza oraz nasa-
dzanie młodych drzewek. Wiosną tego roku 
zrealizowano już kilka zadań w ramach 
tego przedsięwzięcia. Uczniowie uczest-
niczyli w wycieczce i zajęciach edukacyj-
nych w Wojewódzkim Centrum Recyklingu 
w Jarocinie. Mieli możliwość zapoznać się 
z funkcjonowaniem zakładu, który jest naj-
większą instalacją mechaniczno-biologicz-
nego przetwarzania odpadów w Wielkopol-

sce. Z pomocą uczniów i rodziców założono 
przyszkolny ogródek kwiatowo-warzywny. 
W ramach zajęć szkolnych dzieci poznają 
cykl rozwojowy roślin, rozwijają umiejętność 
planowania i pracy w zespole. 14 czerwca 
przy sprzyjającej aurze uczniowie wspólnie 
z wolontariuszami Fundacji PKO BP nasadza-
li młode drzewka wokół trawiastego boiska 
sportowego. Wśród sadzonek znalazły się: 
klony, bzy i świerk. Teren przyszkolny pięk-
nieje, a uczestnicy projektu zdobywają nowe 
doświadczenia, wiedzę i umiejętności.
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Piknik rodzinny 
z Ck oraz BP
12 czerwca br. odbył się piknik 
rodzinny zorganizowany 
dla uczestników zajęć 
artystycznych organizowanych 
przez Centrum Kultury oraz 
Bibliotekę Publiczną Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Tym razem impreza z okazji zakończe-
nia roku szkolnego i artystycznego odbyła 
się w harcówce znajdującej się na stadionie 
w Nowych Skalmierzycach. Piknik zainau-
gurowała Dyrektor CK oraz BP Małgorzata 
Jarosik dziękując i gratulując za cały rok 
pracy wszystkim uczestnikom zajęć. Or-
ganizatorzy zapewnili wiele atrakcji m.in. 
animacje, ognisko, watę cukrową, kawę 
i herbatę. Było fantastycznie i rodzinnie! 
Dziękujemy wszystkim za przybycie. 

Uroczyste spotkanie emerytów  
z okazji Dnia Matki i Ojca
Z okazji minionego Dnia Matki i zbliżającego się Dnia Ojca  
2 czerwca odbyło się spotkanie członków i sympatyków PZERiI 
z Nowych Skalmierzyc. 

Po powitaniu i złożeniu życzeń przez 
Krystynę Marczak, przewodniczącą na-
szego koła, serdeczne życzenia obecnym 
złożyła również Agnieszka Sipka, za-
stępca burmistrza Gminy i Miasta. Każdy 
z uczestników spotkania otrzymał z jej 
rąk piękną różę w podziękowaniu za trud 
rodzicielstwa. Natomiast przewodnicząca 
w dowód wdzięczności za dotychczasową 
pomoc na rzecz naszego koła wręczyła 
Agnieszce Sipka bukiet kwiatów. 

Następnie odbyła się krótka część ar-
tystyczna poświęcona Mamom i Ojcom, 
przygotowana przez koleżanki z Klubu 

Senior+. Po smacznym obiedzie rozpoczę-
ła się prawdziwa zabawa. Przygrywał DJ 
Darek, a do wspólnej zabawy i śpiewów 
zachęcała niezawodna Marysia Byzia. To-
warzystwo bawiło się wyśmienicie. Chy-
ba niejeden nastolatek byłby zaskoczony 
energią i poczuciem humoru seniorów. 
Przy okazji uczciliśmy wspólnym „Sto lat” 
urodziny koleżanki Eli. 

Dziękujemy organizatorom i już czeka-
my na następne takie imprezy. 

H.J.
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Występy 
artystyczne 
Na zakończenie roku szkolnego 
2021/2022 w Starym Kinie 
odbyły się specjalne występy 
uczestników zajęć artystycznych 
prezentujące efekt całorocznej 
pracy. 

24 maja br. w Koncercie wiosennym 
swoje talenty zaprezentowali uczestni-
cy studia wokalnego „Music Voice”, któ-
rego instruktorem jest Monika Walczak. 
3 czerwca br. ze studia tanecznego „Free 
Step” swoje układy taneczne zaprezen-
towały grupy prowadzone przez Amelię 
Kostaś: „Tiki Taki”, „Say Cheese Kids” oraz 
„Say Cheese”. 7 czerwca br. na scenie wy-
stąpili młodzi muzycy ze studia muzycz-
nego „Music Play” , którzy zaprezentowali 
utwory instrumentalno-wokalne pod kie-
runkiem instruktorów Moniki Walczak 
i Rafała Dankiewicza. 10 czerwca br. trzy 
grupy pracowni teatralnej „Maski” wysta-
wiły spektakle, nad którymi pracowały 
w mijającym roku pod kierunkiem Pau-
liny Wielanek-Wojtowskiej. Grupy młod-
sze wystawiły „Calineczkę” oraz „Śpiącą 
Królewnę”, natomiast grupa starsza wy-
stąpiła z dwoma spektaklami – były to 
„Utrata” oparta na tekstach poezji współ-
czesnej oraz fragmentach „Hamleta” 
a także magiczne „Kolory”, które zaprosiły 
wszystkich do krainy dzieciństwa. Sce-
nografię przygotowały dzieci z pracowni 
plastycznej „Zaczarowane pędzle”, które 
prowadzi Katarzyna Jarząb. Na koniec, 13 
czerwca br., na scenie zaprezentowała się 
najmłodsza grupa taneczna „Bączki” pod 
okiem Anny Stawik. Po występie dzieci 
wraz z rodzicami obejrzały bajkę.

Wszystkim uczestnikom zajęć bardzo 
dziękujemy i serdecznie gratulujemy. Do 
zobaczenia w kolejnym roku szkolnym! 
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Dzień Dziecka 
w Boczkowie

4 czerwca 2022 roku Koło Gospodyń 
Wiejskich w Boczkowie zorganizowało fe-
styn z okazji Dnia Dziecka, który połączono 
z integracją mieszkańców wsi. Przygoto-
wano atrakcje takie jak zamki dmuchane, 
kolejka turystyczna, zabawy prowadzone 
przez zespół animatorów oraz upominki 
– balon dla każdego dziecka.

Festyn rodzinny w Lezionie
12 czerwca br. z okazji Dnia 
Dziecka KGW w Lezionie  
zorganizowało festyn rodzinny. 

