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Ulica Graniczna w Boczkowie przed i po remoncie

Ulica Zapłocie w Boczkowie przed i po remoncie

Ulice Zapłocie i Graniczna w Boczkowie  
z nowymi nawierzchniami
Pod koniec września zakończyły 
się kolejne prace drogowe 
w gminie Nowe Skalmierzyce. 
Tym razem wyremontowane 
zostały dwie ulice w Boczkowie: 
Zapłocie oraz Graniczna.

W ramach inwestycji zastąpiono dotych-
czasowe nawierzchnie gruntowe nowymi 
asfaltowymi na odcinkach o długościach 
709 metrów (ulica Zapłocie) oraz 384 me-
try (ulica Graniczna). W przypadku drugiej 
z ulic przebudowano o 200 metrów wię-
cej, niż zakładano w przetargu. Szerokości 

jezdni po remoncie wynoszą 4,5 metra plus 
po obu stronach półmetrowe pobocza. Pod-
budowy wykonano z kruszywa łamanego. 

Przedsięwzięcie kosztowało gminny sa-
morząd prawie 530 tysięcy zł.

Dariusz Smułka

Boisko dofinansowane
Po raz kolejny dzięki staraniom samorządu Nowych Skalmie-
rzyc udało się uzyskać dofinansowanie gminnej inwestycji. 

W roku ubiegłym gmina otrzymała pra-
wie 200 tysięcy złotych na budowę boiska 
wielofunkcyjnego w Ociążu. Tym razem 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyska-
no środki finansowe na budowę boiska tre-
ningowego do piłki nożnej, które powstało 
na terenach pokolejowych przy miejskim 
stadionie. 

17 października br. opublikowano listę 
pozytywnie zaopiniowanych wniosków 
w ramach programu rozwoju regionalnej 
infrastruktury sportowej. Ministerstwo 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-

zycznej przyznało Gminie i Miastu 
Nowe Skalmierzyce dofinansowa-
nie w kwocie 763.700,00 zł. 

Budowa boiska zakończyła się 
w październiku. Zamontowano 
już również słupy oświetleniowe, ogrodze-
nie, piłkochwyty oraz wszystkie niezbędne 
instalacje. Obecnie trwają prace nad drogą 
dojazdową łączącą obiekt z ulicą Mostową. 
Ponadto rozebrano stare trybuny i przy-
gotowano grunt pod budowę nowych oraz 
przyległego budynku toalet, które powsta-
ną w roku przyszłym. Dobiegła także końca 

modernizacja hali sportowej. W jej ramach 
wymieniono stolarkę okienną, położono 
ocieplenie i nową elewację, odmalowano 
wnętrze a także zamontowano nowe oświe-
tlenie oraz materace ochronne.

Dariusz Smułka

Nowe boisko przy Stadionie Miejsko-Gminnym

2



Wymiana pokrycia 
dachowego świetlicy 
w Śmiłowie
Od kwietnia do września 
br. były prowadzone prace 
remontowe związane z wy-
mianą pokrycia dachowego 
sali wiejskiej w Śmiłowie. 

Jest to pierwszy etap zmian, jakie 
przewidziano w tej świetlicy, bowiem 
w przyszłym roku samorząd Nowych 
Skalmierzyc planuje remont jej wnętrza.

Prace zakładały wymianę konstrukcji 
dachu, jego ocieplenie, montaż sufitów 
podwieszanych a także wykonanie sze-
regu niezbędnych robót budowlanych, 

jak chociażby podmurowanie szczytów. 
Nowe pokrycie zyskał także budynek go-
spodarczy znajdujący się przy świetlicy.

Roboty były finansowane z budżetu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ich 
koszt wyniósł 150 tysięcy zł.

Dariusz Smułka

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./ 

podaje do publicznej wiadomości, 
że w dniach od 08.11.2016 r. – 20.12.2016 r. 

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  
z siedzibą w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 8,  

wywieszono wykazy dotyczący nieruchomości gruntowej przeznaczonej 
do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego,  

położonej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, dz. nr 399/21.

Tytuł „Samorządowego Lidera 
Edukacji” dla Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce
12 października w Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wi-
lanowie odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Programu 
Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw 
„Samorządowy Lider Edukacji”. 

To właśnie ten zaszczytny tytuł za bo-
gatą działalność w dziedzinie oświaty 
przyznano Gminie i Miastu Nowe Skal-
mierzyce, którą na uroczystej gali repre-
zentowali burmistrz Bożena Budzik oraz 
kierownik Referatu Oświaty i Wychowa-
nia Daniel Mituła.

Gminę doceniono m.in. za 
nowoczesne, efektywne, inno-
wacyjne i wartościowe spo-
łecznie działania w dziedzinie 
lokalnej polityki edukacyjnej 
i zarządzania oświatą. Uznano, 
że jako jednostka samorządu 
terytorialnego w sposób szczególny dba 
o rozwój szkolnictwa na swoim terenie, 
wyróżnia się pod względem inwestycji 
w oświatę i jej infrastrukturę. W ocenie 
Komisji Certyfikacyjnej możemy prze-
czytać, że polityka oświatowa odgrywa 
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce 
rolę kluczową i jest jednym z fundamen-
tów w całościowym systemie zarządza-
nia publicznego certyfikowaną jednostką. 

Stwierdziła ona również, iż realizowane 
projekty i podejmowane przedsięwzięcia 
edukacyjne pozytywnie wyróżniają Gminę 
i Miasto Nowe Skalmierzyce na tle innych 
gmin o porównywalnej wielkości i poten-
cjale. Gminna oświata jest rozwijana z wi-
zją – w sposób, który przyniesie trwałe 
i długookresowe rezultaty. 

 
Dariusz Smułka

Burmistrz Bożena Budzik i kierownik Referatu Oświaty 
i Wychowania Daniel Mituła podczas uroczystości w Wilanowie

Piękny jubileusz  
Pani Pelagii

7 października br. z okazji 103. urodzin 
Pelagii Jaźwiec życzenia, by kolejne lata 
upływały jej w szczęściu, spokoju oraz 
pełni sił witalnych, przekazał w imieniu 
burmistrz Bożeny Budzik kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Jerzy Łukasz Walczak. 
Z okazji tak wspaniałego jubileuszu najstar-
sza mieszkanka Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce otrzymała także bukiet kwiatów.

Pani Pelagia urodziła się 7 października 
1913 roku we Fabianowie. Doczekała się 5 
dzieci, 14 wnucząt, 23 prawnucząt oraz 2 
praprawnucząt. 

A. Maćkowiak, J. Boiski
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Potrójna uroczystość w „Starym Kinie”
Późny Gomółka, wczesny Gierek. Taka mniej więcej estetyka 
charakteryzowała jeszcze do niedawna salę widowiskową w Nowych 
Skalmierzycach. Wszystko zmieniło się jednak za sprawą trwającej 
ponad rok rozbudowy i generalnej modernizacji, które nadały jej 
nowy kształt oraz wizerunek.

Jako że budynek, którego historia sięga 
początku XX wieku, niemal od zawsze pełnił 
funkcje kulturalne (początkowo była to kan-
tyna kolejowa, następnie świetlica, siedziba 
działalności licznych organizacji społecz-
nych, miejsce wystawiania sztuk teatralnych 
i innych uroczystości, dalej także siedziba 
kina „Kolejarz” i Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury), samorząd postanowił tego nie 
zmieniać i – dzięki postawieniu na nowocze-
sność rozmaitych rozwiązań technicznych 

– sprawić, by na wzór lat ubiegłych budynek 
nadal tętnił wydarzeniami społecznymi oraz 
kulturalno-artystycznymi. Pierwszym z nich 
było uroczyste otwarcie sali, które połączono 
z dwiema corocznie organizowanymi i rów-
nie ważnymi dla gminnej wspólnoty okazja-
mi, czyli Inauguracją Sezonu Kulturalnego 
2016/2017 oraz Dniem Edukacji Narodowej.

Na galę, która odbyła się 14 października 
br. przybyli m.in. władze samorządowe Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz władze 
Powiatu Ostrowskiego, radni oraz sołtysi, 
architekt i wykonawca robót budowlanych, 
miejscowe duchowieństwo, dyrektorzy i na-
uczyciele gminnych placówek oświatowych, 
działacze organizacji społecznych, kultural-
nych i sportowych oraz kierownictwo i pra-
cownicy urzędu gminy.

