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Świetlica w Śliwnikach 
na ukończeniu
Do końca marca potrwa budowa 
świetlicy wiejskiej, która powstaje 
na Zawadach w Śliwnikach. 
Zakończono już wznoszenie 
budynku oraz zagospodarowanie 
terenu. Obecnie trwają prace 
wykończeniowe wewnątrz obiektu. 

Sala ma blisko 140 m2 powierzchni, na któ-
rą składają się: sala zebrań, aneks kuchenny, 
toalety oraz pomieszczenie gospodarcze. Bę-
dzie ona służyła mieszkańcom do organizacji 
zebrań wiejskich. Na jej postawienie samorząd 

pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Dariusz Smułka

Dofinansowanie 
placów zabaw z PROW

18 stycznia br. w Urzędzie Marszał-
kowskim w Poznaniu podpisano umowę 
na dofinansowanie projektu pod nazwą 
„Budowa placów zabaw na terenie Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce”.

 Samorząd reprezentowali burmistrz 
Bożena Budzik oraz skarbnik Bolesław Bor-
kowski, natomiast Urząd Marszałkowski 
Wicemarszałek Województwa Wielkopol-
skiego Krzysztof Grabowski.

Kwota dofinansowania wyniesie 95 766 
zł. Środki będą pochodziły z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Place zabaw powstaną w czterech 
miejscowościach: Fabianowie, Miedziano-
wie, Osieku i Strzegowie. Termin realizacji 
wyznaczono na koniec kwietnia br.

Dariusz Smułka

Budowa hali trwa 
Trwają prace związane z realizacją jed-

nej z większych, tegorocznych inwestycji 
– budową hali sportowej wraz z trzypię-
trowym łącznikiem przy Szkole Podsta-
wowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach.

 Termin ukończenia wyznaczono do 
sierpnia, tak aby wraz z kolejnym rokiem 
szkolnym uczniowie mogli rozpocząć ko-
rzystanie z nowej części szkoły.

Zakończono już wszystkie prace murar-
skie. W łączniku położono instalację elek-
tryczną oraz wstawiono okna. Wykonawca 
jest w trakcie montażu dachu.

Hala sportowa będzie posiadała pole gry 
o wymiarach 36x18 metrów ze składaną try-
buną mogącą pomieścić 163 widzów. Zapro-
jektowano przy niej pomieszczenia socjalne, 
magazyn sprzętu, wiatrołap i toalety. W łącz-
niku na parterze zaplanowano pomiesz-
czenia składające się z dwóch szatni oraz 
łazienek. Z kolei na I i II piętrze dodatkowo 
zostaną utworzone po dwie sale lekcyjne.

Dariusz Smułka

Boczków i Mączniki do Kalisza?
Prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński wystąpił z propozycją powiększenia granic 
administracyjnych miasta, w które planował włączyć część obszaru Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce - sołectwa Boczków oraz Mączniki a także części obszarów 
takich gmin jak Opatówek, Gołuchów, Blizanów, Żelazków oraz Godziesze Wielkie. 

Temat ten rozpatrywano na 
na sesji Rady Miejskiej w dniu 
25 stycznia br., a ostateczna 
decyzja należy do Rady Mini-
strów, którą podejmuje w dro-
dze rozporządzenia.

Zdecydowany sprzeciw w tej 
sprawie podnieśli włodarze sa-
morządów, którzy dowiedzie-
li się o sprawie z… doniesień 
medialnych. Swoje oburzenie 
wyrazili w specjalnie wydanym 
do prezydenta oraz przewod-
niczącego Rady Miasta oświad-
czeniu podpisanym na zebraniu, 
które odbyło się 18 stycznia br. w Opatówku. 
Jest czymś wysoce niestosownym i wręcz ob-
raźliwym wobec zarówno władz samorządo-
wych sześciu wcześniej wymienionych gmin 
jak i mieszkańców tychże, argument zawarty 
w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miej-
skiej Kalisza jakoby mieszkańcy naszych wspól-
not gminnych często utożsamiali się bardziej 
z miastem Kalisz niż z własną gminą. Nasuwa 
się więc pytanie, skąd władze Kalisza posiadły 
taką wiedzę? – czytamy w piśmie, które pod-
pisali kolejno Burmistrz Gminy Opatówek Se-
bastian Wardęcki, z upoważnienia Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Sekretarz 
Gminy i Miasta Zdzisław Mielczarek, Wójt 
Gminy Blizanów Sławomir Musioł, Wójt Gmi-
ny Żelazków Sylwiusz Jakubowski oraz Wójt 
Gminy Godziesze Wielkie Józef Podłużny.

Kolejnym krokiem było zwołanie nad-
zwyczajnego posiedzenia Rady Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej, o które do prezydenta 
Miasta Kalisza wnioskowała w trybie pilnym 
1/3 członków stowarzyszenia. Działania Pre-

zydenta Sapińskiego odbieram jako zamach na 
niezależność samorządów, które powinny w su-
werenny sposób decydować o swojej przynależ-
ności. Nikt nie pytał o zgodę na zawłaszczenie 
naszych dwóch miejscowości ani mnie, ani 
tym bardziej zainteresowanych mieszkańców. 
Nie poddamy się więc bez walki, a kolejnym 
krokiem uczynionym wraz z sąsiednimi Gmi-
nami będzie spotkanie w tej sprawie w Wi-
cewojewodą Województwa Wielkopolskiego 
Marleną Maląg. Zamierzamy również ostro 
bronić swojego stanowiska na sesji Rady Miej-
skiej Kalisza – powiedziała Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik.

Ostatecznie na sesji kaliscy radni zagłoso-
wali za poszerzeniem granic miasta, ale na 
mocy porozumienia z sąsiadami zgodzono się 
nie podawać w uchwale konkretnych nazw 
miejscowości oraz postanowiono powołać 
specjalny zespół roboczy ds. ewentualnego 
poszerzenia granic administracyjnych Kalisza 
i rozpocząć konsultacje z kaliszanami.

Aleksander Liebert, Magdalena Kąpielska 
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Nowe Skalmierzyce, 2018.02.05

OŚWIADCZENIE
W związku z kolportowanymi we wsiach Ociąż i Biskupice Ołoboczne, a wcze-
śniej we wsi Droszew ulotkami których autorem jak wynika z ich treści jest radny 
powiatu ostrowskiego Jerzy Łukasz Walczak pragnę oświadczyć, że Pan Walczak 
dezinformuje opinię publiczną sugerując (używając psychologicznej nomen-
klatury) podprogowo jakoby swoją samorządową aktywnością przyczynił się do 
realizacji projektów budowy ciągu pieszego w Ociążu przy ulicy Zakrzewki czy 
ulicy Środkowej wraz z ciągiem pieszo -rowerowym przy ulicy Ostrowskiej w Bi-
skupicach Ołobocznych, a wcześniej budowy drogi powiatowej przez Gniazdów, 
Kurów i Droszew. 

Wyjaśniam więc, że Pan Walczak nie uczestniczył, a tym bardziej nie był inicja-
torem jakichkolwiek spotkań na których były omawiane sprawy dotyczące reali-

zacji w/w projektów na drogach powiatowych w Gminie i Mieście Nowe Skalmie-
rzyce. Jest więc wysoce niestosownym i pozbawionym elegancji przypisywanie 
sobie aktywności, której nie było ze strony Pana Radnego. 

Mam świadomość, iż rok bieżący jest rokiem wyborów samorządowych, ale to 
w żaden sposób nie usprawiedliwia zachowań, które mają przysporzyć popular-
ności jeżeli są oparte na rozpowszechnianiu nieprawdy. 

 
 Burmistrz Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce

Bożena Budzik

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani reprezentujący organy wykonawcze gmin: Opatówek, Nowe 
Skalmierzyce, Gołuchów, Blizanów, Żelazków, Godziesze Wielkie, zgłaszamy 
swój stanowczy sprzeciw wobec działań podjętych przez władze samorządowe 
Kalisza, mające na celu zwiększenie zarówno powierzchni jak i liczby mieszkań-
ców miasta kosztem ościennych gmin.

Jest czymś wysoce niestosownym i wręcz obraźliwym wobec zarówno władz samorzą-
dowych sześciu wcześniej wymienionych gmin jak i mieszkańców tychże, argument 
zawarty w uzasadnieniu do projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza jakoby mieszkań-
cy naszych wspólnot gminnych często utożsamiali się bardziej z miastem Kalisz niż 
z własną gminą. Nasuwa się więc pytanie, skąd władze Kalisza posiadły taką wiedzę?

uwłaczającym jest ponadto kolejne stwierdzenie w uzasadnieniu, iż bezpośred-
nie sąsiedztwo dużego ośrodka, sprawia że mieszkańcy sołectw od lat korzystają 
z usług i zasobów miasta Kalisza. Stawiamy więc pytanie, czy usługi jak i korzy-
stanie z zasobów jest darmowe?

Władze miasta Kalisza podkreślają swoją wagę i znaczenie miasta w aglome-
racji kaliskoostrowskiej określając swoją rolę wręcz, jako rdzeń tego projektu, 
który przecież oparty jest na partnerstwie jego uczestników, a nie dyktacie jed-
nego podmiotu.

W związku z powyższym argumentacja, iż zmiana granic administracyjnych 
miasta Kalisza będzie miała bezpośredni wpływ na rozwój jego potencjału go-
spodarczego podważa sens powołania i dalszego funkcjonowania aglomeracji 
kalisko-ostrowskiej.

Apelujemy więc do władz miasta Kalisza o zaniechanie działań mających na celu 
zaburzenie funkcjonowania sześciu ościennych gmin poprzez podjęcie działań 
mających na celu uszczuplenie ich powierzchni jak i liczby mieszkańców.

W przeciwnym wypadku samorządy w/w wspólnot wezmą poważnie pod uwagę 
wystąpienie z aglomeracji kalisko-ostrowskiej.

Z poważaniem

OŚWIADCZENIE 
Rady Gminy i Mia sta Nowe Skalmierzyce z dnia 30 stycznia 2018 roku

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt.3 uchwały nr II/5/02 Rady Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce z dnia 06.12.2002 roku w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce (tj. Dz. urzędowy Woj. Wielkopolskiego z 2013, poz. 1342) oświadcza się 
co następuje:

§ 1.

Rada Gminy i Miasta wyraża swój stanowczy sprzeciw i dezaprobatę wobec dzia-
łań Prezydenta miasta Kalisza i równocześnie przewodniczącego Stowarzyszenia 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, który swoją inicjatywą dot. zmiany granic miasta 
zaburza funkcjonowanie sześciu ościennych gmin, w tym Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce oraz trzech powiatów. 

Jesteśmy zbulwersowani Pana inicjatywą włączenia do miasta Kalisza części ob-
szaru sołectwa Boczków oraz obszaru sołectwa Mączniki, które to tereny zarów-
no historycznie jak i funkcjonalnie związane są ze wspólnotą mieszkańców na-
szej Gminy.

Zdziwienie nasze budzi również fakt, że Rada Miejska Kalisza jako organ uchwa-
łodawczy Miasta dała się zwieść płytkiej argumentacji Pana Prezydenta Grzegorza 
Sapińskiego i przyjęła uchwałę Nr XLVIII/629/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku 
podważając tym samym wcześniejsze deklaracje o dobrej współpracy z sąsiadami. 

Wysoka Rada Miasta Kalisza podobnie jak i Pan Prezydent zapomnieli bowiem, 
że wspólnie funkcjonujemy w Stowarzyszeniu AKO, którego Statut w § 11 stanowi, 
że cyt. 

„Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorzą-
du terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, 

a w szczególności wzmacnianie rozwoju społecznego-gospodarczego jednostek 
samorządu terytorialnego tworzących AKO oraz współpraca gmin i powiatów 
w tym zakresie”.

Jest to nasz wspólny projekt mający swoją ogromną wartość, który rodził się lata-
mi, aby we wzajemnym zaufaniu realizować ważne cele dla AKO określone w Stra-
tegii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Z troską więc, pochylając się nad dalszym losem Stowarzyszenia Aglomeracji Ka-
lisko-Ostrowskiej zwracamy się z gorącym apelem zarówno do Pana Prezydenta 
jak i Wysokiej Rady Miejskiej Kalisza o zaniechanie działań, które niszczą nasze 
wspólne sąsiedzkie relacje i mogą spowodować w konsekwencji wystąpienie na-
szej wspólnoty Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z aglomeracji doprowadzając 
tym samym do jej całkowitego rozpadu.

§ 2.

Wykonanie oświadczenia powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

§ 3.

Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 Przewodniczący Rady Gminy i Miasta 

Nowe Skalmierzyce

Kazimierz Sipka

Burmistrz Gminy Opatówek

Sebastian Wardęcki

Z up. Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
Sekretarz Gminy i Miasta

Zdzisław Mielczarek

Wójt Gminy Blizanów

Sławomir Musioł

Wójt Gminy Żelazków

Sylwiusz Jakubowski

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

Józef Podłużny

18.01.2018 r.
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21. Spotkanie Noworoczne
Po raz dwudziesty pierwszy Burmistrz Gmi-

ny i Miasta Nowe Skalmierzyce zorganizowała 
Spotkanie Noworoczne, na którym corocznym 
zwyczajem pojawili się parlamentarzyści bądź 
ich przedstawiciele, przedstawiciele władz 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, samorządowcy z ościennych 
gmin i powiatu, radni, sołtysi, kadra kierowni-
cza Urzędu Gminy i Miasta w Nowych Skalmie-
rzycach, księża, przedstawiciele służb mundu-
rowych, dyrektorzy placówek oświatowych, 
przedsiębiorcy oraz dyrektorzy zakładów pra-
cy znajdujących się na terenie gminy, prezesi 
organizacji pozarządowych oraz kierownictwo 
instytucji współpracujących z samorządem. 