Wśród atrakcji były dwie dmuchane 
zjeżdżalnie, przyjazne alpaki oraz specjal-
ni goście - pluszowe pieski z bajki pt. „Psi 

Patrol”. Członkinie organizacji przygoto-
wały darmową grochówkę, ciasto, kawę, 
kiełbaski z grilla, watę cukrową, popcorn, 
lody oraz gadżety, którymi obdarowano 
dzieci. Wszyscy przybyli na festyn spędzi-
li ten dzień w bardzo przyjaznej i beztro-
skiej atmosferze.

Uśmiech dziecka jest czymś bezcennym, 
wspaniałym i szczerym. Panie z KGW w Le-
zionie zgodnie uważają, że warto się po-
święcać, ponieważ „kiedy śmieje się dziec-
ko - śmieje się cały świat”.
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Fotorelacja z festynu rodzinnego w Śmiłowie 3 lipca 2022

Festyn 
w Strzegowie
Końcówka długiego  
czerwcowego weekendu 
przyniosła kolejny festyn  
- tym razem zorganizowany 
w Strzegowie. 

 Organizatorzy pod przewodnictwem 
wiceprzewodniczącej Renaty Nogaj, czy-
li sołectwo wsi, miejscowe KGW oraz OSP 
postanowili wspólnie z mieszkańcami, 
a szczególnie z dziećmi, miło spędzić wol-
ny czas. Obecny na uroczystości burmistrz 
Jerzy Łukasz Walczak, pokreślił, że lokalne 
społeczności potrafią tak świetnie się zorga-
nizować, korzystać z naszej gminnej infra-
struktury a także różnego rodzaju dotacji 
i wsparcia, aby się integrować.  

Aleksander Liebert
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„Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki” 
w SP w Biskupicach Ołobocznych

W szkole podstawowej w Biskupicach 
Ołobocznych uczniowie klas I-III w bieżą-
cym roku szkolnym realizowali Między-
narodowy Projekt Edukacyjny „Czytam 
z klasą - Lekturki spod chmurki”. Jego te-
matem przewodnim było rozwijanie czy-
telnictwa wśród najmłodszych uczniów 
połączone z realizacją priorytetu Mini-
sterstwa Edukacji i Nauki „Poznajemy 
zawody”. Dzięki temu projekt przybrał in-
nowacyjną formę. Uczniowie zapoznawali 
się z ciekawymi pozycjami książkowymi 
i realizowali wiele ciekawych zadań z nimi 
związanych. Trzy części projektu zwią-
zane były kolejno z modułami: „Podróże 
małe i duże”, „Naukowy zawrót głowy” 
oraz „Na ratunek”. Koordynatorki mają na-
dzieję, że przygoda z książką pozostanie 

na długo z każdym uczniem, że czytanie 
stanie się dla nich „najpiękniejszą przygo-
dą na całe życie”. 

Wszystkie klasy za uczestnictwo w pro-
jekcie otrzymały zasłużone certyfikaty.

nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej

Międzynarodowy Projekt edukacyjny 
„z kulturą mi do twarzy”  
– SP w Biskupicach Ołobocznych

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawo-
wej im. Orła Białego z Biskupic Ołobocz-
nych przez cały rok szkolny uczestniczyli 
w realizacji Międzynarodowego Projek-
tu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twa-
rzy”. Głównym celem było wprowadzenie 
uczniów w świat wartości oraz promowa-
nie kultury w szerokim zakresie.

Realizowane zadania dotyczyły zagad-
nień obejmujących cztery moduły:
• W KRAINIE MUZ - spotkania z muzyką, 

teatr, kino, wizyta w muzeum,
• TU JEST MOJE MIEJSCE - kształtowa-

liśmy postawę patriotyczną wobec 
„małej ojczyzny”, 
KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ - zadania ob-
jęły kodeks zachowania ucznia, Tydzień 

Uprzejmości, świętowanie uroczystości 
rodzinnych i szkolnych,

• KULTURY ŚWIATA - poszerzaliśmy wie-
dzę na temat różnych kultur, szczególnie 
ciekawych miejsc w różnych państwach 
Europy, obiektów przyrodniczych i ar-
chitektury, zabaw, ciekawostek.
Różnorodność działań pozwalała na po-

szerzanie wiedzy i umiejętności uczniów 
w różnych dziedzinach kultury oraz 
kształtowanie właściwych postaw i zacho-
wań godnych ucznia, a w przyszłości do-
brego Polaka. Kończąc pracę z projektem 
mamy nadzieję, że zasiane ziarno wykieł-
kuje i że uczestnicy zawsze będą pamiętać, 
że „z kulturą mi do twarzy”. 

D.M.

„Olimpiada  
Czytelnicza”
Z okazji Dnia Dziecka w Szkole 
Podstawowej im. Polskich 
Noblistów została zorganizo-
wana Olimpiada Czytelnicza 
dla uczniów klas I-III.

 Jak na prawdziwą olimpiadę przy-
stało wydarzenie rozpoczęto ceremonią 
otwarcia, podczas której został odpalony 
znicz olimpijski, a następnie miał miejsce 
przemarsz reprezentantów klas, którzy 
nieśli przygotowane wcześniej przez kla-
sy plakaty-flagi. 

Podczas części właściwej uczniowie 
zmagali się z różnymi zadaniami, w któ-
rych musieli wykazać się zarówno zręcz-
nością, szybkością, sprawnością fizyczną 
oraz umiejętnością czytania, szeregowa-
nia alfabetycznego czy rozpoznawaniu 
części mowy, znajomością samogłosek 
i spółgłosek. Wszyscy uczestnicy poradzi-
li sobie z zadaniami. Uczniom, którzy w 
poszczególnych konkurencjach wykaza-
li się najlepszymi wynikami, wręczone 
zostały na olimpijskim podium medale, 
dyplomy, nagrody książkowe i zakładki 
do książek.  Oprócz czytelniczych konku-
rencji, było tego dnia wiele dodatkowych 
atrakcji tj.  malowanie twarzy, fotobudka 
a także lody i ciasto. 

Dziękujemy rodzicom za wsparcie 
podczas organizacji wydarzenia.
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Climate Detectives
Zmiany klimatu mogą wydawać się zagadnieniem  
odległym. Z drugiej strony słyszymy ze świata nauki,  
mediów oraz własnej obserwacji, że efekty tych zmian  
towarzyszą nam na co dzień. 