Uroczystość rozpoczęto podpisaniem 
przez burmistrz Bożenę Budzik aktu na-
dania nazwy dla sali. Wolą mieszkańców 
biorących udział w ogłoszonym przez 
urząd internetowym konkursie, a w ślad 
za tym również podjętą w dniu 9 września 
br. uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce zostało nią „Stare Kino”, co 
okazało się znakomitym powrotem do ży-
wych tradycji tego miejsca. W przecięciu 
wstęgi symbolizującym otwarcie obiektu 

burmistrz towarzyszyli: przewodniczą-
cy Rady Kazimierz Sipka, długoletni kie-
rownik Referatu Kultury, Sportu i Promo-
cji Gminy Krzysztof Szałankiewicz oraz 
obecny kierownik Aleksander Liebert. 
Sala została również poświęcona przez 
miejscowego proboszcza, księdza kanoni-
ka Zbigniewa Króczyńskiego. Teraz przy-
szła pora, aby ten obiekt rozpoczął swoje 
nowe życie i został wypełniony różnymi 
artystycznymi wydarzeniami. Świadomie 
więc zorganizowaliśmy jego otwarcie na 
czas inauguracji nowego roku kulturalne-
go, aby zachęcić naszych lokalnych arty-
stów i twórców do organizowania w nim 
ciekawych wydarzeń kulturalnych. Ufam, 
że tak właśnie się stanie – powiedziała Bo-
żena Budzik.

Inauguracja Sezonu Kulturalnego oraz 
Dzień Edukacji Narodowej to, jak podkreśla 
sama burmistrz, zawsze szczególnie wycze-
kiwany moment, w którym może pochylić 
się przed wszystkimi tymi, którzy wkłada-
ją dużo serca i pracy w ubogacanie świata. 
Wyrazem tej wdzięczności są wyróżnienia, 
którymi uhonorowano w tym roku przed-
stawicieli świata edukacji, dyrektorki 
gminnych placówek oświatowych: Lucynę 
Lisiak-Kycię, Małgorzatę Sulewską, Tere-
sę Kiełbik, Bożenę Walczak, Jolantę Siwak, 
Teresę Stachowiak, Lidię Bielę, Katarzynę 
Kaźmierczak, Annę Matuszczak, Annę Wal-
czak i Olgę Gruszczyńską oraz nauczyciel-
ki: Danutę Szymczak, Agnieszkę Florczak, 
Violettę Matuszczak, Ilonę Mikołajczak, 
Krystynę Szczegórę, Teresę Kowalską, 

Hannę Kubicką, Małgorzatę Walczak, Lidię 
Późniak, Sylwię Naskręcką i Agatę Pawla-
czyk-Wieczorek a także wyróżniających się 
społeczników działających w blisko trzy-
dziestu organizacjach społecznych. Wśród 
nich znaleźli się: Małgorzata Matyśkiewicz 
i Paulina Matyśkiewicz (członkinie Miejsko
-Gminnej Orkiestry Dętej), Joanna Banaszak 
i Urszula Woźniak (chórzystki z Chóru pw. 
św. Grzegorza z Nowych Skalmierzyc), Jo-
lanta Karbowska i Elżbieta Danielak (chó-
rzystki z Chóru pw. św. Cecylii ze Skalmie-
rzyc), Jolanta Jackowiak, Katarzyna Jasińska 
i Małgorzata Urbańska (organizatorki wielu 
imprez kulturalnych i konkursów dziecię-
cych – działaczki Międzyszkolnego Ośrod-
ka Animatorów Kultury), Mateusz Kazuch 
i Adam Nowak (zaangażowani w działal-
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ność Stowarzyszenia Kulturalnego – Teatr 
Misterium – Biskupice Ołoboczne), Ka-
tarzyna Świrta i Dominika Wawrzyniak 
(działające w Stowarzyszeniu Przyjaciół 
„Jarzębinki”), Marcin Miazga (działający na 
rzecz integracji osób niepełnosprawnych 
ze środowiskiem), Renata Kowalik i Ma-
riusz Czaja (działacze Klubu Honorowych 
Dawców Krwi), Łucja Jurek i Andrzej Pły-
waczyk (członkowie Koła Terenowego Nr 
3 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów), Maria Czempińska i Sławomir 
Jankowski (działacze Stowarzyszenia Dział-
kowców „Kolejarz” w Rodzinnym Ogrodzie 
Działkowym w Nowych Skalmierzycach), 
Henryka Nowak (działaczka Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych im. Tadeusza Ko-
ściuszki), Karolina Adamska i Konrad Zy-
kowicz (harcerze skalmierzyckiego Szcze-
pu ZHP im. Powstańców Wielkopolskich), 
Kamil Stodolski, Ryszard Tomczak, Damian 

Woś i Dariusz Więcław (wychowawcy Miej-
sko-Gminnego Szkolnego Związku Sporto-
wego), Cezary Boros, Mariusz Kaczmarek, 
Marcin Ludwikowski, Maciej Sowiński, To-
masz Kaczmarek i Mateusz Ludwikowski 
(działacze Klubu Sportowego „Pogoń”, tre-
nerzy i zawodnicy), Marian Remelski, Marek 
Mizgalski, Mariusz Czaja, Wincenty Różań-
ski, Robert Pussak, Sebastian Pussak i Ro-
bert Maciejewski (działacze Towarzystwa 
Rowerowego „Sokół”), Krzysztof Kowalczyk 
(członek skalmierzyckiego koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego) oraz Jerzy Gnero-
wicz i Hieronim Kubiak (mistrzowie pszcze-
larscy). Burmistrz doceniła również zwy-
cięzców wspomnianego już konkursu na 
nazwę sali widowiskowej: Karola Pietrzaka 
i Łukasza Nowackiego oraz dwóch pasjona-

tów historii, którzy użyczyli swojego wize-
runku postaciom strażników granicznych 
na Skwerze Historycznym w Nowych Skal-
mierzycach: Piotra Moskwę (strażnika ro-
syjskiego) i Krzysztofa Cegielskiego (straż-
nika pruskiego). Wszystkich wyróżnionych 
nagrodzono dyplomami, kwiatami oraz 
drobnymi upominkami, a w ich stronę padło 
wiele ciepłych słów od burmistrz Bożeny 
Budzik: Dziękuję więc Wam za to, że nasza 
gminna kultura, świat edukacji oraz pracy 
społecznikowskiej wzbogaca życie całej spo-
łeczności Gminy i Miasta. Ta działalność sta-
nowi nasze wspólne dziedzictwo, przynosząc 
Nowym Skalmierzycom dobre imię. Chylę dziś 
czoła przed dyrektorami placówek oświato-
wych, nauczycielami i pedagogami za codzien-
ną i trudną pracę związaną z nauczaniem, 
wychowaniem i kształtowaniem nowego po-
kolenia naszych mieszkańców. Dziękuję Wam 
za wytrwałość oraz umiejętność podążania 

za drugim człowiekiem. Wszystkim Państwu 
dziękuję za to, że swoją pracą pozostawiacie 
ten świat choć trochę lepszy, niż go zastaliście.

Kwiaty otrzymała również burmistrz 
Bożena Budzik, której podziękowali 
w ten sposób zarówno dyrektorzy placówek 
oświatowych, wdzięczni za wspieranie dzia-
łalności szkół i przedszkoli, jak i samorząd 
mieszkańców miasta – za modernizację sali 
służącej całemu społeczeństwu Gminy.

Galę zakończył występ Jacka Wójcickie-
go, który przez ponad godzinę przenosił pu-
bliczność kolejno w świat krakowskiej Piw-
nicy pod Baranami, żydowskiego kabaretu, 
piosenek okresu międzywojennego czy też 
utworów z różnych zakątków świata. Na-
grodzony gromkimi brawami, odwzajemnił 
się bisem, a po koncercie również autografa-

mi oraz wspólnymi zdjęciami z najwierniej-
szymi fanami.