Tym razem było to nie tylko podsumo-
wanie minionego roku, ale z racji ogłoszonej 
przez burmistrz Bożenę Budzik decyzji o za-
kończeniu samorządowego etapu życia, bilans 
jej przeszło 25-letniej pracy zawodowej na 
stanowisku burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. W klimat tego podsumowania 
wprowadził zgromadzonych sekretarz Gminy 
i Miasta Zdzisław Mielczarek: Największym 
kapitałem i bogactwem dla samorządu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce są jego mieszkań-
cy. To jesteście Wy, drodzy goście, a za Waszym 
pośrednictwem przeróżne środowiska, które re-
prezentujecie. Dzięki swojej zaradności, praco-
witości, kreatywności i pasji budujecie dzień po 
dniu coraz lepszą i piękniejszą wspólnotę Gmi-
ny i Miasta, ale równocześnie kibicujecie wła-
dzom samorządowym w tym, aby ta wspólnota 
była postrzegana jak najlepiej. Burmistrz zaś 
wymieniła szereg osób, którym w szczególny 
sposób jest wdzięczna za to, że miała zaszczyt 
spotkać ich na swojej samorządowej drodze: 
Dziękuję Wam wszystkim Państwu radnym, 
sołtysom, działaczom społecznym i sportowym, 
przedsiębiorcom oraz pracownikom urzędu, 
z którymi przez te ponad ćwierć wieku pokony-
wałam różne przeszkody na tej samorządowej, 
nie zawsze usłanej kwiatami drodze. Dziękuję 
czcigodnemu duchowieństwu za współpracę. 
Dziękuję posłom, Panu staroście, wojewodzie, 
marszałkowi Sejmiku Województwa Wielko-
polskiego. Dziękuję wszystkim dobrym ludziom 
i z satysfakcją chcę powiedzieć, że pomimo róż-
nych trudności i przeszkód nigdy żeśmy się nie 
poddawali, a nasza mała Ojczyzna piękniała 
z roku na rok. Namacalnymi tego dowodem 

niech będzie fakt, że siedmiokrotnie znaleźli-
śmy się w gronie stu najlepiej rozwijających się 
gmin w Polsce w prestiżowym rankingu dzien-
nika „Rzeczpospolita”. 

Długą drogę samorządu i ogrom pracy, 
jaki włożono, aby osiągnąć takie efekty bur-
mistrz przedstawiła w swoim przemówieniu, 
w którym streściła zrealizowane przez okres 
ćwierćwiecza inwestycje i przedsięwzięcia:

 Wielu z nas, którzy od samego początku za-
angażowali się w budowę nowego oblicza Gmi-
ny doskonale pamięta, jaka była jej kondycja 
zarówno społeczna, jak i gospodarcza. Upada-
jące zakłady pracy i ogromne bezrobocie – taki 
był obraz dnia codziennego. Infrastruktura 
komunalna (wodociągi, kanalizacja, drogi), in-
frastruktura oświatowa, kondycja gospodarcza 
firm – to był widok bardzo przygnębiający. 

Trzeba więc było zakasać rękawy i ostro 
przystąpić do pracy. I tak też żeśmy zrobili. Ka-
dencja po kadencji, zbierając grosz do grosza, 
zaczęliśmy budować wodociągi, stacje uzdat-
niania wody, pierwsze drogi i ulice. I wcale 
nie było łatwo, bo na co dzień borykaliśmy się 
z brakami finansowymi. Mimo wszystko dawa-
liśmy radę, bo był w nas zapał, wręcz żar i do-
bra energia, które to emocje pozwalały nam po-
konywać nawet te największe przeszkody, które 
stawały na drodze. 

Bo nikt mi nie powie, że gdy w 1996 roku 
przyjęliśmy na gminny garnuszek oświatę, 
to było nam wesoło. Przypomnijmy sobie, jak 
wtedy wyglądała infrastruktura oświatowa. 
W Biskupicach Ołobocznych gołe mury roz-
poczętej w czynie społecznym budowy szkoły. 
Zaś stan techniczny starego obiektu to piece 
kaflowe, zarywające się schody i toalety na ze-
wnątrz. Podobnie w Droszewie. Czyn społeczny 
i rozpoczęta budowa szkoły. O rozbudowie czy 

modernizacji innych szkół nikt nawet wtedy nie 
myślał. A jak wyglądała szkoła w Ociążu, Gosty-
czynie, 1000-latka w Nowych Skalmierzycach, 
szkoły w Lezionie, Kotowiecku czy Skalmierzy-
cach? Wystarczy spojrzeć na stare fotografie, 
a wtedy przypomnimy sobie, przed jak trudnym 
wyzwaniem stanęliśmy. A nie zapominajmy, 
że w 1999 roku wdrożono reformę oświatową 
i byliśmy zmuszeni budować gimnazja. Jak na-
tomiast wygląda nasza infrastruktura oświato-
wa dzisiaj? Tylko ktoś nieżyczliwy nie zauważy, 
że warunki naszych dzieci nie różnią się niczym 
od tych z dużych ośrodków miejskich. Rok mi-
niony to kolejna reforma, tym razem likwidu-
jąca gimnazja, którą w mojej ocenie również 
wdrożyliśmy modelowo.

W 2004 roku wstąpiliśmy do Unii Europej-
skiej, ale już kilka lat wcześniej zaczęliśmy czer-
pać korzyści z tego faktu wynikające. Tak zwane 
fundusze przedakcesyjne, w naszym przypadku 
Sapard, pozwoliły na uruchomienie wielkiego 
projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi 
Skalmierzyce i Śliwniki, aby zakończyć sanita-
cję miasta ze wsparciem już środków unijnych, 
w tym z tzw. funduszu PROW. W tamtym też 
czasie rozwiązaliśmy wielki problem, jakim 
było składowanie odpadów komunalnych, bu-
dując wspólnie z gminą Sieroszewice wysypisko 
w Psarach. 

Wspominałam o ogromnym bezrobociu na 
początku lat dziewięćdziesiątych. Przyszło więc 
i tym problemem się zająć ze skutkiem takim 
oto, że dziś staliśmy się gminą, w której pracę 
znajdują ludzie z całego regionu. Warto więc 
było podjąć ryzyko i uruchomić ulgi podatkowe, 
stworzyć podstrefę Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej oraz sprzedać gminne grunty 
czy to w mieście, czy w Ociążu dla potencjal-
nych inwestorów, którzy nam zaufali i stworzy-
li nowe miejsca pracy. A owoce tych trudnych 
i odważnych decyzji to około cztery tysiące tych 
właśnie nowych miejsc pracy w gminie, która 
liczy piętnaście tysięcy mieszkańców. 

Nie obawialiśmy się również i jako drudzy 
po Ostrowie Wielkopolskim wyemitowaliśmy 
obligacje komunalne, aby tym sposobem przy-
spieszyć procesy inwestycyjne i projekty czy to 
w oświacie, czy w drogownictwie. 

Byliśmy skuteczni i konsekwentni w stara-
niach o budowę obwodnicy miasta i wsi Skal-
mierzyce. Dziś nie wyobrażam sobie funkcjo-

Spotkanie uświetnił występ młodzieży przygotowanej  
przez dyrygenta Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej
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Mączniki nie chcą do Kalisza
1 lutego br. w sali sesyjnej Stadionu Miejsko-Gminnego  
w Nowych Skalmierzycach odbyło się zebranie mieszkańców 
Mącznik. Samorząd reprezentowali Sekretarz Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce Zdzisław Mielczarek oraz radny Marian Brzeziński.

Oprócz zagadnienia związanego z rozwo-
jem sieci gazowniczej poruszono niezwykle 
gorący w ostatnim czasie temat rozszerzenia 
granic miasta Kalisza kosztem ościennych sa-
morządów. Wszyscy spośród kilkudziesięciu 
przedstawicieli wsi oraz właścicieli działek 
byli temu przeciwni, nie kryjąc swojego obu-
rzenia działalnością prezydenta Grzegorza 
Sapińskiego: nie chcemy do Kalisza, oczywi-
ście, że nie chcemy! (…) Co możemy zrobić, 
aby do tego nie dopuścić? Nic tak nie dener-
wuje człowieka jak bezsilność! Dlaczego nikt 
nie chce nas, mieszkańców wysłuchać (…) Jak 
podkreślił radny Marian Brzeziński – Pań-
stwa jedność jest bardzo ważna. Proszę nie 
umniejszać roli mieszkańców. Wasza jedność, 
Wasze „nie” ma ogromne znaczenie i jestem 
przekonany, że będzie to brane pod uwagę 
przy podejmowaniu decyzji. 

Jestem zbudowany Państwa postawą 
w obronie swojej tożsamości i przywiązania do 
korzeni – powiedział Sekretarz Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce Zdzisław Mielczarek 
do zebranych. Dziękuję Wam w imieniu pani 
Burmistrz jak i swoim za 
wsparcie, którego nam udzie-
lacie w kolejnej już naszej bi-
twie o granice naszej gminy. 
Dziś jesteśmy o wiele silniejsi, 
niż było to w 1999 roku, kiedy 
Kalisz anektował trzy nasze 
sołectwa (Dobrzec, Kolonia 
Sulisławice i Sulisławice), bo 
czujemy, że jesteście z nami. 
Zapewniam więc Was, że je-
steśmy zdeterminowani, aby 
użyć wszelkich możliwych na-
rzędzi, które sprawią, że wła-

dze miasta Kalisza wycofają się z inicjatywy 
zmian granic miasta kosztem sołectw Mącz-
niki i Boczków. Na zebraniu byli także obecni 
mieszkańcy Kalisza, którzy dopiero się tutaj 
budują- nasze zdanie co do przyłączenia jest 
jak najbardziej negatywne. My z chęcią wyszli-
śmy z tego miasta, problemy Kalisza są na tyle 
duże, że tak naprawdę mało osób identyfiku-
je się z tym miastem. Nie dziwię się Państwa 
oburzeniu. 

Zdzisław Mielczarek przedstawił miesz-
kańcom całą procedurę jaką trzeba przejść, 
aby doszło do przyłączenia sołectw do innej 
miejscowości, podkreślając przy tym jakie 
kroki zostały poczynione przez samorząd, 
aby temu zapobiec. Konsekwencją dalszej po-
lityki włodarzy Kalisza może być wystąpienie 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z Aglome-
racji Kalisko-Ostrowskiej. Zostało również 
odczytane oświadczenie rady z dnia 30 stycz-
nia 2018 roku dot. zmiany granic, w którym 
zawarto stanowczy sprzeciw i dezaprobatę 
wobec działań prezydenta Kalisza.

Aleksander Liebert

nowania gminy i życia mieszkańców Nowych 
Skalmierzyc bez wyprowadzenia ruchu samo-
chodowego z centrum miasta. 

Na terenach wiejskich jak grzyby po deszczu 
zaczęły się pojawiać bądź to nowe, bądź zmo-
dernizowane świetlice wiejskie.

Nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym 
mieszkańców czuwają nowocześnie wyposażo-
ne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Każda z nich dysponuje nowoczesnymi wozami 
strażackimi, a poziom wyszkolenia strażaków 
nie odbiega od Państwowej Straży Pożarnej. […]

Żegnając się z Państwem mam poczucie do-
brze wykonanej pracy, choć wiem, że najtrud-
niej jest ocenić samego siebie, bo są to subiek-
tywne odczucia. Ufam jednak, że mieszkańcy 
będą obiektywni i sprawiedliwie ocenią wszyst-
ko to, co z moim udziałem dokonało się w naszej 
gminnej wspólnocie. W ten noworoczny wieczór 
dziękuję Państwu za wszystko i życzę Wam, 
abyście na jesieni tego roku dokonali mądrego 
wyboru mojego następcy. Postawcie na pasję, 
pracowitość, kompetencje i doświadczenie. Po-
stawcie na człowieka, który parafrazując sło-
wa Johna Fitzgeralda Kennedy`ego „nie będzie 
pytał, co nasza Mała Ojczyzna może zrobić dla 
niego, tylko będzie pytał – co może zrobić dla 
niej” – podsumowała Bożena Budzik, na ko-
niec zaś zaapelowała, by jej następca a także 
wszyscy, którym nieobojętne jest dobro Gmi-
ny zajęli się rewitalizacją wizytówki Nowych 
Skalmierzyc – zabytkowego dworca granicz-
nego: Proszę, żeby ten, kto obejmie urząd bur-
mistrza zrobił z tej perełki, z której wszyscy 
jesteśmy dumni, obiekt marzeń. Jest to budynek, 
który od samego początku mojej pracy zaprzą-
tał moją głowę i chciałam go kupić, bo jest jedy-
ny, piękny i niepowtarzalny. Gościmy dziś par-
lamentarzystów oraz ich wysłańców. Apeluję 
do Państwa o remont tego obiektu, by mógł on 
służyć wszystkim mieszkańcom. Zadanie to jest 
do wykonania, a przykładem tego są dla mnie 
księża, którzy chronią i remontują swoje zabyt-
kowe obiekty. Jeśli więc mogę o coś prosić na 
kolejne kadencje, to właśnie o to, aby dworzec 
w Nowych Skalmierzycach i jego rewitalizacja 
były priorytetem w działalności. Zaczęliśmy już 
ten proces i mam nadzieję, że za jakieś 10 lat 
zaprosicie Państwo Bożenę Budzik jako byłego 
burmistrza do tego właśnie obiektu na spotka-
nie noworoczne. 