Climate Detectives jest projektem edu-
kacyjnym Europejskiej Agencji Kosmicznej 
(ESA). Uczniowie w wieku 8-15 lat mają 
w nim za zadanie dokonać zmiany („make 
a difference”) w obszarze zrozumienia 
i ochrony klimatu na Ziemi.
• W etapie I - zespoły definiują problem 

badawczy i rejestrują się.
• W etapie II - drużyny zbierają i analizują 

dane. Na ich podstawie wyciągają wnio-
ski dotyczące badanego problemu.

• W etapie III - drużyny proponują zmiany 
mające na celu zniwelowanie skutków 
badanego problemu klimatycznego. 
Następnie starają się wcielić je w życie. 
Drużyny przysyłają również relację 
końcową ze swoich badań i aktywności.
Problem badawczy, który postanowili 

rozwiązać uczniowie klasy 7a szkoły pod-
stawowej im. Polskich Noblistów dotyczy 
jakości powietrza, którym oddychamy 
w Nowych Skalmierzycach. Co roku ini-
cjujemy wiele przedsięwzięć związanych 
z ochroną klimatu np. tydzień dla Ziemi, 
dzień bez plastiku, sprzątanie świata, eko-
logicznie w domu – naturalne preparaty do 
mycia i czyszczenia, jestem eko, bo wiem, 
jak segregować śmieci. Wszyscy jesteśmy 

zaangażowani w działanie na rzecz naszej 
planety. Zastanawialiśmy się, co jeszcze 
możemy zrobić, aby poprawić świadomość 
naszą, najbliższych oraz sąsiadów by dbać 
o klimat. Przeprowadziliśmy wśród sąsia-
dów i rodziny ankietę, z której wynikało, że 
w naszej miejscowości może występować 
problem związany z zanieczyszczeniem 
powietrza. 

Opracowaliśmy plan działania i wyko-
naliśmy obserwację składników powie-
trza, makro i mikroskopowe badania osa-
dów. Kontakt z koordynatorem projektu 
w Centrum Nauki Kopernik Aleksandrem 
Jasiakiem oraz naukowcami wpłynęły na 
doskonalenie pracy metodą badawczą. 
Projekt i jego realizacja był dla uczniów 
bardzo intensywny i twórczy. Konsultowa-
liśmy przebieg badań z ekspertami z PAN 
– prof. Tymonem Zielińskim i Izabelą Ko-
tyńską-Zielińską. Zestawiliśmy zebrane 
dane pomiarowe, przeprowadziliśmy do-
kładną analizę, z której wynika, że skład-
niki pogody mają wpływ na utrzymujące 
się zanieczyszczenia powietrza. Dzięki 
pracy zespołu uczniowskiego szkoła po-
zyskała z Europejskiej Agencji Kosmicznej 
urządzenie rejestrujące zanieczyszczenia 

atmosfery. Każdy zainteresowany jakością 
powietrza w Nowych Skalmierzycach bę-
dzie mógł sprawdzić dane zbierane przez 
urządzenie, a na bieżąco opublikowane na 
stronie ESA. 

Z ogromnym entuzjazmem śledzimy 
działania proekologiczne w naszej gminie 
dotyczące dofinansowania wymiany ko-
tłów grzewczych w gospodarstwach jed-
norodzinnych. Takie działanie przyczyni 
się do jeszcze lepszej jakości powietrza na 
naszym terenie. Zespół uczniowski nadal 
będzie kontynuował obserwacje, co pozwo-
li na bardziej zaawansowaną analizę zjawi-
ska. Pracę zespołu uczniowskiego koordy-
nowały Ewa Kukułka i Halina Więcław. 

inspirujące spotkanie dla nauczycieli  
- opiekunów SkO i dyrektorów szkół
3 czerwca w Warszawie w Domu Aukcyjnym DESA Unicum odbyło 
się wyjątkowe wydarzenie z udziałem nauczycieli – opiekunów 
Szkolnych Kas Oszczędności, dyrektorów szkół i pracowników  
PKO Banku Polskiego. 

Podczas spotkania Małgorzata Kocoń, 
dyrektor Biura Młodego Klienta PKO BP 
skierowała podziękowania w stronę na-
uczycieli i dyrektorów, którzy z zaangażo-
waniem i wielką pasją realizowali założe-
nia programu SKO. Wśród wyróżnionych 
nauczycieli byli nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Ocią-
żu: dyrektor Grażyna Kucharska i Jolanta 
Poprawska. Było to jedyne wyróżnienie 
wśród szkół powiatu ostrowskiego prowa-
dzących Szkolne Kasy Oszczędności.

Atrakcją spotkania było wystąpienie 
gości. Paula Januszkiewicz, światowej kla-
sy ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa 
IT wygłosiła prelekcję „Jak chronić tożsa-

mość w sieci?” Karolina Ciesielska z DESA 
Unicum opowiedziała o obecnej ekspozycji 
w domu aukcyjnym. A inspirującą rozmowę 
o pokonywaniu wyzwań na wyboistej dro-
dze do spełniania marzeń przeprowadzili: 
Maciej Kurzajewski i Robert Motyka. Pod-
czas wieczoru uczestnicy wysłuchali reci-
talu Ady Kiepury.

Urządzenie rejestrujące  
zanieczyszczenia atmosfery
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zakończenie roku szkolnego 
w kotowiecku inne niż wszystkie
Tegoroczne zakończenie roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Kotowiecku było wyjątkowe. Oprócz ósmoklasistów pożegnali-
śmy Teresę Stachowiak, która przez 20 lat pełniła funkcję dyrektora.

W uroczystości udział wzięli: Teresa 
Stachowiak, sołtys wsi Kotowiecko Jan Ko-
rzeniewski, sołtys wsi Głóski Zdzisław Cie-
siółka, sołtys wsi Żakowice Bartłomiej No-
wicki, rada rodziców, grono pedagogiczne, 
pracownicy obsługi i administracji, rodzice 
oraz uczniowie. Na początku głos zabrała 
dyrektor, która podsumowała swoją długo-
letnią pracę oraz wyraziła podziękowania 
za zaangażowanie środowiska szkolnego we 

wspólne tworzenie przyjaznej i otwartej na 
wyzwania współczesnej edukacji placówki. 

Następnie ósmoklasiści dokonali ślubo-
wania i zaprezentowali część artystyczną. 
Ważnym momentem każdego zakończenia 
roku jest podsumowanie pracy dydaktycz-
nej i wychowawczej. Przyznano liczne wy-
różnienia oraz nagrody.