Oddana do użytku sala widowiskowa 
„Stare Kino” to nowoczesny obiekt przygo-
towany do organizacji wszelkiego rodzaju 
spotkań, imprez oraz występów kultural-
nych. Prace związane z jego rozbudową 
i modernizacją rozpoczęto jesienią 2015 
roku. Obejmowały one kolejno roboty roz-
biórkowe, rozbudowę o klatkę schodową, 
toalety, garderoby czy pomieszczenia tech-
niczne. Dach ocieplono, wymieniono stolar-
kę okienną i drzwiową oraz wszystkie insta-
lacje, a cały budynek – zarówno z zewnątrz 
(elewacja), jak i w środku – nabrał nowego 
wyglądu. Zakupiono do niego również nowe 
wyposażenie tj. meble, sprzęt nagłośnie-
niowy i oświetleniowy oraz projektor mul-
timedialny i siedmiometrowy ekran, dzięki 
czemu w sali znów będzie można wyświe-
tlać filmy. Widownia wraz loggią, którą wy-

gospodarowano ze starej projektorowni na 
piętrze pomieści ponad 150 ludzi. Budynek 
w pełni przystosowano do osób niepełno-
sprawnych, przebudowując schody wejścio-
we i wjazd oraz stosując podobne rozwiąza-
nia architektoniczne wewnątrz (pochylnie, 
specjalnie wyznaczone miejsca na widowni 
czy osobna toaleta). Mimo, że do budynku 
wkradła się nowoczesność, postarano się 
utrzymać klimat jego wnętrza w duchu po-
nadczasowej klasyki. Znalazło się tu rów-
nież miejsce na pamiątki z przeszłości: stare 
projektory, fotografie czy inne detale zwią-
zane z historią miasta. Inwestycja, w całości 
realizowana z budżetu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, kosztowała ponad 1 mln 800 
tys. złotych.

Magdalena Kąpielska 
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Zarys historii skalmierzyckiego 
harcerstwa część II 
Początek lat 60 przyniósł niestety kolejny kryzys działalności 
harcerskiej związany z postępującym upolitycznieniem ZHP, co 
doprowadziło do odejścia szczepowego (phm. Kazimierz Gabiś) 
i drużynowych drużyn pozaszkolnych, a w konsekwencji do 
rozwiązania działających dotychczas drużyn pozaszkolnych. 

Nastąpił za to rozwój drużyn szkolnych, 
co wiązało się przede wszystkim z coraz 
mocniejszym powiązaniem działalności har-
cerskiej z działaniami prowadzonymi przez 
szkołę oraz napływem nauczycieli do kadry 
szczepu. W tym czasie, w 1962 roku, Skalmie-
rzyce Nowe uzyskały prawa miejskie i zmie-
niły nazwę na Nowe Skalmierzyce. W tym 
samym roku oddano do użytku w Nowych 
Skalmierzycach Szkołę Podstawową nr 2 im. 
Powstańców Wlkp., w której wygospodaro-
wano harcówkę dla szczepu. W lutym 1964 
roku powstała przy Kolejowych Zakładach 

Nawierzchniowych Przyzakładowa Druży-
na Starszoharcerska im. Zawiszy Czarnego, 
która zaczęła stanowić trzon całego środo-
wiska. Jesienią 1966 roku decyzją władz Huf-
ca ZHP w Ostrowie Wlkp. Szczep Harcerski 
w Nowych Skalmierzycach, który jak SP nr 2, 
przy której działał, przyjął imię Powstańców 
Wlkp. i otrzymał prawo posiadania sztanda-
ru. Uroczystość jego przekazania odbyła się 
11.09.1966 roku. Pod koniec lat 60. władze 
Hufca ZHP Ostrów Wlkp. wprowadziły po-
ważne zmiany organizacyjne, dzieląc go na 
8 ośrodków harcerskich. Powołany w 1969 
roku VI Ośrodek Harcerski w Nowych Skal-
mierzycach stał się nadrzędną formą orga-
nizacyjną wobec istniejącego nadal szcze-
pu i obejmował swoim zasięgiem drużyny 
działające na terenie Nowych Skalmierzyc, 
Skalmierzyc, Ociąża, Grudzielca, Sobótki, Gu-
towa, Słaborowic, Kotowiecka, Czekanowa, 
Droszewa, Biskupic Ołobocznych, Gostyczy-
ny, Węgier, Bieganina i Lewkowa. Pierwszym 
komendantem został phm. Kazimierz Szcze-
paniak, którego w 1972 roku zastąpił zasłu-

żony instruktor skalmierzycki i wieloletni 
drużynowy 13 Drużyny Harcerzy im. Micha-
ła Wołodyjowskiego hm. Kazimierz Tacik. 

Reforma administracyjna kraju w 1975 
roku doprowadziła do zmian obszaru dzia-
łania dotychczasowego powiatowego Hufca 
ZHP Ostrów Wlkp. i wyodrębnienia z niego 
mniejszych hufców, w tym Hufca ZHP Nowe 
Skalmierzyce, obejmującego swym zasię-
giem Miasto i Gminę Nowe Skalmierzyce. 
Pierwszym komendantem hufca została 
dotychczasowa szczepowa hm. Aleksandra 
Biegańska (zd. Fladro), a jej zastępcą hm. 

Kazimierz Tacik. Dla usprawnienia pracy 
utworzono w hufcu dwa oddzielne referaty 
– harcerski i zuchowy. Następował też suk-
cesywny wzrost liczby członków i działają-
cych drużyn, przy czym przy SP nr 2 w No-
wych Skalmierzycach przez cały czas działał 
Szczep Harcerski. Hufiec Nowe Skalmierzyce 
nie przetrwał okresu przeobrażeń ustrojo-
wych, jakie nastąpiły w Polsce po 1989 roku 
i ostatecznie we wrześniu 1992 roku ówcze-
sny komendant hm. Józef Głowacki przepro-
wadził jego likwidację.

Mocno zakorzenione tradycje harcer-
skie w tutejszym ośrodku doprowadziły do 
tego, że już latem 1993 roku grupa starych 
instruktorów pod kierunkiem phm. Kazi-
mierza Gabisia oraz hm. Kazimierza Tacika 
podjęła udaną próbę reaktywowania skal-
mierzyckiego harcerstwa. Wykorzystali oni 
fakt, że praktykę diakonacką w miejscowej 
parafii odbywał zapalony instruktor harcer-
ski ks. Piotr Szkudlarek. Przy pomocy swoje-
go macierzystego środowiska harcerskiego 
z Błaszek, należącego do Polskiej Organizacji 

Harcerskiej (odrębnej od Związku Harcer-
stwa Polskiego), zorganizował on ognisko 
harcerskie dla miejscowej młodzieży, po 
którym w krótkim czasie zaczęto tworzyć 
nowe drużyny harcerskie. W październiku 
1993 roku uformowały się przy SP w No-
wych Skalmierzycach drużyna męska pod 
przewodnictwem dh. Piotra Szkudlarka oraz 
dwie drużyny żeńskie, połączone następnie 
w jedną. W ciągu kilku następnych miesięcy 
zastanawiano się, do którego z okolicznych 
środowisk harcerskich przyłączyć powstałe 
drużyny. Do wyboru były Hufce ZHP w Ka-
liszu i w Ostrowie Wlkp. oraz Hufiec ZHR 
w Kaliszu, z którym poprzez POH związany 
był ks. Piotr Szkudlarek. Ostatecznie zdecy-
dowano się na przystąpienie do sąsiedniego 
Hufca ZHP Kalisz. Rozkazem jego komendan-
ta z 15.04.1994 roku powołano do życia 11 
Drużynę Harcerek im. M. Konopnickiej oraz 
12 Drużynę Harcerzy im. gen. Henryka Dą-
browskiego, kontynuujące tradycje wcześniej 
istniejących drużyn o tych imionach. W maju 
1994 roku zatwierdzono powstanie Har-
cerskiego Kręgu Seniorów, którego komen-

dantem został phm. Kazimierz Gabiś. Roz-
kazem L.7/95 z 05.10.1995 roku komendant 
Hufca ZHP Kalisz powołał do życia Gminny 
Związek Drużyn w Nowych Skalmierzycach, 
skupiający trzy w/w jednostki. Komendan-
tem został hm. Kazimierz Tacik. Rozkazem 
L.10/96 z 18.11.1996 roku zmieniono nazwę 
GZD na Szczep Harcerski im. Powstańców 
Wlkp., który przejął tradycje szczepu istnie-
jącego przed rokiem 1992. W marcu 1996 
roku powstała 13 Gromada Zuchowa „Leśne 
Skrzaty” (skupiająca dzieci z klas I-III szko-
ły podstawowej), a w styczniu 1997 roku 
utworzono 47 Drużynę Harcerzy Starszych 
„Popioły” (dla młodzieży ze szkół ponadpod-
stawowych), która w maju 1998 roku zdoby-
ła imię phm. Franciszka Brody - instruktora 
harcerskiego, ostatniego przedwojennego 
drużynowego 12 DH-y im. H. Dąbrowskiego. 
Numer drużyny miał nawiązywać do roku 
1947, kiedy wspomniana 12 DH otrzyma-
ła swój sztandar. W okresie od maja 1998 
roku do początku 2001 roku działała także 
przy Szkole Podstawowej w Nowych Skal-