Przybyli na spotkanie goście nie szczędzili 
w swoich wystąpieniach gratulacji, słów uzna-
nia oraz życzeń pomyślnej realizacji tegorocz-
nych zamierzeń samorządu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. 

Spotkanie zakończono okolicznościowym 
programem artystycznym w wykonaniu 
młodzieży przygotowanej przez dyrygenta 
Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP 
Skalmierzyce Wojciecha Musiała i Małgorza-
tę Matyśkiewicz a także toastem i życzeniami 
wszelkiej pomyślności przekazanymi przez 
burmistrz Bożenę Budzik. 

tekst: Magdalena Kąpielska
foto: Kamil Różański 
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Jak dobrze przejść przez życie z muzyką w tle
Najstarszy czynny muzyk w Polsce, równolatek niepodległości, kopalnia wiedzy historycznej,  
nagradzany licznymi odznakami oraz medalami – Edmund Marczak skończył 26 stycznia 100 lat. 

1.08.1932 roku, mając 14 lat, wstąpiłem do 
orkiestry wojskowej 60 pp. w Ostrowie Wielko-
polskim – wspomina jubilat, który do dzisiaj 
ma rewelacyjną wręcz pamięć do dat. Rok 
później otrzymałem umundurowanie wojsko-
we i notarialnie zostałem przyjęty na żołnierza 
zawodowego. Dwa lata później zostałem wy-
słany do Katowic na 3-letnie Konserwatorium 
Muzyczne. Po skończeniu tego przeszkolenia, 
w roku 1937, już nie wróciłem do 60 pp. 
w Ostrowie Wielkopolskim, ponieważ 
w Warszawie utworzono Nowy Bata-
lion Stołeczny i całą szkołę przekazano 
do tego batalionu jako Orkiestrę Repre-
zentacyjną. Był to Batalion Reprezenta-
cyjny składający się z Dywizji Wojsk Pol-
skich. We wrześniu 1939 roku został 
przydzielony do Dowództwa Obrony 
Warszawy w charakterze gońca. Po ka-
pitulacji dostał się do niewoli, z której 
uciekł, przedostając się do rodzinnych 
Nowych Skalmierzyc, by po czasie zo-
stać wysłany na roboty przymusowe 
do Niemiec. Po wojnie pracował na ko-
lei, lecz nie zapomniał o muzyce grając 
w wielu orkiestrach z terenu południa 
Wielkopolski. We wrześniu 2008 roku 
z uwagi na sędziwy wiek ograniczył swoją 
działalność muzyczną do jednego zespołu – 
Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP 
Skalmierzyce pod dyrekcją kapelmistrza Woj-
ciecha Musiała, w której gra do dzisiaj.

Takie niezwykłe urodziny nie mogły po-
zostać bez echa. Obchody rozpoczęły się 
w sobotę 27 stycznia mszą św. sprawowa-
ną w kościele pw. Bożego Ciała w Nowych 
Skalmierzycach. Benefis twórczości stulatka 
został natomiast zorganizowany w Starym 
Kinie. Był to czas na składanie życzeń przez: 

przedstawicieli samorządu z burmistrz Bo-
żeną Budzik, zastępcą burmistrza Pawłem 
Błaszczykiem, sekretarzem Zdzisławem 
Mielczarkiem oraz skarbnikiem Bolesławem 
Borkowskim, delegację radnych rady gminy 
z przewodniczącym Kazimierzem Sipką na 
czele, kierownika USC Jerzego Łukasza Wal-
czaka, który odczytał życzenia od Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 

posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka, sta-
rostę ostrowskiego Pawła Rajskiego oraz 
przedstawicieli licznych organizacji i instytu-
cji. Przez te długie lata to właśnie Pan podej-
mował wysiłek, by pamięć o trudnych czasach 
minionych była dla nas nauką na przyszłość 
– powiedziała burmistrz Bożena Budzik. To 
właśnie Pan dostarczał nam wszystkim lekcji 
patriotyzmu, ucząc i przekazując młodszym 
pokoleniom wartości, dla których warto żyć 
i za nie walczyć. To właśnie Pan wskazywał 
autorytety, których tak bardzo w dzisiejszym 

świecie brakuje. To właśnie Pan angażował się 
w działalność społeczną, z wielką pieczołowi-
tością prowadząc kronikę i z dumą prezentując 
kombatancki sztandar podczas różnego rodza-
ju świąt i rocznic państwowych. To właśnie 
Pan jako muzyk naszej orkiestry uczestniczył 
we wszystkich niemal jej przedsięwzięciach: 
próbach, wyjazdach, koncertach. To wreszcie 
Pan zarażał nas wieczną pogodą ducha, entu-

zjazmem i afirmacją życia, a przy tym 
zadziwiał swoją niebywałą skrom-
nością, uprzejmością i serdecznością 
wobec wszystkich napotykanych lu-
dzi. Dla wielu z nich, w tym i dla mnie, 
jest Pan prawdziwym przyjacielem. 

Trzon występu artystycznego za-
pewniła Miejsko-Gminna Orkiestra 
Dęta przy OSP Skalmierzyce, z którą 
Pan Edmund jest związany od lat. 
Gościnnie z Małgorzatą Biniek wy-
konano takie utwory jak „Przetań-
czyć całą noc” czy „My heart will go 
on” z filmu Titanic. Niezwykle dużo 
radości sprawił słuchaczom Polonez 
kontuszowy z popisem jubilata na 

czynelach. Niespodzianką dla benefi-
santa był natomiast Kwintet Orkiestry 

Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Pozna-
nia występujący w strojach historycznych 
oraz specjalnie zaaranżowany przez córkę 
Grażynę włoski utwór „Co było, już minę-
ło” na cześć niedawno zmarłej żony Pana 
Edmunda – Jadwigi.

Zwieńczeniem wieczoru były huczne 
urodziny spędzone w gronie licznej rodziny, 
przyjaciół oraz zaproszonych gości w remizie 
w Skalmierzycach. 

Aleksander Liebert 
foto: Kamil Różański

Życzenia dla Jubilata od przedstawicieli władz samorządowych oraz 
licznych organizacji i instytucji
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Edmund Marczak – Skalmierzyczanin,  
który żyje 100 lat w takt muzyki
Rok 2018 obchodzony jako jubileusz 100-lecia odzyskania 
niepodległości to także niezwykły jubileusz Pana Edmunda  
Marczaka, znanego w naszej skalmierzyckiej społeczności  
jako muzyka wygrywającego od młodzieńczych lat  
w różnych zespołach orkiestrowych. 

Pomimo sędziwego wieku nadal jest czyn-
nym perkusistą Miejsko-Gminnej Orkiestry 
Dętej, a muzyka ciągle gra w jego duszy. Ze-
wsząd płynące gratulacje, spotkania z prasą 
oraz przygotowania do 100-letniego jubile-
uszu już od miesiąca wypełniały każdy dzień 
sędziwemu Jubilatowi. 

Urodził się on w niemieckim Duisburgu 
26 stycznia 1918 roku, gdzie jego rodzice 
Józef i Franciszka zd. Stodolna wyjechali 
w poszukiwaniu pracy. Rok jego urodzenia na 
trwałe zapisał się w historii Europy w związ-
ku z zakończeniem działań wojennych i odzy-
skaniem przez Polskę niepodległości po 123 
latach niewoli. W roku 1920, w czasie gdy na-
sza Ojczyzna jeszcze kształtowała swoje gra-
nice, jego rodzice powrócili w rodzinne stro-
ny osiadając w opuszczonych przez Niemców 
Skalmierzycach. Tutaj też młody Edmund 
uczęszczał do szkoły powszechnej, która już 
niebawem otrzymała imię Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

Wielki wpływ na zainteresowania Edmun-
da miała jego wcześnie zmarła matka, po któ-
rej odziedziczył talent muzyczny. Ukończenie 
w roku 1932 szkoły powszechnej zbiegło 
się z wyjazdem wraz z ojcem do Ostrowa, 
gdzie młody Edmund po raz pierwszy ze-
tknął się z prawdziwą orkiestrą wojskową, 
choć zapewne już w Skalmierzycach nieraz 
obserwował pochody miejscowej orkiestry 
kolejowej. Młodzieńcze zauroczenie orkie-
strą wojskową zadecydowało o całokształcie 
jego życia, które aż do dzisiaj wypełnione 
jest dźwiękami instrumentów muzycznych. 
Już podczas spotkania z orkiestrą wojskową 
w Ostrowie postanowił uczynić wszystko, 
aby zostać członkiem zespołu. Po rozmowie 
z kapelmistrzem ostrowskiego 60. Pułku Pie-
choty ustalono, że ma zgłosić się od 1 sierp-
nia, kiedy to orkiestra wznowi ćwiczenia po 
okresie urlopowym. Dopiero w roku następ-
nym otrzymał mundur wojskowy, który trze-
ba było tak przeszyć, aby pasował do figury 
15-letniego chłopca. Początkowo próbował 
tu swoich sił w grze na klarnecie, z którym 
rozstał się bez smutku wybierając grę na 
bębnach, które w wojsku od zawsze miały 
wielkie znaczenie, albowiem nie mogła się 
bez nich obyć żadna orkiestra. 

W roku 1934, gdy okazało się że posiada 
predyspozycje do zostania muzykiem, woj-
sko wysłało go do Katowic do 3-letniego 
konserwatorium, w którym zdobywał pod-
stawowe wiadomości o grze na instrumen-

tach muzycznych. Ukończenie szkoły zbiegło 
się z utworzeniem w Warszawie Batalionu 
Stołecznego, w skład którego wchodziły też 
orkiestry wojskowe. Już 10 kwietnia 1937 
roku został wcielony do Orkiestry Reprezen-
tacyjnej Wojska Polskiego, która aż do wybu-
chu wojny uczestniczyła we wszystkich uro-
czystościach państwowych, a ponadto grała 
na zabawach, rautach i oficjalnych koncer-
tach organizowanych przez władze stolicy. 
Orkiestra Batalionu Stołecznego stacjonu-
jącego przy Łazienkach przyjmowała gości 
zagranicznych, grała na uroczystościach ko-
ścielnych, pogrzebach państwowych, a w 
roku 1938 uczestniczyła w uroczystościach 
przyjmowania w Warszawie trumny ze 
szczątkami św. Andrzeja Boboli, która przez 
Katowice, Ostrów Wlkp., Skalmierzyce i Łódź 
powracała z Rzymu do Polski. Orkiestra 
składająca się z 91 członków, w tym 72 gra-
jących, 8 fanfarzystów, 8 werblistów, 2 tam-
burmajorów i kapelmistrza dawała też kon-
certy w radiu czy dla publiczności w parkach 
Warszawy. 

Wybuch II wojny światowej zakończył 
karierę Pana Edmunda w orkiestrach woj-
skowych. W kampanii wrześniowej został 
gońcem frontowym, a po kapitulacji Warsza-
wy trafił do obozu jenieckiego w Skiernie-
wicach. Panowały tam warunki prawdziwie 
obozowe, ale doczekał się zwolnienia i wraz 
z kolegą udał się pieszo w kierunku Kalisza 
narażając się na kontrole przez wojsko nie-
mieckie. Odcinek z Łodzi do Kalisza udało się 
przejechać w pociągu z żołnierzami niemiec-
kimi. Od Kalisza do Skalmierzyc powrócili 
pieszo w ciemnościach wieczoru idąc wzdłuż 
toru i ukrywając się ze względu na godzinę 
policyjną. Jako bezrobotnego zatrudniono 
go przy rozbiórce torów na stacji w Skalmie-
rzycach Nowych, którą przygotowywano do 
rozbudowy w związku planowaną ekspansją 
Niemców na wschód. Po zakończeniu tych 
prac został wezwany do niemieckiego Urzę-
du Pracy w Ostrowie, gdzie otrzymał skiero-
wanie na roboty przymusowe w Niemczech. 
Tam skierowano go do karczowania lasów 
w miejscowości Alt Neuhaus, gdzie przeby-
wał do kwietnia 1942 roku. Lata do końca 
wojny spędził w miejscowości Weiden jako 
robotnik kolejowy. 

Po wyzwoleniu tej części Niemiec przez 
wojska amerykańskie, w połowie 1945 roku 
Pan Edmund Marczak powrócił z wojennej 
tułaczki do domu rodzinnego w Skalmierzy-

cach Nowych. Po zawarciu związku małżeń-
skiego początkowo mieszkał w Grudzielcu 
oraz rozpoczął pracę w Warsztatach Wago-
nowych w Ostrowie Wielkopolskim. Od tego 
czasu rozpoczęła się jego kariera w orkie-
strach kolejowych Ostrowa i Skalmierzyc. 
Grał w orkiestrze Fabryki Wagon pod dy-
rekcją Stanisława Borusiaka, później kapel-
mistrza orkiestry 60 pp. Stanisława Paszke 
i Zygfryda Biegały. Przez 5 lat grał także jako 
perkusista w orkiestrze w Sulmierzycach. 
Po zmianie miejsca pracy na Kalisz zmienił 
także orkiestrę – odtąd grał w orkiestrach 
Runotexu, Wistilu oraz w orkiestrze Gród 
nad Prosną pod dyrekcją kapelmistrza Marka 
Kubery a także w orkiestrze OSP Stawiszyn. 
W tym czasie włączył się także w grę orkie-
stry skalmierzyckiej. Od roku 2008 gra już 
tylko w Miejsko-Gminnej Orkiestrze Dętej 
przy OSP Skalmierzyce kierowanej obecnie 
przez dyrygenta Wojciecha Musiała. 