W drugiej części spotkania społecz-
ność szkolna pożegnała dyrektor Teresę 

Stachowiak. Głos zabrali: przedstawiciel 
nauczycieli i pracowników szkoły Anna 
Jarantowska, przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego Gabriela Oleszek, przewod-
nicząca rady rodziców Marzena Oleszek 
oraz sołtysi – Jan Korzeniewski, Zdzisław 
Ciesiółka i Bartłomiej Nowicki, dziękując za 
długoletnią współpracę i działania na rzecz 
placówki. Wraz z dyrektor powspominali-
śmy, jak szkoła zmieniała się przez 20 lat. 
Uczniowie przygotowali szereg niespodzia-
nek. Nie zabrakło także absolwentów - Ad-
rian Owczarek zadedykował pani dyrektor 
występ wokalny. 

Życzymy Teresie Stachowiak spokojnego 
odpoczynku na emeryturze, czasu spędzo-
nego w gronie rodziny. Niech nie zabraknie 
energii do spełniania marzeń i realizacji oso-
bistych planów.

Dzień Dziecka i Dzień Sportu  
„Bezpiecznie, zdrowo i na sportowo”

Piękny, słoneczny dzień 1 czerwca 
2022 r. świętowaliśmy pod hasłem „Bez-
piecznie, zdrowo i na sportowo”. Już o go-
dzinie 10.00 wszyscy wyszliśmy na nasze 
zewnętrzne obiekty sportowe, aby rozpo-
cząć Dzień Dziecka i Dzień Sportu.

Bezpiecznie 
Na początku po życzeniach dla uczniów 

od pani dyrektor podsumowaliśmy nasz 
roczny program profilaktyczny ”Kask jest 
cool”, dziękując za wsparcie przybyłym go-
ściom: przedstawicielom MOPS-u (fundator 
20 kasków rowerowych i plakietek odbla-
skowych) i policji (kamizelki odblaskowe, 
przywieszki odblaskowe). Dziękujemy rów-
nież Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych za gadżety oraz na-
szej radzie rodziców, która zasponsorowała 
143 plakietki z logiem „Kask jest cool”, na 
której znalazł się rysunek kasku wykonany 

przez ucznia III klasy Oliwiera Kowalczyka.
Następnie policjanci przeprowadzili po-

gadanki w dwóch grupach: młodszej kl. I-III 
i starszej IV-VIII. Jak bezpiecznie poruszać 
się na rowerze, przypomnienie przepisów, 
obowiązkowe wyposażenie roweru, do-
datkowo dla starszych dzieci konsekwen-
cje nieprzestrzegania przepisów ruchu 
drogowego, praktyczne ćwiczenia z alko- 
i narkogooglami. Policjanci nadzorowali 
również bezpieczny przejazd na rowerze, 
hulajnodze czy rolkach na specjalnie przy-
gotowanym torze. Wszyscy poradzili sobie 
świetnie, wiele osób doskonaliło swoje 
umiejętności pokonując tor kilka razy.

zDrowo 
Zamiast słodyczy – sałatki owocowe. 

Przedstawicielki rady rodziców wszyst-
kich klas przygotowały smaczne kubeczki 
owocowe. Dziękujemy.

 
 
na sportowo 

Tu dopiero były emocje. Wesołe wyścigi, 
wspólny taniec belgijka, gra w palanta, ser-
wobieg, dwa ognie, łowienie rybek, zabawy 
na torze przeszkód. 

A w międzyczAsie 
… malowanie twarzy (Małgorzata Ole-

chowska przeobrażała dzieci w cudne 
zwierzaczki i bajkowe postaci), piknik na 
trawie, gry planszowe, integracja mię-
dzyklasowa, wspólne zdjęcia, odpoczy-
nek przy muzyce szkolnego DJ Mikołaja. 
To był świetny Dzień Dziecka, „szkoda, że 
tak krótki” - mówili uczniowie. Nie mar-
twcie się Kochani, za rok będzie następny. 
Dziękujemy wszystkim nauczycielom, pra-
cownikom szkoły za pomoc w organizacji 
tego dnia i sprawieniu, że dzieci czuły się 
bezpieczne i zadowolone. 

 
Organizatorki:  

Danuta Orłowska, Kinga Jasińska

Policjanci nadzorowali  bezpieczny przejazd na specjalnie przygotowanym torze
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Wiosenny rajd rowerowy z burmistrzem  
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
2 czerwca 2022 r. odbył się rajd rowerowy będący podsumowaniem 
rocznych działań programu profilaktycznego „Kask jest cool” 
autorstwa Danuty Orłowskiej. 

Zaproszenie na rajd klasy VII przyjął 
burmistrz Jerzy Walczak oraz dyrektor 
Grażyna Kucharska, opiekunami były Kin-
ga Jasińska, Małgorzata Olechowska, a or-
ganizatorem Danuta Orłowska.

Wyposażeni w nowe kaski, kamizelki 
odblaskowe, sprawne rowery, żądni przy-
gody wyruszyliśmy poznawać nasze okoli-
ce zgodnie z powiedzeniem „Cudze chwali-
cie, swego nie znacie”. Rozpoczęliśmy rajd 
trasą przez las, gdzie chłopcy koniecznie 
chcieli nam pokazać ciekawe miejsca, które 
odwiedzają. O dziwo, na naszym nizinnym 
terenie pojawiły się ukryte małe i duże 
górki, które można pokonywać pieszo lub 
na górskich rowerach. Fajne miejsce na 
piknik. Trasą przez Młynów, spokojną dro-
gą, mijaliśmy szpalery kwitnących, pach-

nących akacji, przepiękną kwietną łąkę 
maków, chabrów, rumianków i ozdobnego 
czosnku. Kolejno omijając Kwiatków do-
jechaliśmy do celu – Pałacu w Lewkowie. 
Przepięknie odnowiony pałac i kompleks 
budynków wokół zachwycił nas, niestety 
prace wykończeniowe trwają i jeszcze nie 
jest udostępniony do zwiedzania. Mogliśmy 
za to w pełni rozkoszować się parkiem. Ol-
brzymia ilość nowych nasadzeń: kwiatów, 
drzewek, ścieżki, stawiki, altanka - to miej-
sce, w którym można się zakochać. Ograni-
czeni czasem musieliśmy wracać, bo przy 
świetlicy wiejskiej w Fabianowie czekała 
na nas niespodzianka przygotowana przez 
panie z rady rodziców VII klasy - Dominkę 
Marciniak i Margaretę Stempniak. Zasiada-
jąc do stołów piliśmy soki, herbatę i kawę 

i rozkoszowaliśmy się świeżutkim plac-
kiem drożdżowym sprezentowanym przez 
panią Marciniak. Dziękujemy jeszcze raz za 
ten smakołyk.