Obóz Jeziory Małe k. Zaniemyśla 1957 r. Uroczystości 1-majowe 1959 r.
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110-lecie budowy dworca 
w Nowych Skalmierzycach
Otto Hammann 
Niemiecko-rosyjski dworzec graniczny 
w Skalmierzycach, część II
Po zawarciu umowy z rządem rosyjskim oraz Towarzystwem Kolei Warszaw-
sko- Wiedeńskiej (Warschau- Wiener Eisenbahngesellschaft) zdecydowano, 
iż szeroki, rosyjski tor biec będzie do pruskiego dworca granicznego w Skal-
mierzycach (preußischer Grenzbahnhof Skalmierzyce), a pruski tor minie 
rosyjski dworzec towarowy w Szczypiornie (russicher Grenzgüterbahnhof 
Szczypiorno) i poprowadzony będzie do dworca w Kaliszu. 

Rosyjskie pociągi osobowe, jak i towaro-
we jeżdżą do Skalmierzyc, gdzie następuje 
przekazanie i oclenie przywiezionych z Rosji 
towarów. Pruskie pociągi osobowe jeżdżą 
do dworca w Kaliszu bez postoju w Szczy-
piornie. W Szczypiornie następuje natomiast 

przekazanie i oclenie towarów przywiezio-
nych z Niemiec przez pruskie pociągi towa-
rowe. Dworzec graniczny w Skalmierzycach 
pełni rolę przystanku dla pociągów pruskich, 
natomiast dla pociągów rosyjskich jest to 
stacja końcowa. Tory główne obu linii styka-
ją się, ale nie przecinają się, tak więc wagony 
jednej i drugiej linii nie mijają się. Dworzec 
graniczny w Skalmierzycach pełni więc rolę 
stacji stycznej dwóch różnych linii, które 
jednak w żaden sposób się nie krzyżują. Kwe-
stii tej nie zmienia również fakt, że rosyj-
skie tory kończą się ślepym torem bocznym 
po wschodniej stronie dworca, przeciętym 
przez pruski tor główny i wykorzystywanym 
jako tor dla wyjeżdżających pociągów towa-
rowych. Na podstawie wymienionych faktów 
celowym okazało się podzielenie stacji na 
zachodnią część pruską w formie stacji prze-
lotowej i wschodnią, w przeważającej części 
rosyjską, również z torami szerokości pru-
skiej z zastosowaniem formy przelotowej. 

W dalszej części, ze względu na niewielki lo-
kalny ruch pasażerski, zasadnym okazało się 
zbudowanie budynku dworcowego z głów-
nymi peronami i znajdującymi się za nimi 
budynkami służb kolejowych i ustępami. Po-
między położone zostały pruskie i rosyjskie 
tory główne, a po stronie południowej most 
nad torami pełniący rolę drogi dojazdowej. 
Dzięki temu stało się możliwe dla urzędni-
ków i spedytorów dojście do hali celnej, jak 
i pomieszczeń biurowych. Droga dojazdowa 
musiała naturalnie kończyć się po stronie 
wschodniej na rosyjskiej, a po stronie za-
chodniej na pruskiej drodze wyładunkowej. 
Na końcu wybudowano równoległą żelazną 
kładkę nad torami o długości 38 m, prowa-
dzącą na plac przed dworcem, która skróciła 
bezpieczne przejście nad torami. Łatwo zna-
leziono właściwe miejsce dla magazynu to-
warowego, rampy, punktu przeładunkowe-
go, wieży ciśnień czy obrotnicy. Trudniej było 
określić zapotrzebowanie na szyny czy mate-
riały potrzebne do budowy poszczególnych 
budynków, gdyż ledwie można było w przy-
bliżeniu przewidzieć oczekiwany transport. 
Trzeba było także wziąć pod uwagę możliwą 
rozbudowę. Najpierw zaplanowano, iż pocią-
gi między Skalmierzycami a Kaliszem kurso-
wać będą wahadłowo na pruski i rosyjski pe-
ron, przy czym po stronie pruskiej do ruchu 
dopuszczone zostaną ciężkie lokomotywy 
z tendrem stacjonujące w Ostrowie. Zarówno 
po pruskiej (zachodniej), jak i po rosyjskiej 
(wschodniej) stronie przewidziano rozbu-
dowę kompleksu o dwie szyny, co po obu 
stronach daje dwa tory główne dla pociągów 
pasażerskich. (…)

mierzycach koedukacyjna 17 Drużyna 
Harcerska „Zielony Płomień”. Z kolei w li-
stopadzie 1999 roku utworzono 18 Dru-
żynę Harcerską przy Szkole Podstawowej 
w Skalmierzycach, która z niewielkimi 
przerwami istniała do maja 2008 roku, 
kiedy została połączona z 11 Drużyną 
Harcerską im. Marii Konopnickiej. 

Obecnie w Szczepie ZHP im. Powstań-
ców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach 
(kierowanym przez phm. Jakuba Nowa-
ka, który w 2015 roku zastąpił na funkcji 
komendanta hm. Mariana Maćkowiaka) 
działają wskazana wyżej 11 DH (skupia 
dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej), 
12 DH „Legiony” im. gen. Henryka Dą-
browskiego (skupia młodzież gimnazjal-
ną), 47 Drużyna Wędrownicza „Popioły” 
im. phm. Franciszka Brody (skupia mło-
dzież ze szkół ponadgimnazjalnych) oraz 
13 Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty”.

Warto wspomnieć, że przez 90 lat 
istnienia skalmierzyckiego harcerstwa 
w jego szeregach przewinęło się już ty-
siące zuchów, harcerek, harcerzy i in-
struktorów, z których wielu odeszło już 
na Wieczną Wartę. Wszystkich do dziś 
łączą harcerskie ideały – służba Bogu, 
Ojczyźnie i bliźnim oraz niezapomniane 
wspomnienia przeżywane na szlaku har-
cerskiej i zuchowej przygody, która wciąż 
czeka na tych, którzy chcą ją znaleźć. 

Opracował phm. Radosław Gabiś 

Przekrój peronów
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Nowoskalmierzycki klub HDK 
istnieje już 45 lat
22 października br. w sali sesyjnej na miejskim stadionie odbyła 
się uroczystość z okazji jubileuszu 45-lecia istnienia Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi w Nowych Skalmierzycach. Poprzedziła ją 
czwarta w tym roku akcja poboru krwi, na której udało się zebrać 
kolejne 22,5 litra krwi.

Klub istnieje od 1971 roku, obecnie liczy 
72 członków i 90 wolontariuszy. Od czasu 
kiedy w 2000 roku stanowisko prezesa 
objął piastujący je do dziś Henryk Olejnik 
zorganizowano w sumie 67 akcji krwio-
dawstwa. Podczas nich udało się zebrać 
niespełna 2500 litrów tego życiodajnego 
leku, a po dodaniu osób oddających krew 
indywidualnie liczba ta wzrasta aż do nie-
mal 3800 litrów! 