Po przejściu na emeryturę zawodową 
angażował się w koncerty orkiestry miejsko
-gminnej a także w prace Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 
– przez 10 lat był sekretarzem komisji rewi-
zyjnej tego związku w Kaliszu. 

Tak długie lata życia wypełnione pracą, 
grą w orkiestrach wojskowych i kolejowych 
wielokrotnie nagradzane były licznymi me-
dalami - wśród nich są „Medal Zwycięstwa 
i Wolności”, „ Za Udział w Wojnie Obronnej”, 
„Złoty Krzyż Zasługi” czy medal „Obrońcy Oj-
czyzny”. Dostojny Jubilat jest także laureatem 
wielu dyplomów, odznak resortowych i kul-
turalnych związanych z jego tak długoletnią 
pasją muzyczną. Gmina i Miasto Nowe Skal-
mierzyce wyróżniła go medalem „Za Zasługi 
dla Ziemi Skalmierzyckiej”, a powiat ostrow-
ski „Złotym Laurem Kultury”. 

Jerzy Wojtczak

Edmund Marczak ze swoim instrumentem - perkusją
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Kolędy Pospieszalskich 
w skalmierzyckim sanktuarium
Rozpoczęli swoje tournee 27.12.2017 roku we Francji, występując 
kolejno również w Anglii, Belgii, Niemczech, Białorusi, Łotwie,  
Litwie i wielu miastach Polski, by na zakończenie zagrać u stóp  
Matki Bożej Skalmierzyckiej. 

Pospieszalscy, bo o tej jednej z najbardziej 
znanych w kraju muzykujących rodzin mowa, 
zawitali do Skalmierzyc 28 stycznia ze swoją 
coroczną trasą koncertową obejmującą reper-
tuar kolęd, pastorałek oraz kantyczek.

Cieszę się, że gromadzimy się w tej świątyni 
na kolejnym wspólnym kolędowaniu. Ogromnie 
cieszę się również z tego, że tradycja ta przybra-
ła piękną formę i przybywają do nas różni ważni 
artyści, znani nie tylko w Polsce, ale i na świecie 
– powitał licznie zgromadzonych w sanktu-
arium jego kustosz ks. kanonik Sławomir No-
wak. Kolęda to piękna pieśń śpiewana w okresie 
Bożego Narodzenia. Choć w wielu domach nie 
ma już choinki, choć z kościołów znikają stajen-
ki, to jednak wciąż w naszych sercach rodzi się 
Chrystus. Cieszę się więc, że tu jesteście i razem 
z rodziną Pospieszalskich będziemy mogli za-
śpiewać mu kolędy. 

Przez dwie i pół godziny rozbrzmiewały więc 
najpiękniejsze polskie pieśni bożonarodzenio-
we – takie jak choćby „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy 

śliczna Panna”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”, „Jezusa narodzonego” czy 
„Anioł pasterzom mówił” – w autorskiej aranża-
cji zespołu złożonego z dwóch pokoleń dynastii 
Pospieszalskich (Jan, Karol, Mateusz, Marcin 
– bracia oraz najbliżsi członkowie ich rodzin: 
Barbara, Barbara Ewa, Lidia, Natalia, Paulina, 
Franciszek, Łukasz, Marek, Mikołaj, Nikodem, 
Szczepan). Oprócz klasycznych, znanych po-
wszechnie wersji, usłyszeć można również było 

opracowania w klimacie folku (polskiego i świa-
towego), jazzu czy nawet rocka. Jak powiedział 
bowiem prowadzący konferansjerkę Jan Pospie-
szalski: jest jakiś fenomen w duszy polskiej, który 
sprawia, że mimo odległych kultur, różnicy języka, 
kontynentów, ras, wszyscy kochają te dźwięki. Nie 
zabrakło przy tym rodzinnych anegdot i wspo-
mnień, przedstawiania członków zespołu i ich 
dorobku muzycznego, a nawet… tańca. Ciepła 
rodzinna atmosfera i świąteczny nastrój spra-
wiły, że nie tylko publiczność gorącymi oklaska-
mi dziękowała artystom za piękne, muzyczne 
wzruszenia, ale i oni wyrazili radość z wizyty 
w Skalmierzycach. Po gremialnym odśpiewaniu 
„Bóg się rodzi” oraz „Sto lat” dla obchodzącego 
urodziny Janka Pospieszalskiego zespół podzię-
kował wszystkim przybyłym słowami ostatniej 
już tego dnia piosenki: 
Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia 
winszujemy na ten nowy rok,
Bądźcie Państwo szczęśliwymi oraz 
błogosławionymi na ten nowy rok.

Bożego błogosławieństwa udzielił zaś 
wszystkim obecny na koncercie ks. biskup Łu-
kasz Buzun. 

Koncert został współfinansowany ze środ-
ków Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, którą 
tego dnia reprezentował wiceburmistrz Paweł 
Błaszczyk. 

 
tekst i foto: Magdalena Kąpielska

Zespół wykonał najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe

Po prawej prezentujemy fo-
torelację z uroczystości zorga-
nizowanej w dniu 30.01.2018 
roku w Batalionie Reprezen-
tacyjnym Wojska Polskiego 
w Warszawie dla Edmunda 
Marczaka, byłego muzyka Or-
kiestry Reprezentacyjnej Woj-
ska Polskiego (1937-1939). 
Dla wyjątkowego Jubilata 
– rówieśnika niepodległości – 
przygotowano uroczysty apel 
i koncert muzyczny. 

foto: st. szer. Michał Wójcik
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Koncert z tradycją
Echem najpiękniejszych kolęd, pastorałek, piosenek o tematyce 
świątecznej a także – z racji trwającego karnawału – standardów 
muzyki rozrywkowej rozbrzmiewała przez ponad półtorej godziny 
sala widowiskowa „Stare Kino” podczas Koncertu Noworocznego, 
który odbył się 21 stycznia br. 

Była to już 26. edycja przedsięwzięcia, 
które z roku na rok cieszy się wśród miesz-
kańców coraz większą popularnością. Od sa-
mego początku występują tu Miejsko-Gminna 
Orkiestra Dęta przy OSP Skalmierzyce oraz 
Chór Parafialny pw. św. Cecylii ze Skalmierzyc 
i Chór pw. św. Grzegorza z Nowych Skalmie-
rzyc, a od roku 2017 dołączył do nich również 
utworzony przy parafii pw. Bożego Ciała ze-
spół dziecięcy „Boże Iskierki”.

Tegoroczne występy tych lokalnych arty-
stów zgromadziły m.in. władze samorządowe 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, posła na 
Sejm RP, radnych Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, radnych Powiatu Ostrowskiego, 

księży oraz tak wielu miłośników muzyki, że 
zabrakło miejsc siedzących i część z nich mu-
siała wysłuchać koncertu na stojąco. 

Muzycy Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej 
przy OSP Skalmierzyce pod batutą Wojciecha 
Musiała jak zwykle zachwycili publiczność 
aranżacją światowych oraz polskich standar-
dów muzyki rozrywkowej, Chór Parafialny pw. 
św. Cecylii ze Skalmierzyc pod kierownictwem 
Andrzeja Nowickiego wystąpił z repertuarem 
kolęd i pastorałek, Chór pw. św. Grzegorza 
z Nowych Skalmierzyc pod dyrygenturą Ma-
riusza Jernalczyka z programem obejmującym 
kolędę, chorał oraz piosenkę Johna Lennona, 
a „Boże Iskierki” (również prowadzone przez 

Mariusza Jernalczyka) zaprezentowały ponad-
to piosenkę z repertuaru dziecięcego zespołu 
Arka Noego. Nie zabrakło również duetów. Na 
pierwszy z nich złożyli się artyści obu chórów: 
Małgorzata Kraszkiewicz oraz Edmund Dę-
bicki, wykonujący arie z opery Straszny Dwór 
oraz Księżniczka Czardasza, natomiast kolejny 
to Natasza Musiał z Miejsko-Gminnej Orkie-
stry Dętej i jej akompaniatorka Hanna Moch, 
które w mini koncercie fortepianowym na 
cztery ręce zagrały tradycyjne polskie kolędy.

Prowadzącej koncert Marii Byzi bez proble-
mu udało się nakłonić wszystkich występują-
cych tego dnia muzyków do wspólnego wy-
konania kolędy „Bóg się rodzi”, a już zupełnie 
spontanicznie odśpiewano gremialnie Pluri-
mos annos, plurimos! Edmundowi Marczakowi 
– 100-letniemu perkusiście orkiestry, wciąż 
aktywnie uczestniczącym w jej życiu.

Wzorem Koncertu Noworocznego Filhar-
moników Wiedeńskich nowoskalmierzycki 
koncert również zakończono Marszem Ra-
detzky’ego Johanna Straussa.

Magdalena Kąpielska 

Podczas koncertu można było wysłuchać nie tylko kolęd, ale również standardów muzyki rozrywkowej
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Zakończony sukcesem  
XII Rajdo-Biwak „Szlakiem 
Powstańców Wielkopolskich” 
przeszedł do historii
W dniach 2-4 lutego na terenie Nowych Skalmierzyc 
odbyła się impreza upamiętniająca wydarzenia Powstania 
Wielkopolskiego. Harcerze z całej Polski przyjechali tu, 
aby zmierzyć się ze swoimi słabościami, trudem zadań,  
ale również przeżyć niesamowitą przygodę na szlaku rajdu. 

Udział wzięło 21 patroli z całej Wielko-
polski a także województwa pomorskiego 
oraz małopolskiego. Zadania do wykonania 
wymagały od uczestników sprytu, podstępu, 
sprawności fizycznej oraz przede wszystkim 
kooperacji w grupie. Znalazło się również spo-
ro czasu na integrację między środowiskami. 

Zmagania ekip powstańczych zwieńczyły: 
złożenie wiązanek kwiatów przy Pomniku 
Powstańców Wielkopolskich a następnie zor-
ganizowana już po raz drugi gala „Profil Pade-
rewskiego”, która odbyła się w hali Stadionu 
Miejsko-Gminnego w Nowych Skalmierzycach. 
Oprócz drużyn biorących udział w rajdzie 
uczestniczyli w niej m.in. Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik 
oraz kierownik Referatu Oświaty Daniel Mi-
tuła, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Za-
stępca Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej 
hm. Karolina Wachowiak, Komendant Hufca 
Kalisz hm. Marian Maćkowiak, Przewodniczą-
cy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP 
Kalisz hm. Janusz Sibiński oraz kierownik Refe-
ratu Wędrowniczego Chorągwi Wielkopolskiej 
hm. Krystian Jabłkowski, którzy w swoich wy-
stąpieniach gratulowali Komendzie Szczepu 
ZHP GRANICA podjęcia inicjatywy organizacji 
przedsięwzięcia upamiętniającego w żywy 
i ciekawy sposób zbrojny czyn Wielkopolan 
z lat 1918-1919. Jak powiedziała burmistrz 
Bożena Budzik: niezmiernie się cieszę i gra-
tuluję, że i Wy – skalmierzyccy skauci skupieni 
w Szczepie imienia Powstańców Wielkopolskich 
– od tylu już lat poprzez ten właśnie biwak je-
steście strażnikami pamięci o bohaterach tej 
zwycięskiej insurekcji, przekazując środowisku 
harcerskiemu z całego naszego województwa 
nie tylko piękną w treści, ale i atrakcyjną w for-
mie lekcję historii oraz patriotyzmu. 

Nagrody oraz statuetki „Profil Paderew-
skiego” przyznano w pięciu kategoriach. 
Mistrzami współpracy została 7DW i inne 
mniejszości narodowe z Ostrowa Wielkopol-
skiego, Najchytrzejszymi z chytrych okazały 
się Oryginalne Feniksy z Kalisza, statuetkę za 
Znakomite aktorstwo przyznano Stokrot-
kom ze Złotowa, natomiast I Pluton Jarociń-
skich Kompanii Lotnych z Jarocina zwyciężył 
w dwóch kategoriach. Okazało się bowiem, 
że nie tylko przygotowali Najlepszy strój, ale 

i zostali Zwycięzcami XII edycji Rajdo-Bi-
waku. Ponadto przyznano również odznakę 
Przyjaciół Harcerstwa, którą Zastępca Komen-
danta Chorągwi Wielkopolskiej hm. Karolina 
Wachowiak wręczyła dyrektor PP „Jarzębinka” 
w Nowych Skalmierzycach Annie Walczak.

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom oraz 
uczestnikom. Wzięcie udziału w rajdzie już jest 
wielkim sukcesem i wysiłkiem. Prócz nagród 
głównych każdy patrol otrzymał zestaw upo-
minków i gadżetów: identyfikatory, smycze 
z logiem Rajdo-Biwaku oraz Szczepu Granica, 
powstańcze skarpetki przygotowane specjal-
nie na tę imprezę oraz gry planszowe. Galę 
Profil Paderewskiego zwieńczył koncert zna-
nego zespołu Cisza jak ta. 