Był czas na refleksje, inspiracje, prze-
jechaliśmy ok. 15 kilometrów, zdobyliśmy 
nowe doświadczenia, aktywnie spędzili-
śmy czas. Będziemy organizować kolejne 
rajdy. Młodzież już proponuje nowe trasy. 
Burmistrz zadeklarował uczestnictwo 
w rajdzie wiosennym w następnym roku. 
Po przyjeździe do szkoły pożegnaliśmy go-
ścia, a uczniowie pełni wrażeń udali się na 
ostatnie lekcje. 

Celem rajdu był pałac w Lewkowie
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Czerwiec  
w klubie Senior +

Czerwiec w Klubie Senior+  
był wyjątkowo intensywny  
pod względem spotkań, 
warsztatów czy zajęć.

Oprócz stałych punktów programu 
takich jak warsztaty o zdrowiu z diete-
tykiem oraz pielęgniarką, zajęcia fitness, 
joga, gumizela czy koncert mis tybetań-
skich i kryształowych odbyły się lekcje 
języka angielskiego czy nauka makijażu 
dla dam dojrzałych. Gościliśmy również 
Jerzego Wojtczaka, który za każdym ra-

Zajęcia sportowe

Wycieczka do Brukseli

 Piknik Nocy Świętojańskiej

kolejna akcja i kolejne odznaczenie
18 czerwca na miejskim stadionie Klub Honorowych Dawców Krwi 
w Nowych Skalmierzycach zorganizował 97. akcję poboru, na którą 
zgłosiło się 37 osób. 

Po badaniach przeprowadzonych 
przez kaliskie RCKiK krew oddało 27 
osób (w tym 10 kobiet i 1 osoba po raz 
pierwszy) dopisując tym samym kolej-
nych 12.150 litrów.

Przedsięwzięcie było okazją do wyróż-
nienia Michała Michalaka – krwiodawcy, 
który tego dnia otrzymał aż dwie odznaki 
Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi 
– III stopnia (po 6 litrach oddania krwi) 
i II stopnia (po 12 litrach).

Dla każdego krwiodawcy przewidzia-
no upominek oraz gorący posiłek. Ponad-
to dzięki licznym sponsorom wśród osób 
oddających krew rozlosowano nagrodę 
główną w postaci roweru. Napawa dumą, 
że nasze akcje w Nowych Skalmierzycach 
cieszą się niesłabnącą popularnością. Dzię-
ki ludziom o wielkich sercach możemy ura-
tować wiele istnień – podsumował prezes 
klubu Henryk Olejnik.

Kolejna akcja już 20 sierpnia 
– zapraszamy!

Dariusz Smułka

W dniu akcji krew oddało 27 osób
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zem przybliża nam historię naszej okolicy.
Wyjątkowym wydarzeniem była wy-

cieczka „Spotkajmy się w Brukseli” zorga-
nizowana przez Andżelikę Możdżanowską 
- Posłankę do Parlamentu Europejskiego 
oraz Tomasza Ławniczaka - Posła na Sejm 
RP. Dzięki zaproszeniu ww. osób aż 18 Se-
niorów mogło wziąć udział w tej wypra-
wie. Program wycieczki obejmował m.in. 
zwiedzanie Parlamentu Europejskiego, 
Parlamentu Belgijskiego, historycznych 
zabytków jak i nowoczesnych dzielnic 
z Grand Place, Pałacem Sprawiedliwości, 
Łukiem Triumfalnym i Atomium oraz uro-
czystą kolację w towarzystwie Andżeliki 
Możdżanowskiej. Wycieczka trwała od 31 
maja do 3 czerwca. Całe przedsięwzięcie, 
zakwaterowanie, wyżywienie i zwiedza-
nie było bezpłatne. Serdecznie dziękuje-

my za zaproszenie.
Kolejnym wyjątkowym wydarzeniem 

było zaproszenie przez Ostrowski Uni-
wersytet Trzeciego Wieku na jubileusz 
15-lecia działalności. W dniu 21 czerwca 
trzyosobowa delegacja w składzie Kie-
rownik MGOPS w Nowych Skalmierzycach 
Urszula Gajda oraz Seniorki Grażyna Paw-
lak i Maryjana Przybył uczestniczyły w tej 
uroczystości. Mogłyśmy podziwiać wy-
stępy Seniorów z OUTW oraz wziąć udział 
w debacie pt. „Zmiana wizerunku starości 
poprzez kreatywne działanie”. Było to 
bardzo ciekawe spotkanie, mnóstwo wy-
stępów artystycznych, możliwość pozna-
nia nowych osób.

Na koniec czerwca zorganizowaliśmy 
„Spotkanie pod chmurką – piknik Nocy 
Świętojańskiej”. Pogoda dopisała, fre-

kwencja również – bawiliśmy się w gro-
nie blisko 50 osób. Seniorzy przedstawili 
skecz pt. „Dziadek szuka pracy”, przybli-
żyli historię tradycji nocy świętojańskiej, 
odbył się również konkurs wianków. Aż 
17 Seniorek zaprezentowało swoje dzieła 
– każda uczestniczka otrzymała nagrodę, 
a 5 najlepiej ocenionych wianków bilety 
do teatru na spektakl „Szalone nożyczki”. 
Na pikniku gościliśmy Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łu-
kasza Walczaka oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Tadeusza Orzechowskiego.

Zajęcia sportowe Serdecznie dziękujemy panom Sylwestrowi i Tomaszowi Wasiakom za podarowanie stołu do tenisa stołowego

Wycieczka do Brukseli Koncert mis tybetańskich i kryształowych

 Piknik Nocy Świętojańskiej Sportowe Mistrzostwa Seniorów Jubileusz 15-lecia OUTW

Lipiec, nr 7(344)/2022 21



Turniej Dzieci w piłce ręcznej  
z okazji Mistrzostw Polski  
Masters - kalisz 2022 r.
W Kaliszu, Nowych Skalmierzycach oraz w Gołuchowie w dniach  
10-12.06. 2022 r. odbywały się mecze piłki ręcznej w ramach 
Mistrzostw Polski Masters Kalisz 2022. 

W turnieju głównym rywalizowało bli-
sko 600 zawodników i zawodniczek w kilku 
kategoriach wiekowych z całego kraju.