Nie ma bowiem nic piękniejszego, niż móc 
podzielić się cząstką siebie, nie oczekując 
w zamian ani zapłaty, ani jakiejkolwiek in-
nej wdzięczności (…) Życzę więc, byście nie 
zatracili Państwo w sobie tej drogocennej 
szlachetności, bezinteresowności oraz wraż-
liwości na ludzką krzywdę, a Wasza pasja 
była inspiracją również dla innych mieszkań-
ców naszej gminnej wspólnoty – napisała 
w liście gratulacyjnym burmistrz Gminy 
i Miasta Bożena Budzik, którą tego dnia 
reprezentował jej zastępca Zdzisław Miel-
czarek. W uroczystości wzięli udział także 
przewodniczący Rady Kazimierz Sipka, 
dyrektor Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Krystyna Kowalczyk a także prezesi 
ościennych klubów HDK: Stanisław Staro-
ojciec, Wiesław Czekalski, Lucjan Ziemiań-
ski, Stanisław Szkudlarz i Wiesław Perz, 
którzy na ręce Henryka Olejnika złożyli 
gratulacje i okolicznościowe puchary.

Jubileusz był także okazją do wyróżnie-
nia szczególnie zasłużonych krwiodaw-
ców. Odznaczenie III stopnia Honorowego 
Dawcy Krwi przyznano Beacie Michalak 
oraz Gabrieli Banasiak (po 5 litrach odda-
nej krwi), która wraz z Agnieszką Woź-
niak otrzymała także odznaczenie II stop-
nia HDK (po 10 litrach). We wrześniu br. 

w Licheniu specjalne wyróżnienie otrzy-
mała również burmistrz Bożena Budzik, 
której nadano Suwerenny Order Świętego 
Maksymiliana Marii Kolbego.

Zapraszamy wszystkich chętnych, któ-
rzy chcieliby oddać krew – kolejna, 68. 
akcja poboru odbędzie się jak zawsze na 
hali sportowej Stadionu Miejsko-Gminnego 
w Nowych Skalmierzycach 17 grudnia br. 
w godzinach od 13.00 do 17.00.

Dariusz Smułka

Sponsorzy akcji: Burmistrz Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, 
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Zdzisław Mielczarek, Klub 
Motocyklowy Iskra Skalmierzyce, Janusz 
i Anna Kruszykowie, Andrzej Szablewski, 
Jan i Andrzej Garcarkowie, Spółdzielczy 
Bank Ludowy w Skalmierzycach, Andrzej 
Dzióbek, Aniela Błaszczyk, Andrzej Wal-
czak, Krzysztof Łuczak, Sławomir i Elż-
bieta Kucharscy, Emilia Mielicka, Marek 
Kucharski, Marek i Monika Woźniakowie, 
Jerzy Łukasz Walczak, Michał Ciupka, Ma-
ria i Piotr Gierzowie, Łukasz Wiśniewski, 
Marian Brzeziński, Halfen Produkcja, Pa-
wilon Handlowy Rolnik, Spółdzielnia Mle-
czarska Lazur.

Dzień Edukacji 
Narodowej  
w SP Kotowiecko 
Tegoroczne obchody Dnia 
Nauczyciela w Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Kotowiecku 
uświetnili swoją obecnością 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik, 
sołtys wsi Kotowiecko Jan 
Korzeniewski, sołtys wsi Głóski 
Zdzisław Ciesiółka, dyrektor 
Zespołu Teresa Stachowiak oraz 
nauczyciele, niepedagogiczni 
pracownicy szkoły i społeczność 
uczniowska wraz z rodzicami. 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej przy-
brały uroczystą formę koncertu życzeń. Na-
uczycielom, pracownikom szkoły i zapro-
szonym gościom dedykowane były utwory, 
które w zabawny sposób łączyły się z wyko-
nywaną profesją. Uczniowie nie zapomnieli 
o podziękowaniach dla nauczycieli i gości. 
Osobisty charakter tych podziękowań 
wraz z drobnymi podarkami świadczyły 
o dużej znajomości przez uczniów osób 
związanych z oświatą. Spotkanie stało się 
także okazją do przyznania nauczycielom 
nagród dyrektora za osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. Teresa Sta-
chowiak wręczyła je Violecie Matuszczak, 
Urszuli Adrian, Honoracie Maciałczyk i An-
nie Hausmann. Wyrazy uznania otrzymała 
także Agnieszka Kowal. 

Tradycją szkoły jest łączenie Dnia Edu-
kacji Narodowej ze ślubowaniem klasy I. 
Czworo pierwszoklasistów zostało włączo-
nych w poczet uczniów. Honorowego paso-
wania na pierwszaków dokonała burmistrz 
Bożena Budzik. Upominkom od zaproszo-
nych gości nie było końca... Podziękowania 
na ręce dyrektor złożyli także przedstawi-
ciele Rady Rodziców i zaproszeni goście. 
Uroczystość została zakończona słodkim 
akcentem przygotowanym przez rodziców 
uczniów klasy I.

Urszula Adrian
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W 310. rocznicę bitwy pod Kościelną Wsią uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku wraz z opiekunami 
Urszulą Adrian i Maciejem Matuszczakiem po raz piąty udali się na 
rajd „Od Sasa do Lasa” upamiętniający największą bitwę III wojny 
północnej. 

Organizatorami rajdu byli kaliski od-
dział PTTK, Koło Przewodników PTTK 
w Kaliszu, Urząd Gminy w Gołuchowie, 
Straż Miejska w Kaliszu i gimnazjum w Ko-
ścielnej Wsi, a honorowy patronat objęło 
czasopismo „Poznaj Swój Kraj”. 

Uczniowie pieszo pokonali dziesięcioki-
lometrową trasę Kotowiecko – Kościelna 
Wieś – Kotowiecko. Wzięli udział w kon-
kursach: krajoznawczych, historycznym 
i plastycznym. Nasi uczniowie zajęli I miej-
sce w konkursie krajoznawczo-turystycz-

VI Światowy Dzień  
Tabliczki Mnożenia w Kotowiecku
Już po raz drugi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Kotowiecku uczestniczyli w edukacyjnej akcji „Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia”. 

Główne wydarzenie, czyli konkurs o ty-
tuł Eksperta Tabliczki Mnożenia odbywał 
się 30 września 2016 roku, ale zanim to na-
stąpiło przez cały tydzień nasi uczniowie 
przygotowywali się do niego pieczołowicie. 
Już od 26 września przygotowywali plaka-
ty i elementy dekoracyjne. Wszyscy przy-
pominali sobie tabliczkę mnożenia w nie-
typowy sposób – „bawili się” mnożeniem 
i dzieleniem. Poprzez zabawy, gry karciane 
i planszowe, puzzle oraz testy on-line ćwi-
czyli pamięć. 

Kulminacyjny dzień rozpoczęliśmy 
apelem inaugurującym VI ŚDTM. Podczas 
lekcji w klasach III-IV komisja konkurso-
wa przeprowadziła pisemne egzaminy, do 
których przystąpiło 34 uczniów. Przerwy 

w tym dniu były nie-
typowe. Korzystając 
z przygotowanych gier 
uczniowie młodsi odpy-
tywali starszych, starsi 
młodszych – wszystko 
po to, aby jak najlepiej 
zapamiętać tabliczkę 
mnożenia. Na ogłosze-
nie wyników uczniowie 
musieli troszkę pocze-
kać. Komisja konkur-
sowa dokładnie spraw-
dziła karty z zadaniami 
i 3 października br. pod-
czas apelu ogłoszono, iż 
tytuł Eksperta Tablicz-

ki Mnożenia zdobyło aż 12 uczniów. Wszy-
scy zwycięzcy otrzymali Certyfikaty oraz 
odznaki Eksperta, a na koniec pozowali do 
wspólnego zdjęcia. Mimo, iż wielu uczniów 
na co dzień mówi, że nie lubi matematyki, to 
wspomniany tydzień pokazał, że wszyscy 
lubią „bawić się” matematyką. 

H. Maciałczyk

Nasz piąty rajd  
„Od Sasa do Lasa”

nym czasopisma „Poznaj Swój Kraj”. Laura 
Frątczak (kl. VI), Julia Korzeniewska (kl. 
VI) i Kinga Szczepaniak (kl. VI) zostały ex 
aequo mistrzyniami konkursu, w związku 
z czym nie przyznano pozostałych miejsc. 
Z kolei III miejsce w konkursie historycz-
nym zajął uczeń klasy VI Tomasz Filipiak. 
Po raz kolejny uczestnicy rajdu nosili pla-
kietkę autorstwa naszej uczennicy Kata-
rzyny Jaranowskiej, która rok temu wygra-
ła konkurs na projekt rajdowego logo. 