Organizatorzy Rajdo-Biwaku z całego 
serca dziękują wszystkim, którzy choćby 
w maleńkim stopniu przyczynili się do jego 
organizacji. Dziękujemy Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożenie Bu-
dzik, która po raz dwunasty wsparła naszą 
inicjatywę patronatem honorowym oraz 
wsparciem finansowym. Chcemy również 
podziękować Komendantowi Chorągwi 
Wielkopolskiej hm. Tomaszowi Kujaczyń-
skiemu, delegacjom chorągwianym, Posłowi 
na Sejm RP Tomaszowi Ławniczakowi, dy-
rekcji i kadrze Szkoły Podstawowej im. Pol-
skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach, 
dyrekcji Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, 
zaprzyjaźnionym firmom, harcerzom i przy-
jaciołom zaangażowanym w organizację ca-
łego projektu, mieszkańcom, którzy przyjęli 
od naszych powstańców flagi powstańcze 
i wywiesili je w swoich domach oraz całej ob-
słudze sceny i stadionu. Nie sposób jest wy-
mienić wszystkich z imienia i nazwiska. Z ca-
łego serca dziękujemy wszystkim i każdemu 
z osobna za najmniejszą cegiełkę dołożoną 
do naszej imprezy. Bez Was nie stworzyliby-
śmy tak wspaniałego dzieła. 

Teraz czas odpocząć po długich przygoto-
waniach i nabrać sił na organizację przyszło-
rocznej edycji. Poprzeczka postawiona bardzo 
wysoko, więc trzeba sprostać postawionemu 
zadaniu. 

Karolina Olek (Szczep Granica)
Magdalena Kąpielska 

Wręczenie nagród i statuetek zwycięskim drużynom
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Blisko 40 tys. złotych dla Jurka Owsiaka  
i jego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

To było bardzo fajne! – w tych krótkich, 
prostych i entuzjastycznych słowach kilkulet-
ni mieszkaniec Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce podsumował pokaz fajerwerków, czyli 
tzw. „światełko do nieba” kończące zbiórkę 
dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
w którą samorząd Nowych Skalmierzyc za-
angażował się po raz dwudziesty drugi. Za-
nim jednak – tak jak w całej Polsce – równo 
o godzinie 20.00 w górę wystrzeliły ognie, 
które rozbłysły nad płytą stadionu w Nowych 
Skalmierzycach, w całej Gminie działo się, 
działo…

Przede wszystkim kwesta, do której przy-
stąpiło 65 młodych wolontariuszy zrekruto-
wanych przez współorganizatora akcji, czyli 
Międzyszkolny Ośrodek Animatorów Kultury 
pod przewodnictwem Grażyny Kucharskiej. 
Dzieci z wszystkich przedszkoli oraz szkół od 

wczesnych godzin porannych przemierzały 
ulice oraz osiedla mieszkaniowe, by nie prze-
gapić nikogo z chętnych do otworzenia swych 
serc i uchylenia kieszeni dla tych, na których 
fundacja Owsiaka skupia się w tym roku, a są 
nimi noworodki. Cel zaś to wyrównanie szans 

w ich leczeniu poprzez wyposażenie podsta-
wowych oddziałów neonatologicznych.

W Starym Kinie, w którym mieścił się 
sztab, zorganizowano zaś dwie projekcje ba-
jek, a następnie występy dzieci i młodzieży. 
Były więc śpiewy i tańce – również te wspól-
ne z publicznością, która wypełniła salę po 
brzegi. 

Z orkiestrą zagrały w tym roku również 
władze samorządowe: burmistrz Bożena 
Budzik, jej zastępca Paweł Błaszczyk oraz se-
kretarz Zdzisław Mielczarek. Efektem zbiórki 
jest zaś 39.352,92 zł, 25 € oraz 100 koron cze-
skich. Tak duża kwota to rekord Nowych Skal-
mierzyc, suma o 16 tysięcy większa niż przed 
rokiem. Dwadzieścia dwie kwesty przyniosły 
zaś ogólną sumę 270.821,81 zł. Do zobacze-
nia na kolejnym, 27. Finale. Siema!

Magdalena Kąpielska

„Światełko do nieba”
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Przyznano środki organizacjom 
pozarządowym działającym  
na terenie Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce
577 500 zł – taką kwotę Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik przyznała w sumie 
siedemnastu organizacjom pozarządowym na dwadzieścia 
pięć zadań realizowanych w 2018 roku na terenie 
Gminy i Miasta w ramach otwartego konkursu ofert. 

Spotkanie, na którym rozdysponowano 
środki i podpisano umowy odbyło się 10 
stycznia br. w sali sesyjnej na Stadionie Miej-
sko-Gminnym. Burmistrz reprezentował 
zastępca Paweł Błaszczyk, który w jej imie-
niu podziękował przybyłym prezesom bądź 
przedstawicielom za aktywny udział w życiu 
społecznym, kulturalnym oraz sportowym 
Gminy. Większość organizacji działających na 
naszym terenie bierze co roku udział w otwar-
tym konkursie ofert. Niech podziękowaniem 
samorządu za tę pracę będą środki przyznane 
na działalność w roku 2018. Z roku na rok bu-
dżet przeznaczany na to wsparcie jest coraz 
większy. W perspektywie ostatnich sześciu 
lat nastąpił prawie pięciokrotny wzrost, o ile 
bowiem w 2012 roku wsparliśmy organizacje 
kwotą niespełna 117 tys. złotych, tak w roku 
bieżącym jest to ponad 577 tys. złotych. Idzie-
my więc po schodach mocno w górę. Gdzie 
one się skończą, nie wiemy, ale chcielibyśmy, 
aby nie skończyły się nigdy – podsumo-
wał wiceburmistrz.

Wykres ilustrujący wspomniany wyżej 
wzrost środków przekazywanych na zada-
nia publiczne realizowane w ramach otwar-
tego konkursu ofert przedstawił kierownik 
Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Aleksander Lie-
bert, który omówił także w skrócie przebieg 
tegorocznego konkursu. Wpłynęło w su-
mie trzydzieści jeden ofert złożonych przez 
dwadzieścia organizacji. Komisja po ocenie 
wniosków rekomendowała do przyznania 
577 500 zł, których podział przedstawia 
się następująco:
• M-G Orkiestra Dęta – zadanie pn. 

Prowadzenie Miejsko-Gminnej Orkiestry 
Dętej – wykonywanie okolicznościowych 
programów artystycznych związanych 
z obchodami rocznic państwowych i lokal-
nych, udział w przeglądach i koncertach 
oraz szkolenie młodej kadry instrumenta-
listów – kwota 55.000 zł

• Klub Sportowy „POGOŃ” Nowe Skal-
mierzyce – zadanie pn. Szkolenie w piłce 
nożnej osób dorosłych – kwota 90.000 zł

• Klub Sportowy „POGOŃ” Nowe Skal-
mierzyce – zadanie pn. Szkolenie dzieci 
i młodzieży w Gminie i Mieście Nowe 

Skalmierzyce w dyscyplinie piłki nożnej – 
kwota 120.000 zł

• Klub Sportowy „POGOŃ” Nowe Skalmie-
rzyce – zadanie pn. Organizacja otwartych 
zajęć sportowych w dyscyplinie piłka 
nożna na boisku sztucznej nawierzchni – 
kwota 30.000 zł

• Klub Sportowy „Pogoń” Nowe Skal-
mierzyce – zadanie pn. Szkolenie dzieci 
i młodzieży w dyscyplinie piłki nożnej- 
Biskupice Ołoboczne – kwota 18.000 zł

• Stowarzyszenie Działkowców „Kolejarz” 
w ROD – zadanie pn. Dzień Działkowca, 
Dzień Pieczonego Ziemniaka – kwota 
6.800 zł

• Wielkopolski Związek Kolarski - zada-
nie pn. III etap XXVIII Ogólnopolskiego 
Wyścigu Kolarskiego – kwota 6.000 zł

• Miejsko-Gminny UKS „Pogoń” Nowe 
Skalmierzyce – zadanie pn. Organizacja 
i prowadzenie procesu szkolenia spor-
towego dzieci i młodzieży w dyscyplinie 
szachy w szkołach podstawowych i gimna-
zjach oraz na terenie gminy i miasta Nowe 
Skalmierzyce – kwota 7.000 zł

• Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka 
i Rodziny – zadanie pn. 1. Spotkanie Wiel-
kanocne 2. Akcja letnia 3. XVIII Przegląd 
Dorobku Artystycznego Osób Niepełno-
sprawnych 4. Spotkanie Gwiazdkowe – 
kwota 10.000 zł

• Parafialny Uczniowski Klub Sportowy 
„Sokoły” Droszew – zadanie pn. Szkolenie 
dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 
w piłce nożnej – kwota 18.000 zł

• Klub Motocyklowy ISKRA Skalmierzyce 
– zadanie pn. Motoserce 2018 – kwota 
8.000 zł

• Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmie-
rzyce – zadanie pn. Rajd rowerowy na 
rozpoczęcie sezonu, II Rajd Rowerowy na 
Koniec Świata – kwota 1.500 zł

• Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmie-
rzyce – zadanie pn. IV Klasyk Skalmie-
rzycki – kwota 12.000 zł

• Stowarzyszenie Kulturalne - Teatr Miste-
rium - Biskupice Ołoboczne – zadanie 
pn. Drogi do niepodległości - 100-lecie 
odzyskania niepodległości przez Polskę 
w roku 1918 – kwota 32.000 zł

• Stowarzyszenie Chór św. Grzegorza – 
zadanie pn. Koncert najpiękniejszych arii 
operowych – kwota 4.800 zł

• Miejsko-Gminny Szkolny Związek Spor-
towy w Nowych Skalmierzycach – zada-
nie pn. Udział dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych z terenu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce w szkolnym współza-
wodnictwie sportowym – kwota 15.000

• Wiejski Klub Sportowy „WĘGRY” – zada-
nie pn. Organizacja i prowadzenie szkole-
nia sportowego młodzieży i dorosłych oraz 
udział we współzawodnictwie sportowym 
na terenie Gminy Nowe Skalmierzyce – 
kwota 6.000 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego - Chorą-
giew Wielkopolska - Hufiec Kalisz - zada-
nie pn. Zlot Związku Harcerstwa Polskiego 
Gdańsk 2018 – kwota 12.000 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego - Cho-
rągiew Wielkopolska - Hufiec Kalisz 
– zadanie pn. XII Rajdo-Biwak „Szlakiem 
Powstańców Wielkopolskich” – kwota 
10.000 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego - Cho-
rągiew Wielkopolska- Hufiec Kalisz – 
zadanie pn. Zimowisko harcerskie – kwota 
3.000 zł

• Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” Ociąż 
– zadanie pn. Szkolenie dzieci i młodzieży - 
piłka nożna – kwota 6.000 zł

• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmie-
rzycach – zadanie pn. Festiwal Muzyki 
Chrześcijańskiej KoncerTY+ - kwota 5.000 
zł

• Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki – 
zadanie pn. Nasza świetlica, nasza wspólna 
sprawa – kwota 17.500 zł

• Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki 
– zadanie pn. Po lekcjach jestem aktywny – 
kwota 70.000 zł

• Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki 
– zadanie pn. Aktywni w każdym wieku – 
kwota 13.900 zł

Spotkanie zakończyło się podpisaniem 
i wręczeniem umów oraz życzeniami po-
myślnej realizacji powyższych zadań.

Magdalena Kąpielska 

W 2018 roku dofinansowano 25 zadań realizowanych  
przez organizacje pozarządowe

12



Dzień Babci 
i Dziadka w Oddziale 
Przedszkolnym przy 
Szkole Podstawowej 
im. Polskich 
Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach

Babcie i dziadkowie są wyjątkowymi oso-
bami w naszym życiu. Jesteśmy im wdzięczni 
za wszystkie ciepłe słowa, troskę oraz bez-
warunkową miłość, którą obdarzają nas na 
co dzień. Dlatego też dzieci - w podziękowa-
niu - zaprosiły swoje kochane babcie i dziad-
ków do przedszkola, przygotowały dla nich 
specjalny program artystyczny, recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Miłymi 
przerywnikami były gromkie brawa. Dumni 
dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali wy-
stępy wnuków, a przedszkolaki odważnie 

i bez tremy prezentowały swoje umiejętno-
ści, po czym wręczyły laurki i upominki. Po 
części oficjalnej goście zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek. To był naprawdę uro-
czysty dzień pełen uśmiechu, radości i dumy. 

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć 

i dziadków pokazały, jak ważne są takie spo-
tkania i chwile spędzone wspólnie z wnuka-
mi. Kochanym babciom i drogim dziadkom 
jeszcze raz życzymy zdrowia oraz wszel-
kiej pomyślności.

Marta Nowicka

„TIKa nasza  
Matematyka” 
Projekt edukacyjny 
realizowany w Szkole 
Podstawowej  
im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach
Realizacja projektu rozpoczęła się 
z początkiem września. Działania 
są nastawione na wykorzystanie 
nowoczesnych technologii,  
co pomaga dzieciom polubić, 
poznać i zrozumieć matematykę. 

Ich założeniem jest, aby uczniowie po-
strzegali matematykę w kategoriach twór-
czej i fascynującej zabawy poprzez wy-
korzystywanie nowoczesnych narzędzi 
w procesie kształcenia, grywalizację oraz 
wspólnie podejmowane inicjatywy podczas 
gratki z matematyką. 