Otwarcie turnieju odbyło się na tere-
nie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawie-
dliwości przy ul. Wrocławskiej w piątek 
10.06.2022 r. Tego dnia uczestnicy imprezy 
mogli obejrzeć mecz piłki ręcznej 11-oso-
bowej na trawie, a grano taką samą piłką 
jak ponad 100 lat temu w obozie jenieckim 
w Szczypiornie, czyli tzw. szmacianką. To 
tutaj zaczęto uprawiać piłkę ręczną w Pol-
sce – stąd pochodzi jej popularna nazwa 
„szczypiorniak”. Wcześniej w tym samym 
miejscu odbyły się mecze młodzieży – dru-
żyn żeńskich. 

W kolejnym dniu rozpoczęła się już 
rywalizacja w kilku kategoriach wieko-
wych pań i panów o Mistrzostwo Polski 
w kategoriach Masters. Mecze odbywały 
się w dwóch kaliskich halach (Arena Kalisz 
oraz Hala Technikum im. św. Józefa w Ka-
liszu) a także w halach sportowych w Go-
łuchowie i w Nowych Skalmierzycach. Me-
cze finałowe odbywały się w Arenie Kalisz 
– głównej hali mistrzostw.

 W trakcie trzydniowej imprezy odby-
ły się imprezy towarzyszące, w tym tur-
niej dla dzieci. Został on rozegrany w Hali 
Kalisz Arena w trzecim dniu mistrzostw. 
Udział w zawodach wzięły drużyny repre-

zentujące: Miasto Kalisz, Miasto i Gminę 
Opatówek, Gminę i Miasto Nowe Skalmie-
rzyce i Gminę Gołuchów. Organizatorzy 
przed rozgrywkami wręczyli każdej z dru-
żyn specjalnie uszyte na te zawody stroje 
(16 kompletów koszulek i spodenek) oraz 
przekazali każdej drużynie piłki meczowe 
i piłki do treningów, by wesprzeć szkoły, 
z których wywodzili się młodzi zawodnicy 
w nowy sprzęt do piłki ręcznej. 

Turniej rozgrywany był w formule pu-
charowej i po meczach eliminacyjnych dru-
żyny Kalisza i Nowych Skalmierzyc grały 
o trzecie i czwarte miejsce w zawodach, 
natomiast drużyna z Opatówka z trenerem 
Zbigniewem Muzalewskim w finale mierzy-
ła się z reprezentacją Gołuchowa. W tej ry-
walizacji nieznaczne zwycięstwo odnieśli 
młodzi szczypiorniści z Gołuchowa, a re-
prezentanci Miasta i Gminy Opatówek wy-
wodzący się ze Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Olimpijczyków zajęli drugie miejsce. 
Po turnieju nastąpiło wręczenie okoliczno-
ściowych upominków. Każdy z uczestników 
otrzymał torbę z prezentami – drobne wy-
posażenie sportowe oraz słodycze. 

Organizacja turnieju masters i turnieju 
dzieci jest najlepszą okazją do promowania 
sportowego stylu życia, zdrowej sportowej 
rywalizacji, nauki postawy fair play oraz 
nauki współpracy w drużynie. Organiza-

tor, którym był Klub Piłki Ręcznej „Szczy-
piorno Kalisz” zawsze przy okazji zawodów 
i innych imprez zaprasza uprawiające piłkę 
ręczną dzieci, licząc na dalszy rozwój tej 
dyscypliny sportowej w naszym regionie.

Nagrody młodym sportowcom wręczali: 
Burmistrz Miasta i Gminy Opatówek Se-
bastian Wardęcki, Wójt Gminy Gołuchów 
Marek Zdunek, Zastępca Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Agnieszka 
Sipka oraz Prezesi KPR Szczypiorno Kalisz 
Jarosław Łuczak i Stanisław Kubiak.

Mamy nadzieję, że te zawody zachęcą 
dzieci do dalszego uprawiania piłki ręcz-
nej zarówno w szkołach jak i w zajęciach 
pozaszkolnych organizowanych przez 
nasz klub.

Poniżej ostateczna klasyfikacja uczest-
ników Mistrzostw Polski Masters Ka-
lisz 2022.
mistrzostwa polski  
masters kalisz 2022
katergoria koBiety +33
1. Masters Jelenia Góra
2. Pogoń Szczecin Masters
3. Young Ladies Lublin
4. Collected Team
KAtergoriA mężczyzn +35
1. Old Ostrovia Ostrów Wielkopolski
2. Pogoń Zabrze Masters
3. Masters AZS UJK Kielce
4. Pasjonat Zielona Góra
KAtergoriA mężczyzn +45
1. Bór Masters Oborniki Śląskie
2. Bartołęka
3. Oldboys Górnik Złotoryja
4. Masters Handball Team Opole
KAtergoriA mężczyzn +50
1. Masters Handball Team Pabianice
2. Helios Masters Czempiń
3. Masters Kwidzyn
4. KPR Szczypiorno Kalisz
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Bartosz Przegienda 
na zawodach  
w Cardiff

22 maja odbyły się międzynarodo-
we zawody Taekwon-do w stolicy Walii 
– Cardiff, w których uczestniczył Bartosz 
Przegienda. Walczyło łącznie 1200 za-
wodników. Bartosz wziął udział w wal-
kach w wadze 65-75 kg, na macie było 
łącznie 8 zawodników. Aby dojść do fina-
łu, musiał stoczyć 3 walki, które wygrał. 
Zdobył 2 miejsce w walkach light contact 
- 2 minutowa walka.

Wielkopolski Rolnik Roku  
– nagroda specjalna dla  
Bronisławy i Jana Chlastów

Wyróżnienie to traktuję jako nie tyl-
ko uhonorowanie ich ostatnich dokonań, 
w tym m.in. wprowadzania nowinek tech-
nologicznych na poletkach doświadczal-
nych i plantacjach w ich gospodarstwie, ale 
również jako docenienie całego dorobku 
blisko 70-letniej pracy w rolnictwie i ob-
szarach pokrewnych – tymi słowami na 
wieść o przyznaniu Bronisławie i Janowi 
Chlastom Nagrody Specjalnej w konkur-
sie Wielkopolski Rolnik Roku zareagował 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Jerzy Łukasz Walczak. 

Wspomniany laur kapituła pod prze-
wodnictwem prof. dr. hab. Grzegorza 
Skrzypczaka z Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu przyznała po raz 
pierwszy w ponad dwudziestoletniej 
tradycji tego prestiżowego samorządo-
wego konkursu promującego najbardziej 

przedsiębiorczych gospodarzy wielko-
polskiej ziemi.