Należy dodać, że wszystkie konkursy 
odbywały się na etapie międzypowiato-
wym. Jak co roku wędrowcy posilili się 
ciepłą strawą i udali się w teren z planem 
i zadaniami, by samodzielnie zbadać histo-
rię regionu i walory krajoznawcze okolic 
Kalisza. Uczniowie już czekają na kolejną 
możliwość wyruszenia w trasę i podjęcia 
wyzwań przyrodniczych, historycznych 
i turystycznych.

 
Urszula Adrian

Uczniowie  na trasie rajdu

Młodzi Eksperci Tabliczki Mnożenia z opiekunkami
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Zumba w Fabianowie
Jesienne dni stają się coraz krótsze i chłodniejsze. Spada moty-

wacja do aktywności fizycznej. Najchętniej zasiadłoby się w wygod-
nym fotelu z kubkiem gorącej herbaty w ręku i oczekiwało nadejścia 
wiosny. Panie z Fabianowa, Ociąża i okolic znalazły jednak sposób 
na to, by nie dopadła ich jesienna depresja, a zimno i słoty były do 
zniesienia. Receptą okazała się zumba – rodzaj fitnessu, który po-
przez zabawę przy muzyce wpływa na dobre samopoczucie, napawa 
optymizmem, dba o kondycję fizyczną i kształtuje sylwetkę każdego 
uczestnika. 

Na  zumbę  do świetlicy wiejskiej w Fabianowie przychodzą dziew-
czynki, kobiety w różnym wieku a także panowie. Wszystkich chęt-
nych zapraszamy do świetnej zabawy!

Już po raz trzeci burmistrz Bożena Budzik nagrodziła najbardziej 
uzdolnionych uczniów z terenu gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, 
przyznając stypendia za rok szkolny 2015/2016 w łącznej kwocie 
43.300 zł. 

Ich uroczyste wręczenie miało miejsce 20 
października br. w Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach, gdzie 
przybyli m.in. wyróżnieni uczniowie wraz 
z rodzicami, władze samorządowe Gminy 
i Miasta reprezentowane przez burmistrz, jej 
zastępcę Zdzisława Mielczarka, przewodni-
czącego Rady Gminy i Miasta Kazimierza Sip-
kę oraz członków Komisji Oświaty, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej a także 
kierownik Referatu Oświaty i Wychowania 
Daniel Mituła oraz dyrektorzy gminnych pla-
cówek oświatowych.

Serce rośnie, patrząc jak jest Was dzisiaj tu 
dużo... – powiedziała burmistrz z zadowole-
niem witając pokaźną grupę stypendystów, 
albowiem ich liczba z roku na rok systema-
tycznie wzrasta. O ile podczas pierwszej 
edycji było ich 38, a w roku ubiegłym 69, tak 

w roku bieżącym było ich już 95. O tym, komu 
zostanie przyznane stypendium zadecydowa-
ła Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia 
i Polityki Społecznej, do której wpłynęło 101 
wniosków. Sześć z nich zostało odrzuconych 
ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, 
albowiem zgodnie z przepisami prawa Gmi-
na może finansować stypendia tylko miesz-
kańcom Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 
Doceniając jednak duży wkład pracy dzieci 
nie spełniających wspomnianego kryterium, 
burmistrz postanowiła wyróżnić wspomnia-
ną szóstkę dyplomami oraz upominkami.

Wśród stypendystów znaleźli się:
• uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddzia-

łami Integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzy-
cach: Weronika Wiatrowska, Michalina 
Rubas, Michalina Przybyła, Julia Ciernia, 

Julia Staszczuk, Martyna Kozłowska, Zu-
zanna Czaplicka, Wiktoria Jarosik, Oliwia 
Klar, Mateusz Ludwikowski, Kinga Winter, 
Kinga Walczak, Jagoda Pływaczyk, We-
ronika Kąkol, Zofia Jaźwiec, Magdalena 
Nowacka, Wiktoria Kałuża, Amelia Kowal-
czyk, Zuzanna Wysocka, Maja Agnieszka 
Kosowska, Paulina Magdalena Szczepa-
niak, Natalia Maciejewska oraz Małgorza-
ta Rybak.

• uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Droszewie: Maja Nowak, 
Kamil Kubaś, Wiktor Bogacki i Karoli-
na Jaśkiewicz.

• uczniowie Szkoły Podstawowej im. błogo-
sławionego ks. Jana Nepomucena Chrzana 
w Gostyczynie: Patryk Wawrzyniak oraz 
Adam Skowroński.

• uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ociążu: Gabriela Maria Król, 
Tomasz Jan Kułton oraz Zuzanna Noweta.

• uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach: Maja Pa-
welec, Natalia Śrama oraz Agnieszka Ilska.

Burmistrz przyznała  
stypendia 95 uczniom
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Gimnazjalista  
na podium

Jan Maćkowiak, uczeń drugiej klasy Gimna-
zjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skal-
mierzycach, został laureatem XVI Przeglądu 
Dorobku Osób Niepełnosprawnych. Jury kon-
kursu doceniło samodzielnie sklejone przez 
Janka modele wojskowych sprzętów, dzięki cze-
mu chłopak zajął II miejsce w kategorii uczest-
ników do 18 roku życia. 

Sam laureat przyznał, że modelarstwem zaj-
muje się od niedawna, a nagroda jest najlepszą 
motywacją do kontynuowania tego hobby. Ser-
decznie gratulujemy.

A. Machlańska

• uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w Biskupicach Ołobocznych: 
Aleksandra Maria Klońska, Natalia Wol-
niaszek, Wiktoria Magdalena Kopras 
oraz Jakub Zębski.

• uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego im. Janusza Korczaka w Kotowiec-
ku: Milena Gąsiorek oraz Zofia Joan-
na Tomalak.
Każdy z nich otrzymał jednorazowe 

stypendium w wysokości 400 zł, które  
wręczali naprzemiennie burmistrz Bożena 
Budzik oraz przewodniczący Rady Kazi-
mierz Sipka.

Sporą grupę nagrodzonych stanowi-
li również uczniowie gimnazjów, którym 
przyznano jednorazowe stypendia w wyso-
kości 500 zł. Wśród nich znaleźli się:
• uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II 

w Ociążu: Dominika Magdalena Matecka, 
Małgorzata Barbara Kupaj, Julia Elżbie-
ta Banasiak, Marta Szulc, Jolanta Lesień, 
Wiktoria Kowalska, Izabela Jasiórska 
oraz Magdalena Noweta.

• uczniowie Gimnazjum im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzycach: Sebastian 
Szymon Grzesiak, Dagmara Grzyb, Karol 
Adamczewski, Szymon Krzywda, Klaudia 
Kubisiak, Marta Matyśkiewicz, Amelia 
Skowrońska, Daria Praczyńska, Gabrie-
la Jabłońska, Paulina Wasilewska, Dawid 
Walkowiak, Klaudia Chwiłkowska, Zofia 
Kucharska, Paula Wawrzyniak, Kornelia 
Rosik, Sandra Guźniczak, Mateusz Adam-
ski, Karina Witasik, Kinga Budzik, Paulina 
Wesołowska, Kamila Grzybek, Julia Mrocz-
kowska, Sara Miądowicz, Weronika Bana-
siak, Aleksandra Augustak, Agata Barbara 
Florczak, Paulina Kosowska, Nikola We-
ronika Rybarczyk, Julia Joanna Świątek, 
Oliwia Walczak, Marcin Szymon Adamski, 
Mateusz Paczkowski, Wiktoria Gaszczyń-
ska, Gabriela Maciak, Dawid Okoniewski, 
Jan Olejniczak, Tomasz Strzyż, Krystian 
Walaszczyk, Monika Braun, Kinga Mar-
czak, Hubert Michalak, Joanna Krawczyk, 
Szymon Kubiak, Jakub Ciernia, Weronika 
Rosołek oraz Krystian Wdowczyk.

Wśród uczniów wyróżnionych przez 
burmistrz wspomnianymi już dyplomami 
oraz upominkami znaleźli się natomiast: 
Zuzanna Lijewska, Natalia Szmania, Fran-
ciszek Kąpielski, Jagoda Józefiak, Piotr Ma-
chlański oraz Aleksandra Machlańska.