Projekt „TIKa nasza Matematyka” przygo-
towuje uczniów do życia w świecie, w którym 
każdego dnia wykorzystuje się komputery, 
tablety, smartfony, w którym trudno funkcjo-
nować bez Internetu. Jest realizowany na za-
jęciach dodatkowych, w ramach konkursów, 
wycieczek, warsztatów oraz imprez szkol-
nych. Uczniowie mają możliwość dostrzec 
w matematyce coś ciekawego, co zachęca 
ich do nauki, do starań, aby wiedzieć i umieć 
więcej. 

W trakcie trwania projektu uczniowie bio-

rą udział w zajęciach dodatkowych „Matika”, 
podczas których rozwijają swoje umiejętno-
ści matematyczne za pomocą interaktywnych 
gier, quizów i zagadek, tworzą własne inte-
raktywne zadania matematyczne, podejmu-
ją wyzwania podczas pracy na platformach 
edukacyjnych oraz bawiąc się w edukacyj-
nych aplikacjach na urządzeniach mobilnych. 
Podejmowane przedsięwzięcia to także kon-
kursy dla uczniów oraz rodziców. Pierwszym 
z nich był konkurs „Sprawdź siebie” ze zna-
jomości tabliczki mnożenia na czas. W kolej-
nym konkursie „Matematyka TIKa” rodziny 
miały okazję wykorzystać swą kreatywność, 
był to konkurs na najciekawszy śmieszny fil-
mik z łamigłówką matematyczną. Ciekawym 
punktem projektu były grudniowe warsztaty 
dla rodziców, przygotowane i prowadzone 
przez uczniów, obejmujące pracę w arkuszu 

kalkulacyjnym, wykorzystywanie platform 
edukacyjnych oraz matematycznych aplikacji 
na urządzenia mobilne. Całość dopełni reali-
zacja przedsięwzięć „Praca w sklepie, banku 
i urzędzie”, która ma ukazać uczniom uży-
teczność matematyki w praktyce. 

Projekt jest realizowany w ramach progra-
mu mPotęga, a dofinansowała go Fundacja 
mBanku, której misją jest wspieranie dzieci 
i młodzieży w nauce matematyki. Projekt 
„TIKa nasza Matematyka” otrzymał grant na 
jego realizację, gdyż znalazł się w gronie zwy-
cięskich w ogólnopolskim konkursie granto-
wym programu mPotęga. 

Szkoła brała udział w konkursie już drugi 
rok z rzędu. Byliśmy grantobiorcami także 
w ubiegłorocznej edycji tegoż programu. 

Uczestnicy projektu
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W Droszewie 
„Prywatka dla Babci i Dziadka”
Piosenka jest dobra na wszystko…, wiadomo nie od dziś, bo przecież poprzez muzykę można życzyć, 
dziękować, czasem nawet przepraszać. Wystarczy wyobraźnia, stary gramofon,  
a melodia przywróci wspomnień czar, który dzięki nim nigdy nie przeminie. 

Taki dzień pełen wzruszeń i niezapomnia-
nych młodzieńczych wrażeń zorganizowali 
dla swoich dziadków uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dro-
szewie. W styczniu 2018 roku odbył się kon-
cert, na który z kwiatami przybyli: Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena 
Budzik, Kierownik Referatu Oświaty i Wycho-
wania Daniel Mituła, ksiądz kanonik dr Jaro-
sław Materliński, dyrektor szkoły Lidia Biela 
oraz Babcie i Dziadkowie. 

Szkolne studio „Koncertu Życzeń” prze-
niosło zaproszonych gości w lata wesołych, 
młodzieńczych zabaw i tanecznych prywatek. 
Wspólnie z konferansjerami- Karoliną Mądry, 
Weroniką Banaszak, Kacprem Wawrzynia-
kiem i Wiktorem Bogackim- zaprezentowali 
się tancerze z klasy II, III, IV i V, którzy przypo-

mnieli rock and rolla, twista, charlestona czy 
cha-chę. Na scenie rozbrzmiewały utwory po-
pularnych w latach 70. i 80. wykonawców mu-
zyki rozrywkowej przeboje, przy których ba-
wiła się cała Polska. Nie zabrakło aktorskich 
popisów wnucząt, pięknych życzeń i zagadek 
z okazji Święta Babci i Dziadka. Z cyganami 
z klasy I i ich barwnym taborem śpiewała cała 
sala, a saksofonista Kamil Kubaś porwał ze-
branych brawurową interpretacją utworów: 
„Dziewczyny z albatrosa” i „Gdzie się podziały 
tamte prywatki…” . Wszystko po to, by wspól-
nie z dziadkami bawić się przy muzyce. 

Styczniowe koncerty stały się już tradycją 
szkoły. Każdego roku przedszkolaki i ucznio-
wie dziękują dziadkom za to, że się o nich 
troszczą, pomagają, cieszą z najdrobniejszych 
sukcesów, wspierają i bardzo kochają. W tro-

sce o bezpieczeństwo policjant z komisariatu 
w Nowych Skalmierzycach wygłosił prelekcję, 
ostrzegając przed przebiegłością oszustów, 
którzy okradają starsze osoby, wykorzystując 
metodę „na wnuczka”. 

Koncert był muzycznym prezentem i oka-
zją do wspólnego spotkania pokoleń. Przy ka-
wie i słodkim poczęstunku zorganizowanym 
przez Radę Rodziców naszej szkoły prywat-
kowym opowieściom i dawnym historiom 
nie było końca. W imieniu wszystkich Babć 
i Dziadków pani Irena Frąszczak obdarowała 
wnuczęta wielkim koszem słodkości.

Pamiętajmy jednak, że ciepłe słowa i do-
bre uczynki nie powinny być tylko od święta. 
Nie zapominajmy o dziadkach i kochajmy ich 
przez cały rok!

(M.K.) 

Nagrody w V Powiatowym  
Konkursie Plastycznym
15 grudnia 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie  
V Powiatowego Konkursu Plastycznego „Święta tuż, tuż...

„
 

Kolejny raz Szkoła Podstawowa nr 
7 w Ostrowie Wlkp. zaprosiła małych 
artystów ze szkół podstawowych do 
plastycznej interpretacji tematyki bożo-
narodzeniowej. W tym roku dzieci malo-
wały, rysowały i wyklejały anioły. 

Na konkurs nadesłano blisko 700 prac 
wykonanych rozmaitymi technikami 
plastycznymi. Jurorzy: Ewa Malarczyk 
- artysta plastyk oraz Renata Sikora - 
pedagog, animator kultury, nagrodziły 
i wyróżniły 44 prace plastyczne. Ocenia-
no ich walory artystyczne, pomysłowość, 
oryginalne ujęcie tematu, formę i estety-

kę wykonania. Wśród laureatów znalazły 
się uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Droszewie. Karoli-
na Binek z klasy IV, Iga Bogacka z klasy IV 
oraz Katarzyna Binek z klasy VII zachwy-
ciły komisję konkursową kolorystyką, 
techniką i dojrzałością plastyczną, a za 
swoje anioły otrzymały dyplomy i wspa-
niałe nagrody.

Gratulujemy dziewczynkom dużego 
sukcesu i życzmy kolejnych wspaniałych 
pomysłów! Czekamy na kolejne oryginal-
ne dzieła plastyczne.

(M.K.)

Dzieci oczarowały widownię piosenkami z dawnych lat
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Konkurs Kolęd i Pastorałek
Gminno-Dekanalny Koncert Kolęd i Pastorałek po raz pierwszy odbył się 
w gostyczyńskim Betlejem – miejscowej świątyni. W konkursie, który 
odbył się w uroczystość Trzech Króli wzięło udział 37 wykonawców. 

W kategorii klas I-IV pierwsze miejsce za-
jęła Aleksandra Błaszczyk z SP w Droszewie, 
II miejsce – Gabriela i Michalina Walczak z SP 
w Skalmierzycach, III miejsce – Ola Płomiń-
ska z SP w Gostyczynie. Wyróżnienia zdoby-
ły Maja Gierszewicz i Wiktoria Matuszew-
ska - SP Droszew.

W kategorii klas V-VII pierwsze miejsce 
wywalczyła Martyna Kamzol z SP we Wie-
lowsi. Jury przyznało dwa równorzędne II 
miejsca, dla Hanny Maciak z SP w Gostyczy-
nie i Karoliny Banasiak z SP w Droszewie, na-
tomiast miejsce III przyznano duetowi z Wie-
lowsi: Zuzannie Tomczak i Julii Wawrzyniak. 

W kategorii zespoły wystąpił zespół mu-
zyczny z Rososzycy. 

Po zakończeniu śpiewu uczestników, pod-
czas obrad jury, zgromadzeni w świątyni 
mogli się włączyć w śpiew kolęd, któremu 
przewodniczył Arkadiusz Grzęda, absolwent 
naszej szkoły oraz chórzysta szkolnego chó-
ru „Dysonans” przy liceum im. T. Kościuszki 

w Kaliszu. Po wręczeniu dyplomów i upo-
minków uczestnicy zostali zaproszeni na 
herbatę i słodki poczęstunek. 

Dzięki hojności i wielkiemu sercu sponso-
rów każdy z uczestników konkursu wyszedł 
obdarowany upominkami. Dziękujemy: 
Agacie i Dariuszowi Nadera - właścicielom 
firmy «CX-80» z Chotowa, Andrzejowi Gar-
carkowi - właścicielowi firmy «Auto-Partner 
Jan i Andrzej Garcarek ASO Mercedes-Benz» 
w Ociążu, Janowi Kolańskiemu - prezeso-
wi firmy „Colian” z Opatówka oraz Jerze-
mu Krzakowi - prezesowi Spółdzielczego 
Związku Grup Producentów Rolnych  „La-
zur” w Nowych Skalmierzycach. Pragniemy 
również podziękować wszystkim, którzy po-
święcili swój wolny czas i odpowiedzieli na 
nasze zaproszenie, aby śpiewać na chwałę 
bożą oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób 
pomogli w organizacji przedsięwzięcia.

Organizatorzy konkursu
Maria Nowacka, Tomasz Ratajczyk 

Wokalny sukces ucznia z Kotowiecka
Uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku, 
Adrian Owczarek, został laureatem IX Międzyszkolnego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek w Kaliszu, który odbył się 23 stycznia w Szkole 
Podstawowej nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego. Honorowy 
patronat nad nim objął Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński. 

W konkursie wzięło udział dziewięć szkół 
z Kalisza i okolic, których reprezentanci ocenia-
ni byli w dwóch kategoriach, młodszej i starszej, 
przez wykładowców Wydziału Pedagogiczno-Ar-
tystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Celem konkursu było 
m.in. kultywowanie i podtrzymywanie tradycji 
śpiewania kolęd i pastorałek oraz propagowanie 

kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.
Zdobywca pierwszego miejsca w kategorii 

klas V-VII, Adrian Owczarek, ma 13 lat i jest 
uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Kaliszu. To nie pierwszy konkurs wokal-
ny, którego został laureatem. Adrian swoim 
talentem służy jako organista w rodzinnej pa-
rafii w Droszewie. 

„Aktywna Tablica”  
- program rozwijania  
szkolnej infrastruktury
Gmina i Miasto Nowe 
Skalmierzyce od wielu lat 
aktywnie wyposaża szkoły 
w nowoczesne technologie 
służące realizacji podstaw 
programowych. 

Efektem tych działań są sale lekcyj-
ne bardzo dobrze zaopatrzone czy to 
w tablice interaktywne, rzutniki, lap-
topy czy mobilne pracownie kompute-
rowe. Każda z placówek oświatowych 
może się poszczycić posiadaniem kilku, 
a nawet kilkunastu tablic interaktyw-
nych. Należy tutaj również wspomnieć 
o bardzo dobrze wyszkolonej kadrze 
pedagogicznej, która czynnie korzysta 
z nowinek technologicznych. 

Rządowy program rozwijania tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych 
„Aktywna tablica” stworzył Gminie 
możliwość skorzystania w roku 2017 
z dofinansowania na doposażenie 4 pla-
cówek w nowe interaktywne monitory 
dotykowe oraz ultrakrótkoogniskowe 
projektory. Złożony wniosek zbiorowy 
został pozytywnie zaopiniowany przez 
Wojewodę Wielkopolskiego, czego 
efektem jest otrzymana dotacja celowa 
w wysokości 56.000 zł. Gmina i Mia-
sto Nowe Skalmierzyce partycypuje 
w kosztach doposażenia w wysokości 
25% realizowanego zadania. Zakupio-
ne w ramach programu pomoce dydak-
tyczne planuje się wykorzystać w toku 
realizacji podstaw programowych w za-
kresie edukacji wczesnoszkolnej czy na-
uki języków obcych. 
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Nagroda dla Stowarzyszenia 
Przyjaciół Jarzębinki
„Ekologiczne działania Stowarzyszenia Przyjaciół Jarzębinki 
w Nowych Skalmierzycach” to projekt, który został zgłoszony  
do konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe  
w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

W Poznaniu odbyło się uroczyste wręcze-
nie nagród dla laureatów konkursu. W ich 
gronie znalazło się Stowarzyszenie Przyjaciół 
Jarzębinki, którego projekt został wysoko oce-
niony i w kategorii działań proekologicznych 
otrzymał nagrodę w wysokości 10.000,00 
zł. Nagrodę odebrała Anna Walczak, dyrek-
tor przedszkola Jarzębinka, które również 
w tym dniu otrzymało nagrodę za działania 
prokulturowe. 

Nagroda przyznana została za szereg dzia-

łań ekologicznych podejmowanych przez sto-
warzyszenie m.in. za ekologiczną ścieżkę przy 
przedszkolu Jarzębinka, segregację i wykorzy-
stywanie odpadów do prac w działalności sto-
warzyszenia, ekologiczne warsztaty „Eko-bi-
żuteria”, czy konkursy o tematyce ekologicznej. 