Nagrodę tę a także statuetki Siewców, 
które przyznano 10 rolnikom, wręczył 
Wicemarszałek Województwa Wielko-
polskiego Krzysztof Grabowski w dniu 
5 czerwca br. podczas uroczystości w Sali 
Ziemi MTP w Poznaniu. Jako, że z racji 
licznych obowiązków zawodowych bur-
mistrz nie mógł w wydarzeniu uczestni-
czyć, kwiaty oraz gratulacje przekazał 
Bronisławie i Janowi Chlastom osobiście 
podczas spotkania, do którego doszło 
10 czerwca br.: Życzę dalszego rozwoju 
gospodarczego, odważnego podążania 
za marzeniami i wszelakiej pomyślności. 
Wszystkiego, co najlepsze. Dobrych owo-
ców nie tylko pracy, ale szczęścia w życiu 
rodzinnym. 

Magdalena Kąpielska

KAtergoriA mężczyzn +55
1. Masters Warszawa
2. Oldboys Bochnia
3. Czuwaj Oldboys Przemyśl
4. Lwy Jasia Łaziska Górne 
nagroDy inDywiDualne
katergoria koBiety +33
• Najlepsza zawodniczka: Joanna Załoga 

(Masters Jelenia Góra)
• Najskuteczniejsza zawodniczka:  

Ewa Nowicka (Masters Jelenia Góra)
• Najlepsza bramkarka: Paulina Adamska 

(Pogoń Szczecin Masters)
KAtergoriA mężczyzn +35
• Najlepszy zawodnik: Tomasz Klara  

(Old Ostrovia Ostrów Wielkopolski)
• Najskuteczniejszy zawodnik: Tomasz 

Kozłowski (Pogoń Zabrze Masters)
• Najlepszy bramkarz: Michał 

Adamkieiwcz (Pogoń Zabrze Masters)
KAtergoriA mężczyzn +45
• Najlepszy zawodnik: Artur Szabat  

(Bór Masters Oborniki Śląskie)
• Najskuteczniejszy zawodnik: Artur 

Szabat (Bór Masters Oborniki Śląskie)
• Najlepszy bramkarz: Mariusz 

Iwanowicz (Bartołęka)
KAtergoriA mężczyzn +50
• Najlepszy zawodnik: Ryszard Klimczak 

(Masters Handball Team Pabianice)
• Najskuteczniejszy zawodnik: 

Ryszard Klimczak (Masters Handball 
Team Pabianice)

• Najlepszy bramkarz: Mirosław Zamelski 
(Helios Masters Czempiń)

KAtergoriA mężczyzn +55
• Najlepszy zawodnik: Marian Jezierski 

(Masters Warszawa)
• Najskuteczniejszy zawodnik:  

Marian Jezierski (Masters Warszawa)
• Najlepszy bramkarz: Roman Krakowski 

(Oldboys Bochnia)
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Skalmierzyccy adepci koszykówki
18 czerwca w Ostrowie 
Wielkopolskim miała miejsce 
sportowa impreza pod nazwą 
„Stalowe talenty 2022”. 

Brały w niej udział szkółki treningowe, 
które powstały w okolicznych gminach- 
w tym w Nowych Skalmierzycach. 

Młodych koszykarzy uhonorowali 
przedstawiciele poszczególnych samorzą-
dów. Jak podkreśla burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak: Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 

to solidna sportowa marka rozpoznawalna 
w Polsce i poza jej granicami. Cieszę się ze 
wspierania działalności klubu, który stawia 
na rozwój sportu także wśród dzieci i mło-
dzieży. Miałem przyjemność wręczyć wyróż-
nienia osobom, które dzielnie trenują koszy-
kówkę na terenie naszej wspólnoty. 

W skalmierzyckiej szkółce trenuje kil-
kunastu zawodników. Treningi odbywa-
ją się w szkole podstawowej im. Polskich 
Noblistów. 

Aleksander Liebert

Jubileusz portalu  
www.biskupiceoloboczne.pl
Jesteśmy z wami już 2 lata, opublikowaliśmy ponad 
250 artykułów.

Minęły już ponad dwa lata jak grupa 
entuzjastów z Biskupice Ołobocznych za-
fascynowanych historią oraz aktualnymi 
wydarzeniami naszej miejscowości stwo-
rzyła portal informacyjny www.biskupi-
ceoloboczne.pl 

Przygotowaliśmy dla Państwa ponad 250 
artykułów. Bardzo dużą popularnością cie-
szy się aktualizowana co siedem dni tablica 
ogłoszeń parafialnych. Można powiedzieć, 
że nasza parafia na dobre wkroczyła w XXI 
wiek, w erę Internetu. Na uwagę zasługuje 
również tablica historyczna, w której od 
kilku miesięcy przedrukowujemy kronikę 
naszej szkoły podstawowej zawierającą 
kilkaset stron i opisującą blisko dwustulet-
nią historię szkoły i naszej miejscowości. 
Równie wartościowa jest kronika OSP czy 
obecnie w opracowaniu protokólarze To-
warzystwa Śpiewaczego Lutnia. 

Od początku powstania portalu stwo-
rzyliśmy dedykowane sekcje redaktorskie, 
w skład której wchodzą:
• aktualności z życia wsi, gminy oraz 

powiatu ostrowskiego i kaliskiego,
• ważne informacje dotyczące mieszkań-

ców wsi,
• ogłoszenia parafialne,

• historia,
• szkoła i edukacja,
• Ochotnicza Straż Pożarna,
• informacje biznesowe,
• organizacje społeczne.

Stworzyliśmy również galerię 
historyczną, w której znajdują 
się archiwalne fotografie.

Wszystkie wpisy są również 
redagowane na Facebooku, który obecnie 
obserwuje ponad 500 osób. 

W najbliższych miesiącach planujemy 
zawiązać współpracę z przedsiębiorcami 
z naszego regionu, aby promować regional-
ny biznes oraz działania społeczne na jesz-
cze szerszą skalę! Dodatkowo angażujemy 
się w rozwój naszej szkółki piłkarskiej, 
w której obecnie uczestniczy kilkadziesiąt 
dzieciaków. 

Zapraszamy! – podsumowanie Mateusz 
i Grzegorz Wojciechowscy

Jako nowy redaktor portalu życzę so-
bie i Państwu wielu ciekawych publikacji 
na kolejne lata, aby nasz portal był źró-
dłem bieżących informacji i wydarzeń oraz 
wielu jeszcze nieodkrytych ciekawostek 
historycznych z dawnego życia Biskupic 
Ołobocznych. 