Przedstawiciele nagrodzonych podzię-
kowali burmistrz kwiatami za docenianie 
ich osiągnięć naukowych, artystycznych 
oraz sportowych obiecując jednocześnie, że 
przyznane im nagrody będą motywacją do 
dalszej pracy.

Wszyscy uhonorowani w tym dniu 
uczniowie mogli poczuć się wyjątkowo. 
Nie tylko poprzez wręczone im stypendia, 
zewsząd płynące ku nim pochwały, czy też 
wspólne zdjęcie z władzami samorządo-
wymi, ale również poprzez specjalnie na tę 
uroczystość przygotowany program arty-
styczny w wykonaniu zespołu instrumen-
talnego Euphonia działającego w miejskim 
gimnazjum. 

 
Magdalena Kąpielska
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Najwyższa nagroda  
w powiatowym konkursie literackim
Najwyższe wyróżnienie – „Nagrodę specjalną” – otrzymał uczeń 
klasy VI Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku 
Tymoteusz Matuszczak w powiatowym konkursie literackim „Opo-
wiedz mi bajkę”. 

Konkurs był organi-
zowany przez Bibliotekę 
Publiczną im. Stefana 
Rowińskiego w Ostro-
wie Wielkopolskim. Za-
danie uczestników po-
legało na samodzielnym 
napisaniu bajki wraz 
z jej zilustrowaniem. Ty-
moteusz w opowiadaniu 
pt. „Najeźdźcy z planety 
Kociomber” opisał hi-
storię kota Mruczysła-
wa, która w zabawny 
sposób wyjaśnia niektó-
re z kocich zachowań. Szczególną uwagę 
jury zwróciło na bogate słownictwo, dużą 
świadomość słowotwórczą, oryginalność 
i zaskakujące motto. Tymoteusz odebrał 
nagrodę z rąk dyrektora biblioteki Wło-

dzimierza Grabowskiego. Zwycięska pra-
ca zostanie opublikowana w wydawnic-
twie biblioteki. 

XXVII Diecezjalny Przegląd 
Piosenki Religijnej  
- Sacrosong 2016
8 i 9 października br. odbył się XXVII Diecezjalny Prze-
gląd Piosenki Religijnej - Sacrosong 2016. Od samego 
początku organizatorem tego muzycznego przedsięwzię-
cia jest Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 
oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. 

Tadeusz Orzechowski 
nowym radnym
23 października br. odbyły się 
wybory uzupełniające do Rady 
Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce. 

Mieszkańcy ulicy Kaliskiej 24A-24F 
w Nowych Skalmierzycach (okręg wybor-
czy nr 2) wybierali nowego radnego z kan-
dydatów zgłoszonych przez dwa komitety 
wyborcze – KWW Niezależne Forum Samo-
rządowe, który zgłosił Tadeusza Orzechow-
skiego oraz KWW Agnieszki Witczak, który 
na tę funkcję wysunął Dariusza Pietraszka. 

Po podliczeniu głosów przez Miejską Ko-
misję Wyborczą w Nowych Skalmierzycach 
okazało się, że oddano 82 głosy, w tym 80 
ważnych. 65 z nich oddano na Tadeusza 
Orzechowskiego, a 15 na Dariusza Pietrasz-
ka. Nowy radny został wybrany w miejsce 
Agnieszki Witczak, która z powodu ustawo-
wego zakazu łączenia tej funkcji z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej z wy-
korzystaniem mienia komunalnego Gminy 
utraciła mandat mocą uchwały podjętej 
przez Radę Gminy i Miasta na sesji w dniu 
30 listopada 2015 roku.

Dariusz Smułka

Uroczyste wręczenie nagród w Bibliotece 
Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim

Wzięli w nim udział 23 zespoły i soliści, 
w sumie około 250 wykonawców. W tym 
roku i podczas koncertu galowego oprócz 
samych laureatów wystąpił również Ze-
spół Chodaki z Tarnopola na Ukrainie. 

W jury zasiedli: Kazimierz Madziała – 
profesor doktor habilitowany, wykładow-
ca na Wydziale Pedagogiczno-Artystycz-
nym w Kaliszu, UAM w Poznaniu, Maria 
Pawelec – dyrektor Państwowej Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu, ks. 
prałat Stanisław Tofil – proboszcz Parafii 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu, 
Andrzej Tylczyński – pracownik Centrum 
Kultury i Sztuki w Kaliszu.

9 października 2016 roku, po przesłu-
chaniu wszystkich zespołów i solistów, 
jury przyznało nagrody i wyróżnienia. 
 

W kategorii zespołów nagrody otrzymali:
• Zespół wokalno-instrumentalny AGNUS 

DEI z Parafii Bł. Michała Kozala w Kaliszu – 
opiekun Agnieszka Jesion,

• Tercet wokalny AKOLADA z Czempinia – 
opiekun Agnieszka Szymańska,

• Schola młodzieżowa AGAPE z Parafii św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu – 
opiekun ks. Sebastian Łagódka,

• Zespół CHODAKI z Tarnopola (Ukraina) 
otrzymał nagrodę specjalną za prezentację 
pieśni liturgicznych w języku polskim. 

W kategorii zespołów wyróżnienia otrzymali:
• Schola Parafialna JÓZEFOWE NUTKI 

z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu – 
opiekun s. Danuta Kiełt,

• Zespół FATIMSKIE DZIECIAKI z Parafii Matki 
Boskiej Fatimskiej z Jarocina – opiekunowie: 
Łukasz Grodzki i Justyna Kmieć,

• Schola MARANATHA ze Złoczewa – 
opiekunowie Katarzyna Dębowska 
i Jakub Biniek,

• Zespół EUPHONIA z Gimnazjum 
im. Noblistów Polskich w Nowych 
Skalmierzycach – opiekun Justyna 
Kierzek- Gawrońska,

• Zespół BOŻE ISKIERKI z Nowych 
Skalmierzyc – opiekunowie: Joanna Jaś 
i Mariusz Jernalczyk,

• Zespół ISKIERKI BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 
z Parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu 
– opiekunowie ks. Łukasz Ograbek i s. 
Wanda,

• Zespół BOŻE OWIECZKI z Zespołu Szkół 
w Brzezinach – opiekunowie: Anna 
Kupajczyk i Jarosław Olek,

• Schola parafialna CIELECKIE SŁOWIKI 
z Parafii św. Małgorzaty w Cielczy –
opiekun Patryk Urbaniak.
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Maryjne śpiewanie…
15 października w Skalmierzycach odbył się I Przegląd Piosenki 
Maryjnej. Ze skalmierzyckiego sanktuarium do nieba popłynęły 
piękne dźwięki na cześć Matki Bożej. 

Dzień otwarty w Starym Kinie 
22 października br. w Starym Kinie w Nowych Skalmierzycach zorga-
nizowano dni otwarte połączone z projekcjami filmowymi. W ciągu 
niespełna siedmiu godzin obiekt odwiedziło kilkaset osób. 

Zwiedzanie było niepowtarzalną okazją, 
aby zobaczyć świeżo wyremontowaną salę 
widowiskową z całym zapleczem, w tym 
garderobami przeznaczonymi dla artystów. 
Na tę okoliczność przygotowano wystawę 
zdjęć z remontu obiektu oraz archiwalne fo-
tografie zorganizowanych tu uroczystości. 

Nie lada atrakcją był bezpłatny pokaz 
bajki dla dzieci, którym rozdawano rów-
nież popcorn i soki. Na wieczorny seans 
filmu Excentrycy, czyli po słonecznej stronie 

ulicy przybyli natomiast dorośli miłośni-
cy polskiego filmu. Widzów żegnał nowy, 
trzymetrowy neon Starego Kina, wykonany 
w tradycyjnej technologii szklanych rur wy-
pełnionych gazem.

Kolejne bezpłatne projekcje odbędą się 
11 listopada br. O godz. 15.00 zostanie wy-
świetlona bajka dla dzieci, a o godz. 17.00 
Kamienie na szaniec – polski dramat wojenny 
z 2014 roku w reżyserii Roberta Glińskiego. 