Stowarzyszenie otrzymało nagrodę już po 
raz drugi. Ubiegłoroczna nagroda finansowa 
przeznaczona została na wkład własny do 
stworzenia ścieżki ekologicznej przy przed-
szkolu Jarzębinka. 

„Jak wychować 
szczęśliwe dzieci”
W ostatnim kwartale br. 
w szkołach i sołectwach Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 
odbyły się zajęcia dla rodziców 
„Jak wychować szczęśliwe 
dzieci”, czyli takie, które nie 
będą potrzebowały alkoholu, 
narkotyków, dopalaczy czy 
wirtualnego świata, aby czuć 
się ważne i potrzebne.

Zajęcia przeprowadzono w szkołach 
w Skalmierzycach, Droszewie i Koto-
wiecku oraz w sołectwach Miedzianów 
i Strzegowa.

Cieszy fakt, że rodzice chętnie skorzy-
stali z zaproszenia na zajęcia, byli żywo 
zainteresowani metodami i wskazówka-
mi dotyczącymi polepszenia relacji z wła-
snym dzieckiem poprzez poznanie kon-
struktywnych sposobów komunikowania 
się, metod wzmacniania zasobów dziecka 
i innych, które są korzystne w wychowa-
niu swoich pociech.

 
Hanna Rozbicka-Winiecka

Odwiedziny przedszkolaków
20 grudnia 2017 roku był dniem niezwykłym  
dla podopiecznych Środowiskowego  
Domu Samopomocy w Nowych Skalmierzycach. 

Tego dnia bowiem odwiedziło ich wielu małych gości z Publicznego Przed-
szkola „Pod Kasztanami” oraz Publicznego Przedszkola „Jarzębinka” w Nowych 
Skalmierzycach. Podczas spotkania uczestnicy domu mogli obejrzeć wystawio-
ne specjalnie dla nich przez małych artystów przedstawienia jasełkowe. Uczest-
nicy domu również nie byli dłużni gościom i zaprezentowali swoje umiejętności 
artystyczne w przedstawieniu bożonarodzeniowym. Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z „Jarzębinki”

Zabawa choinkowa  
dla dzieci z Ociąża
Karnawał to czas balów i zabaw. Dzieci uwielbiają  
takie wydarzenia i czekają na nie z utęsknieniem. 

Wychodząc więc naprzeciw dziecięcym pragnieniom, sołtys oraz rada so-
łecka wsi Ociąż zorganizowali coroczny bal karnawałowy, który odbył się 14 
stycznia br. w świetlicy wiejskiej.

Dzieci wspaniale bawiły się przy muzyce i rywalizowały w konkursach prze-
prowadzonych przez animatorów – klaunów. Nikt się nie nudził, a w przerwach 
między zabawami najmłodsi objadali się słodkościami. 

Kiedy dobiegł końca czas uciech, każdy uczestnik również na pożegnanie 
otrzymał słodką niespodziankę. Do zobaczenia za rok – mówiły dzieci, żegnając 
się z klaunami.

sołtys oraz rada sołecka wsi Ociąż Uczestnicy zabawy
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Spotkanie Gwiazdkowe 
w Środowiskowym  
Domu Samopomocy
Ubiegłoroczne Spotkanie Gwiazdkowe 
w Środowiskowym Domu Samopomocy  
w Nowych Skalmierzycach odbyło się 14 grudnia. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Paweł Błaszczyk, Przewodni-
czący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Kazimierz Sipka oraz radni: Małgorzata 
Walczak, Grażyna Jaś, Tadeusz Orzechowski 
i Grzegorz Wojciechowski, proboszcz parafii 
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skal-
mierzycach ks. kan. Sławomir Nowak, Dy-
rektor PP „Pod Kasztanami” Olga Gruszczyń-
ska, Dyrektor PP „Jarzębinka” Anna Walczak, 
delegacja z Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Skalmierzycach, Prezes 
Spółdzielczego Związku Grup Producentów 
Rolnych  „Lazur” w Nowych Skalmierzycach 

Jerzy Krzak, Pre-
zes Stowarzyszenia 
Działkowców „Kole-
jarz” w ROD w No-
wych Skalmierzycach 
Jerzy Czempiński, Przewodnicząca Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowych 
Skalmierzycach Krystyna Marczak a także 
członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Dziec-
ka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach, 
rodzice podopiecznych oraz podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 

Spotkanie rozpoczęło się wykonanym 
przez uczestników ŚDS występem o tema-
tyce bożonarodzeniowej. Po części arty-

stycznej i życzeniach świątecznych kierowa-
nych na ręce dyrektor Krystyny Kowalczyk 
przystąpiono do poczęstunku wigilijnego. 
Pojawił się też długo wyczekiwany Święty 
Mikołaj, który wręczył 70 paczek przygoto-
wanych przez SRDiR dla swoich mniejszych 
i większych podopiecznych. Na zakończenie 
wszyscy goście otrzymali upominki w po-
staci stroików świątecznych, wykonanych 
w pracowni terapeutycznej ŚDS.

Nowy zbiornik 
stacji uzdatniania  
wody w Czachorach

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach wykonało 
zbiornik wyrównawczy wody sieciowej na 
stacji uzdatniania wody w Czachorach. Jest to 
zbiornik stalowy o pojemności 200 m3, który 
wraz z istniejącymi dwoma zbiornikami wy-
równawczymi (każdy o pojemności 100 m3), 
zapewni ciągłą dostawę wody w okresach 
maksymalnego jej zapotrzebowania.

Inwestycja została wykonana ze środków 
własnych spółki i oddana do eksploatacji 
z końcem listopada 2017 roku. 

Jan Magdziak

Spotkanie rozpoczęło się występem o tematyce bożonarodzeniowej
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„Świąteczne Nutki” 
znów rozbrzmiały!
W samym środku zimy, kiedy dokucz-
liwy mróz na dworze, nasze serca 
rozgrzały najpiękniejsze pastorałki 
i piosenki świąteczne. 9 stycznia 
bowiem już po raz szósty Publiczne 
Przedszkole nr 2 „Pod Kasztanami” 
zorganizowało Gminny Przegląd 
Piosenki „Świąteczne Nutki”. 

Na scenie „Starego Kina” w Nowych 
Skalmierzycach swoje umiejętności wokal-
no-muzyczne zaprezentowały dzieci z pię-
ciu oddziałów przedszkolnych. W sumie 
w przeglądzie wzięło udział ok. 40 mło-
dych artystów z Nowych Skalmierzyc, Ocią-
ża, Droszewa i Gostyczyny.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło 
przedstawicieli władz samorządowych: 
Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Pawła Błaszczyka oraz Kie-

rownika Referatu Oświaty i Wychowania 
Daniela Mituły.

Przepiękne, nastrojowe pastorałki, 
wzruszające słowa płynące z głębi serca, 
dźwięki skrzypiec, jak również radosna 
etiuda taneczna w wykonaniu przedszko-
laków zachwyciły zgromadzonych gości. 
Dzieci, występując solo, w duetach lub 
w zespołach, wykonały utwory bardzo 
ekspresyjnie i z dużym zaangażowaniem, 
udowodniając tym samym, że są nie tylko 

uzdolnione wokalnie, ale również scenicz-
nie. Ich głośny śpiew niejednokrotnie zo-
stał wzbogacony grą na instrumentach lub 
piękną choreografią. 

Organizatorzy docenili odwagę wszyst-
kich uczestników, każdy z nich został obda-
rowany nagrodą i dyplomem.

Serdecznie dziękujemy przybyłym go-
ściom, dzieciom, ich opiekunom i rodzicom 
za przyjęcie zaproszenia oraz stworzenie 
wyjątkowej atmosfery. 

Dzień Babci i Dziadka
Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 

w Nowych Skalmierzycach zorganizował w dniu 18 stycz-
nia 2018 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Nowych Skalmierzycach spotkanie z okazji „Dnia Babci 
i Dziadka”, w którym uczestniczyły 72 osoby. Gości powi-
tała przewodnicząca Krystyna Marczak. Przy słodkim po-
częstunku i muzyce wspominano długą drogę, którą trzeba 
przebyć, aby zostać babcią i dziadkiem. Wnuki są bardzo 
ważne w naszym życiu, kochamy je i poświęcamy im każdą 
wolną chwilę.

Oprawę muzyczną zapewnił sponsor MDM Professional 
Daniel Mituła z Fabianowa.

Jadwiga Rybak

Finałowy występ dzieci wraz z gośćmi
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Podziękowanie
Rada Rodziców przy Szkole Podstawo-

wej im. błogosławionego ks. Jana Nepo-
mucena Chrzana w Gostyczynie składa ser-
deczne podziękowania wszystkim rodzicom 
i nauczycielom za zaangażowanie i pomoc 
oraz sponsorom za ufundowanie nagród, 
które stanowiły fanty w loterii zorgani-
zowanej podczas zabawy karnawałowej 
w dniu 20 stycznia br. w świetlicy wiejskiej 
w Strzegowie.

 
Z wyrazami szacunku i uznania  

Rada Rodziców

Sponsorzy: 
Jan i Andrzej Garcarek, Spółdzielczy Związek 
Grup Producentów Rolnych „Lazur”, firma 
„Frukta” z Węgier, ALPODACH Marek 
Stasiak z Kalisza, Spółdzielczy Bank Ludowy 
w Skalmierzycach, Restauracja „Dwór Stary 
Chotów”, Firma Motoryzacyjna „DAV CAR” 
Robert Wawrzyniak, firma „CX” z Chotowa, 
Sklep spożywczy - Chotów, Sklep spożywczy 
Sylwia Bartczak - Gostyczyna, Salon płytek 
ceramicznych z Kalisza „CERTA”, „Skoda” 
Ignaszak, Firma ubezpieczeniowa „AXA” 
z Kalisza, Tomasz Juszczak ze Strzegowy, 
Mechanika pojazdowa „Jarman” ze 
Strzegowy, Zakład fryzjerski Anna Jancik, 
Zakład fryzjerski Ilona Wawrzyniak, 
Mechanika Pojazdowa – Sebastian Kamzol, 
Marzena i Paweł Męclowie, Aneta i Stanisław 
Sówka, Agnieszka i Łukasz Marchwaccy, 
Krzysztof Stępniak ze Strzegowy.

Podziękowanie

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać 
w słowa … Wtedy proste - dziękujemy - 
zawiera wszystko co chcemy wyrazić”.
 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawo-
wej im. Polskich Noblistów wraz z dyrekcją 
szkoły składają serdeczne podziękowania 
za ufundowanie nagród rzeczowych na bal 
karnawałowy. 

Naszymi sponsorami byli: 
Studio VIP Professional, Emili, Iskra-BIS 
Tomasz Brucki, Plandeki Kalisz, Pupil-Foods, 
Piekarnia Stasiak, Cukiernia Rarytas, IMP 
– Rowery Kalisz, J.A. Garcarek- Mercedes, 
Florance Sp. z o.o., multiNet, BMK- Sklep 
Nasienny, ART-MOT Sklep Motoryzacyjny, 4 
Łapy –Salon Pielęgnacji Psów, Decor – Cards, 
Admat, Salon Fryzjerski - Klaudia Stasiak, 
Pryzmat.

Dzień Babci i Dziadka  
w przedszkolu w Ociążu
17 stycznia, na zaproszenie wnuków do przedszkola w Ociążu 
przybyli dziadkowie, aby wspólnie świętować Dzień Babci 
i Dzień Dziadka.

Oprócz seniorów swoją obecnością 
zaszczycili nas również burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Bu-
dzik, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Józef Marciniak, Kierownik Re-
feratu Oświaty Daniel Mituła, dyrektor 
szkoły podstawowej w Ociążu Katarzyna 
Kaźmierczak, proboszcz parafii w Ociążu 
ksiądz Krzysztof Niciejewski oraz Helena 
Olejnik - niegdyś wieloletni pracownik 
naszego przedszkola, obecnie stały gość 
ważnych uroczystości. 

Przedszkolaki zaprezentowały prze-
piękną opowieść o Bożym Narodzeniu, 
aby w ten sposób podziękować dziadkom 
za ich miłość, troskę, dobroć, cierpliwość 
i zrozumienie. Goście z wielkim wzrusze-
niem podziwiali występy małych akto-
rów, nagradzając ich wielkimi brawami. 
Spotkanie upłynęło w atmosferze pełnej 
uśmiechów i jednocześnie wzruszeń, bo 
to Dziadkowie sprawiają, że dzieciństwo 
jest udane i szczęśliwe. 
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Drewno na wagę złota. Konserwacja cennych zabytków
W zabytkowych kościołach w Ociążu i Droszewie trwają  
prace konserwatorskie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. 

RATUNeK DlA ZABYTKóW
Dzieła wykonane z drewna są efektem 

ludzkiej pracy i talentu. Większość z nich 
powstała w wiekach XVII - XIX i świadczą 
w głównej mierze o religijności, czasami 
również o ambicji i aspiracjach ich fundato-
rów. Niektóre z nich to unikatowe na euro-
pejską skalę dzieła sztuki. Drewniane zabyt-
ki są niezwykle kruche i wymagają pilnych 
prac konserwatorskich. Ich wrogiem jest nie 
tylko upływ czasu, ale również szkodniki ży-
wiące się drewnem (ksylofagi). 