Zapraszam do polubienia naszej strony 
na Facebooku, tak abyście mogli śledzić 
wszystkie publikacje na bieżąco, zapraszaj-
cie rodzinę oraz znajomych do ciekawostek 
historycznych z naszej wsi i regionu. Śledź-
cie dzielne poczynania naszych młodych 
piłkarzy, każdy lajk pod publikacją to znak 
dla nich, że mają szerokie grono kibiców. 
Dziękujemy wszystkim naszym czytel-
nikom za to, że jesteście z nami już 2 lata 
i mamy nadzieję, że również kolejne. Jeste-
ście dla nas inspiracją do dalszych działań 
i rozwoju portalu.
• www.FB.com/BiskupiceOloboczne
• www.biskupiceoloboczne.pl 

/2022/06/21/jubileusz-naszego-portalu 
-jestesmy-z-wami-juz-2-lata

 
Monika Kaczmarek

Tow. Śpiewu Lutnia 1926 r. Pośrodku ks. Kostrzewski Kościół 1913 r. Biskupice Szalone Kościół po rozbudowie - koniec lat 40. XX wieku 
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Piękny turniej 
integracji
19 czerwca br. na miejskim 
stadionie odbył się II Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Misz-Masz, 
którego organizatorem była 
kaliska fundacja Misz-Masz. 

Do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn, 
a wśród zawodników każdej z nich ramię 
w ramię stawali także podopieczni funda-
cji. Wydarzenie honorowym patronatem 
objął Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Naszym marzeniem było, aby wspólne 
zmagania sportowe i liczne atrakcje towa-
rzyszące, pokazały jak słowo integracja na-
biera prawdziwego, życiowego znaczenia. 
O to najbardziej chodziło, aby uczyć się siebie 
nawzajem i mieć poczucie, że bycie w zespole 
pomaga w pokonywaniu własnych słabości, 
że niepełnosprawność przestaje być prze-
szkodą, a motywacją do gry fair-play. Dla nas 
– „Misz-Maszowców” – każdy człowiek jest 
ważny i zasługuje, aby pokazać się z jak naj-
lepszej strony, mieć tzw. „swoje 5 minut” i to 
było widać na każdym kroku – podsumował 
turniej prezes fundacji Marek Zasiadły.

Przedsięwzięciu towarzyszył szereg 
atrakcji dodatkowych: zamki dmuchane, 
poczęstunek, pokazy taekwon-do, wystę-
py taneczne, artystyczne, koncerty, malo-
wanie twarzy, wykonywanie tatuaży, tory 
przeszkód dla dzieci. Turniej cieszy się dużą 
popularnością, zapewne więc jego kolejna 
edycja odbędzie się w roku przyszłym.

Dariusz Smułka
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47. Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze
Płyta oraz bieżnia stadionu w Nowych Skalmierzycach stały się 26 
czerwca br. areną zmagań druhów ochotników uczestniczących w 47. 
Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Współzawodnictwo 15 drużyn z 6 jed-
nostek OSP z terenu Gminy (w tym roku nie 
pojawiła się OSP Strzegowa) rozpoczęło 
się uroczystym wprowadzeniem jednostek 
oraz złożeniem przez komendanta M-G 
ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach Jerzego 
Kwiasowskiego meldunku Prezesowi M-G 
ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach Jackowi 
Łusiakowi. Prezes dokonał również otwar-
cia, życząc uczestnikom zdrowej rywaliza-
cji, a kibicom dobrej zabawy.

Zawody zwyczajowo przeprowadzono 
w dwóch konkurencjach: sztafecie oraz 
ćwiczeniach bojowych. Jak powiedział bur-
mistrz Jerzy Łukasz Walczak: rozgrywki 
były nie tylko rywalizacją pomiędzy jednost-
kami OSP, ale również pokazem sprawności 
i gotowości bojowej naszych druhen i druhów.

Rozpoczęto od startujących poza klasy-
fikacją kilkulatków z OSP Boczków, którym 
pomagali oraz kibicowali rodzice. Rośnie 
nam kolejne pokolenie wspaniałych druhów
-ochotników – podsumował ich wysiłek 
włodarz. Następnie zaś przystąpiono do 

właściwej rywalizacji, która przebiegała 
w 5 grupach: A – męska, As – męska senio-
rów powyżej 35. roku życia, C – żeńska oraz 
MDP chłopców i MDP dziewcząt. W czterech 
z nich triumfowały drużyny ze Skalmierzyc.  
Klasyfikacja końcowa i zwycięzcy poszcze-
gólnych grup:
mDp (dziewczyny)
• 1 miejsce - OSP Skalmierzyce z wynikiem 

łącznym 965 pkt.
• 2 miejsce - OSP Gostyczyna z wynikiem 

łącznym 959 pkt.
mdP (chłopcy)
• 1 miejsce - OSP Skalmierzyce z wynikiem 

łącznym 996 pkt.
• 2 miejsce - OSP Biskupice Ołoboczne 

z wynikiem łącznym 972 pkt.
grupa c (żeńska)
• 1 miejsce - OSP Boczków z wynikiem 

łącznym 123 pkt.
• 2 miejsce - OSP Skalmierzyce z wynikiem 

łącznym 134 pkt.
• 3 miejsce - OSP Ociąż z wynikiem 

łącznym 138 pkt.

grupa A (męska)
• 1 miejsce - OSP Skalmierzyce z wynikiem 

łącznym 96 pkt
• 2 miejsce - OSP Gostyczyna z wynikiem 

łącznym 100 pkt
• 3 miejsce - OSP Boczków z wynikiem 

łącznym 104 pkt
• 4 miejsce - OSP Biskupice Ołoboczne 

z wynikiem łącznym 118 pkt
• 5 miejsce - OSP Śmiłów z wynikiem 

łącznym 128 pkt
• 6 miejsce - OSP Ociąż z wynikiem 

łącznym 141 pkt.
grupa As (męska)
• 1 miejsce - OSP Skalmierzyce z wynikiem 

łącznym 108 pkt
• 2 miejsce - OSP Ociąż z wynikiem 

łącznym 126 pkt. 

Zawody zakończyło wręczenie pucha-
rów, medali oraz nagród, którego dokonali 
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak oraz Jacek 
Łusiak. Burmistrz zapowiedział również, że 
przyszłoroczne rozgrywki przybiorą cha-
rakter większego pikniku z udziałem przed-
stawicieli innych służb mundurowych.

 
Magdalena Kąpielska 

W zawodach wzięło udział 15 drużyn  
z 6 jednostek OSP
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