Pracom konserwatorskim w ramach pro-
jektu poddano: w Ociążu ołtarze boczne, 
prospekt organowy (docelowo także prace 
konserwatorskie ołtarza głównego i orga-
nów), w Droszewie ołtarz główny, ołtarze 
boczne Jezusa Ukrzyżowanego i Serca Jezusa 
Miłosiernego, chrzcielnicę, ambonę.

W II etapie projektu prace konserwator-
skie będą realizowane w Górznie i Ołoboku.

ATRAKCJe DlA TURYSTY
Działania w Ociążu i Droszewie są częścią 

większego projektu obejmującego zabytko-
we kościoły Diecezji Kaliskiej. Zakłada on nie 
tylko konserwację drewnianych obiektów, 
ale także ich udostępnienie turystom. Dzia-
łania promocyjne i informacyjne rozpisa-
ne zostały na dwa lata. W ramach projektu 
powstanie bezpłatna ulotka i przewodnik, 
funkcjonować będzie strona internetowa 
i aplikacja na urządzenia mobilne (wszyst-
kie materiały w polskiej i angielskiej wersji 
językowej), powstaną specjalne materiały 
edukacyjne dla uczniów. Wnętrza kościołów 
będzie można zwiedzać wirtualnie. 

DOfINANSOWANIe Z UNII eUROPeJSKIeJ 
ORAZ GMINY I MIASTA NOWe 
SKAlMIeRZYCe

Projekt „Szlakiem zabytkowych kościołów 
obszaru Diecezji Kaliskiej – rewaloryzacja 
i konserwacja zabytków drewnianych celem 
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wzro-
stu atrakcyjności regionu” został zrealizo-
wany dzięki dofinansowaniu z Unii Europej-
skiej (całkowita wartość projektu wyniosła 
10 140 822,74 PLN, w tym dofinansowanie 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko: 8 619 699,32 PLN). Fundusze 
na realizację projektu w Ociążu i Droszewie 
przekazała także Gmina i Miasto Nowe Skal-
mierzyce. Beneficjentem projektu jest Diecezja 
Kaliska. Podzielony on został na dwa etapy. W I 
etapie prace realizowane są w 16 kościołach, 
a w II etapie obejmą kolejnych 7 kościołów.

Wycieczka do Kołacinka
18 grudnia 2017 roku podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Nowych Skalmierzycach wraz 
z opiekunami i instruktorami 
odwiedzili Krainę Świętego Mikołaja 
w Kołacinku. 

Uczestnicy wycieczki rozpoczęli swoją wizytę od 
spaceru po Bajkowej Ścieżce, gdzie mogli zobaczyć 
Królową Śniegu, Dziadka Mroza, Królewnę Śnieżkę 
z krasnoludkami, Jasia i Małgosię oraz Babę Jagę. Po 
spacerze uczestnicy skierowali się do Sali Tronowej, 
w której czekał na nich Święty Mikołaj z prezentami. 

Wnętrze kościoła w Droszewie Prospekt organowy w Ociążu
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Zebranie 
sprawozdawcze 
strażaków  
z OSP Biskupice 
Ołoboczne
Trwa okres zebrań sprawozdawczych 
jednostek OSP z terenu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. Pierwsze 
tego typu spotkanie odbyło się 13 
stycznia w Biskupicach Ołobocznych, 
na którym podsumowano minionych 
dwanaście miesięcy.

W zebraniu udział wzięli m.in.: Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP w Nowych Skalmierzycach a zarazem 
Sekretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Zdzisław Mielczarek, wiceprezes Jó-
zef Marciniak, komendant miejsko-gminny 
Jerzy Kwiasowski, członek zarządu Paweł 
Świderski, radny Rady Powiatu Ostrow-
skiego a zarazem sołtys wsi Biskupice Oło-
boczne Mirosław Nowacki oraz miejscowy 
radny Grzegorz Wojciechowski.

Jednostka OSP Biskupice Ołoboczne 
wyjeżdżała w 2017 roku piętnaście razy, 
w tym sześć razy do pożarów oraz dzie-

więć do miejscowych zagrożeń. Strażacy 
brali także udział w XIV Powiatowych Za-
wodach Sikawek Konnych, które odbyły 
się w Sieroszewicach. Zarówno w grupie 
męskiej, jak i żeńskiej udało im się uzyskać 
trzecie miejsca. Plany jednostki na 2018 
roku zakładają wymianę bram garażo-
wych oraz zakup umundurowania i sprzę-
tu przeciwpożarowego. Prezes Zdzisław 
Mielczarek dziękując strażakom za wier-
ną służbę i ciągłą gotowość do niesienia 
pomocy drugiemu człowiekowi poinfor-
mował, iż wystąpił z wnioskiem o pod-
niesienie o trzy złote do 19,80 zł stawki 

godzinowej za udział w akcji ratowniczo-
gaśniczej, która to prośba została w pełni 
zaakceptowana przez burmistrz Bożenę 
Budzik. Przygotowany projekt uchwa-
ły w tej sprawie radni przegłosowali na 
styczniowej sesji Rady. Ponadto od nowe-
go roku zostało podwyższone uposażenie 
kierowców. Zdzisław Mielczarek w imie-
niu burmistrz podziękował druhom za po-
nad dwie dekady współpracy, którą Boże-
na Budzik bardzo szanuje i ceni.

 
 

Dariusz Smułka

Podczas spotkania podsumowano działalność OSP Biskupice Ołoboczne w 2017 roku

Wizyta 
amerykańskiego 
gościa
Po zeszłorocznych rozmowach  
przez komunikator Skype z rodowitą 
Australijką Jessicą Wyborn, na 
początku tego roku uczniowie klasy 6b 
mieli możliwość sprawdzenia swoich 
umiejętności językowych w rozmowie 
z Johnem Connellem, mieszkańcem 
Ocean View – miasta w Stanach 
Zjednoczonych, w stanie Delaware, 
który wraz ze swoją pochodzącą 
z Polski dziewczyną odwiedził pobliski 
Ostrów Wielkopolski. 

Uczniowie byli zachwyceni obecnością 
Johna w klasie i zadawali wiele pytań, dzięki 
którym zdobyli informacje na temat życia co-
dziennego, popularnych potraw, filmów czy 
nawet obecnej sytuacji politycznej w USA. 
Po spotkaniu John podziękował uczniom 
za zaproszenie, wręczył im upominki, któ-

re przywiózł z USA, powiedział, że jest pod 
wrażeniem ich śmiałości oraz zdolności ję-
zykowych oraz obiecał, że będzie regularnie 
rozmawiał z uczniami naszej szkoły przez 
komunikator Skype. 

Podczas rozmów z Johnem dzieci mogły 
poznać język angielski taki, jaki jest on w co-

dziennym życiu. Mogły usłyszeć słownictwo, 
wymowę, a nawet popularne powiedzenia 
w spontanicznym i naturalnym kontekście. 
Przyznały, że to przeżycie zmotywuje ich 
jeszcze bardziej do nauki tego języka. 

 
Krzysztof Kwiatkowski

Spotkanie z gościem z USA było dla uczniów okazją do sprawdzenia znajomości angielskiego
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Dwa złote medale 
Alana

14 stycznia 2018 roku w Opatówku od-
były się MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI 
Taekwon-do ITF, w których wziął udział za-
wodnik klubu STK SILLA Kalisz, Alan Świ-
tała - mieszkaniec Biskupic Ołobocznych. 
Wyniki Alana są imponujące. Zdobył dwa 
pierwsze miejsca, złoto w walkach Semi-h-
ogo oraz drugie złoto w konkurencji techniki 
specjalne. 

Podziękowania dla burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz trenera STK 
SILLA Kazimierza Kurzawskiego.

Konkurs  
„Bezpieczna droga do szkoły”
Niełatwo jest nauczyć dziecko bezpiecznie poruszać się po drodze, 
jednak niektórzy uczniowie klas I ze szkół podstawowych  
z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce opanowali  
te umiejętności do perfekcji.

 Potwierdzeniem tego są wyróżnienia, 
jakie spośród szerokiego grona uczestni-
ków konkursu „Bezpieczna droga do szko-
ły” otrzymało 7 laureatów z 6 placówek 
oświatowych. 

Wejść do tego grona nie było łatwo, po-
nieważ do organizatora konkursu – MZK 
Ostrów Wlkp. – wpłynęło ponad trzysta 
prac. Jury miało nie lada orzech do zgryzie-
nia – wyłoniło spośród nich 48, które już 
wkrótce zostaną zamieszczone na dwóch 
autobusach MZK Ostrów Wlkp. Z gminy 
Nowe Skalmierzyce wyróżniono: Oliwię 
Garsztkę ze Szkoły Podstawowej im. Ma-
rii Konopnickiej w Droszewie, Gabrielę 
Oleszek ze Szkoły Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Kotowiecku, Laurę Szmaj 

i Jana Grotta ze Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzy-
cach, Ksawerego Szmanię ze Szkoły Pod-
stawowej im. Polskich Noblistów w No-
wych Skalmierzycach, Nikodema Stasiaka 
ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jana Ne-
pomucena Chrzana w Gostyczynie oraz Mi-
chała Bąka ze Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Biskupicach Ołobocznych. 

Za trud włożony w realizację prac lau-
reaci otrzymali z rąk kierownika Refera-
tu Oświaty i Wychowania Daniela Mituły 
ufundowane przez Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożenę Bu-
dzik oraz dyrektorów placówek oświato-
wych drobne upominki.

Podziękowanie
Społeczny Komitet Opieki Nad Pomnikami i Mogiłami  

Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-19 Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach  
składa serdeczne podziękowanie  

Annie i Kazimierzowi Nowackim z Ociąża  
oraz elżbiecie i Adamowi Orłowskim z Kościuszkowa za setki darowanych róż  

a także Iwonie Grabarczyk i jej mamie Bronisławie  
za wykonanie wiązanek,  

które harcerze Szczepu ZHP Granica im. Powstańców Wielkopolskich  
złożyli w 99. rocznicę zrywu powstańczego 1918-19 pod pomnikami,  

obeliskami i mogiłami na terenie gminy, miasta i powiatu.

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami i organizatorami
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Srebro Bartka Przegiendy na Mistrzostwach Dolnego Śląska w Taekwon-do
7 stycznia 2018 roku w Świebodzicach odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w Taekwon-do z cyklu Pucharu Polski. Brało w nich udział 

500 uczestników. Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce reprezentował Bartek Przegienda, który zdobył srebrny medal w układach formalnych. 

Legionowy 
meldunek  
na przełomie roku
W grudniu i styczniu rozegraliśmy 
trzy mocniej obsadzone turnieje 
piłki siatkowej. Są to tradycyjne 
turnieje amatorskie na wyższym 
poziomie, w których biorą udział 
drużyny uczestniczące w różnych 
lokalnych ligach amatorskich. 

Dodam również, że nasza drużyna jest cały 
czas w budowie i staramy się doprowadzić ją 
do poziomu, który pozwoli na skuteczną ry-
walizację w takich turniejach. 

Dwa grudniowe turnieje, w Malanowie 
i Stawiszynie, rozegraliśmy jeszcze w eks-
perymentalnych i przejściowych składach. 
Graliśmy je głównie dla kontaktu z organiza-
torami oraz dla obserwacji poziomu gry u ry-
wali, tak aby móc skutecznie pracować nad 
naszym rozwojem.

2 grudnia 2017 roku startowaliśmy w XI 
Turnieju Mikołajkowym w Malanowie (po-
wiat turecki). Rok wcześniej zajęliśmy 2. miej-
sce, a tym razem 4. Natomiast 9 grudnia 2017 
roku w Stawiszynie mieliśmy mniej szczęścia 
w losowaniu - rywalizowaliśmy w grupie 
z drużyną z Parzewa (powiat jarociński), póź-
niejszym zwycięzcą. System rozgrywania tur-
nieju polegał na tym, że zwycięzcy grup grają 
o miejsca 1-4. W zmaganiach grupowych za-
jęliśmy 2. miejsce, więc z automatu graliśmy 

o miejsca 5-8, a zmagania zakończyliśmy na 
miejscu 7. 

Rok 2018 rozpoczęliśmy od II Turnieju 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Raszko-
wa, który odbył się 14 stycznia. Jest to turniej 
najmocniej obsadzony i nie ma tam żartów. 
Startuje 16 drużyn z południowej Wielko-
polski, od Ostrzeszowa, przez Skalmierzyce, 
Koźmin, po Parzew i Jarocin. W grupie zaję-
liśmy 2. miejsce, a w meczu o 1. przegraliśmy 
2:1 z późniejszym finalistą, drużyną Tarpany 
Ostrzeszów. W ćwierćfinale przegraliśmy 0:2 
z drużyną Wojbud Oldboys Jaskółki, która wy-

grała cały turniej. Wyniki: I miejsce - Wojbud 
Oldboys Jaskółki, II miejsce - Tarpany Ostrze-
szów, III miejsce - Parzew, IV miejsce - OSP 
Kwiatków. Graliśmy tu już w bardziej ukształ-
towanym składzie i jak na pierwszy start i do 
tego w mocno obsadzonym turnieju, uważam 
nasz występ za udany.

Stanisław Zbyszek Gzieł

Legion św. Katarzyny na turnieju w Raszkowie.  
Od lewej: Bartek Marczak, Dawid Kuźniacki,  

Adam Bartoszek, Jacek Markowski (kapitan drużyny), 
Michał Ciszewski,  Przemek Bochen,  

Adam Cieślak i Marcin Binduga.
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