Aleksander Liebert

Rajd Patrona
Już po raz jedenasty w Gimna-
zjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach  
odbył się Rajd Patrona.

 Po raz pierwszy natomiast do współ-
pracy przy przygotowaniu rajdu zaprosi-
liśmy przedstawicieli gminnych instytu-
cji – policjantów z komisariatu w Nowych 
Skalmierzycach, strażaków z Ochotniczej 
Straży Pożarnej, harcerzy ze Szczepu 
ZHP im. Powstańców Wielkopolskich 
oraz rodziców uczniów. 

Na ośmiokilometrowej trasie wyzna-
czonych zostało pięć punktów kontrol-
nych, na których uczniowie wykazywali 
się wiedzą i umiejętnościami z różnych 
dziedzin. Gimnazjaliści musieli m.in. 
określić nazwę i przeznaczenie sprzętu 
wykorzystywanego do ratowania życia, 
udzielić poszkodowanemu pierwszej po-
mocy, odpowiedzieć na pytania dotyczą-
ce bezpieczeństwa pieszych na drodze, 
poprawnie zwinąć śpiwór, wykonać to-
tem grupy, rozszyfrować sformułowania 
gwary wielkopolskiej.

Organizatorzy – Zespół ds. Patro-
na Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
– dziękują wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji imprezy. 

A. Jaźwiec

• Zespół „Char-bel-canto” z Parafii Św. 
Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp.

• Duet – Ola Wiecha i Natalia Wajchert 
z Zespołu Szkół w Sieroszewicach

• Wyróżnienie: Zespół dziecięcy z Parafii 
Św. Marka Ewangelisty w Rososzycy

Kategoria: soliści do lat 10
• Marta Popiel z Parafii Ducha Św. 

w Ostrowie Wlkp.
• Zofia Marciniak z Zespołu Szkół w Ociążu
• Weronika Barczak ze Szkoły Podstawowej 

w Skalmierzycach

W przeglądzie udział wzięło 34 uczest-
ników – w tym 5 scholi parafialnych i 5 ze-
społów. Pozostali uczestnicy wykonywali 
piosenki indywidualnie. 

Przegląd rozpoczęła msza święta, któ-
rej przewodniczył ks. kan. Sławomir No-
wak, kustosz sanktuarium. Wyraził on 
radość z tego, że tak wiele osób zechciało 
przyjąć zaproszenie i – śpiewając u boku 
Matki Bożej – wyznać swoją wiarę. Pod-
czas mszy ksiądz modlił się, polecając 
opiece Pani Skalmierzyckiej wszystkich 

uczestników i wypraszając dla nich po-
trzebne łaski. Liturgię ubogacił swoim 
śpiewem działający w parafii dziecięco
-młodzieżowy zespół Katarzynki. W jury 
zasiedli: Joanna Jaś, Wojciech Musiał, 
Mariusz Jernalczyk oraz ks. Arkadiusz 
Hajdasz. Przegląd wpisuje się w obchody 
jubileuszu 50. rocznicy koronacji cudow-
nego obrazu Matki Bożej Skalmierzyckiej, 
który obchodzono 4 września 2016 roku. 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Po-
niżej przedstawiamy zwycięzców.

Kategoria: schole parafialne
• Schola Boże Krówki z Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.
• Józefowe Nutki z Sanktuarium Św. Józefa 

w Kaliszu
• Iskierki Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Kaliszu
• Wyróżnienie: schola EFFatha z NMP 

Królowej Polski w Ostrowie Wlkp.
Kategoria: zespoły
• Zespół ze Szkoły Sióstr Salezjanek 

w Ostrowie Wielkopolskim

• Wyróżnienia: Julia Kowalczyk 
z Zespołu Szkół w Sieroszewicach 
i Carmen Przygoda ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wlkp.

Kategoria: soliści od lat 11
• Ola Wiecha z Zespołu Szkół 

w Sieroszewicach
• Adrian Owczarek ze Szkoły 

Podstawowej w Kotowiecku
• Alicja Michalak z Gimnazjum 

w Nowych Skalmierzycach
• Wyróżnienia: Julia Wawrzyniak 

z Parafii Św. Marka Ewangelisty 
w Rososzycy i Magdalena 
Idczak ze Szkoły Podstawowej 
w Skalmierzycach

Paulina Wielanek
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Święto pieczonego 
ziemniaka w klasie 
II c
W pierwszych dniach jesieni klasa II c ze Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach hucznie obchodziła Święto Pieczonego 
Ziemniaka. 

Dzień 29 września 2016 roku powi-
tał nas piękną, słoneczną pogodą, która 
sprzyjała zabawom na świeżym powie-
trzu. Gdy ziemniaki piekły się w popiele, 
dzieci ochoczo bawiły się w zorganizo-
wanych konkursach. Każdy z nich był 
nagradzany, przynosząc wiele radości 
i śmiechu.

Wspólne zabawy były świetną okazją 
do integracji klasowej. Najwięcej emocji 
wywołało pieczenie kiełbas, nad którym 
czuwali rodzice. Po solidnej dawce har-

ców nastąpiła degustacja kiełbas i ziem-
niaków, a potem również soków i szarlot-
ki. Uwieńczeniem zabawy było wręczenie 
chłopcom upominków z okazji ich święta.

Zajęcia organizowane na świeżym po-
wietrzu są wspaniałą okazją do aktywne-
go i zdrowego spędzania wolnego czasu. 
Dniem tym pożegnaliśmy lato i powita-
liśmy jesień. Rodzicom dziękujemy za 
przygotowanie i pomoc w zorganizowa-
niu klasowego święta.

 M. Szwałek

Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami

Marii Mencel
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci

Męża
składają

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik 
wraz z pracownikami Urzędu

Niezwykle miłe spotkanie przeży-
li uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Kotowiec-
ku w Urzędzie Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. 

Niecodzienne odwiedziny uczniowie 
rozpoczęli od rewizyty u burmistrz Boże-
ny Budzik, ponieważ kilka dni wcześniej 
gościła ona w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Kotowiecku. Role tym razem zostały 
odwrócone i to najmłodsi zadawali pytania. 
Burmistrz nie dała się zaskoczyć ich dzien-
nikarskiej dociekliwości. Wyczerpujące 
odpowiedzi sprawiły, że ciekawość, co do 
piastowania takiego urzędu została w pełni 
zaspokojona. Ogromnym zaskoczeniem dla 
wszystkich uczniów były magiczne chwile 
zasiadania w fotelu i złożenia podpisu przy 
biurku burmistrza. Wszyscy śmiało mogli 
orzec, że sprawy uczniowskie nie są bur-
mistrz obce. Następnie dzieci przekonały 
się, że urząd nie jest żadnym labiryntem. 
Zostali bardzo gościnnie przyjęci w każdym 
z odwiedzanych referatów. Dział geodezji, 
oświaty czy kultury nie ma już przed nimi 
tajemnic. 

Wizyta w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce została poprzedzona zwie-
dzaniem miejsc atrakcyjnych historycznie 
i turystycznie. Na trasie wędrówki nie mogło 
zabraknąć takich punktów jak: dworzec ko-
lejowy, skwer historyczny z rekonstrukcją 
rogatek wyznaczających granice zaborów 
oraz Pomnik Powstańców Wielkopolskich. 
Uczniowie wcześniej przygotowywali się 
do wycieczki poprzez studiowanie historii 
okolicy i walorów przyrodniczych regionu 
w ramach projektu edukacyjnego „Z histo-
rią i przyrodą w plecaku” autorstwa Violety 
Matuszczak i Urszuli Adrian. 

Organizatorzy wraz z uczniami składają 
serdeczne podziękowania burmistrz Bo-
żenie Budzik oraz kierownikowi Referatu 
Oświaty i Wychowania Danielowi Mitule za 
możliwość wizyty w urzędzie. Przed nami 
kolejne wędrówki po naszym regionie, 
oczywiście z historią i przyrodą w plecaku.

Urszula Adrian

,,Dziś kiełbaski tu pieczemy
i ziemniaczki pyszne jemy.

Święto dziś ziemniaka mamy,
na zabawę zapraszamy”.

Z wizytą 
u burmistrza 
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Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach wzięła 
udział w konkursie grantowym Programu „mPotęga” prowadzonym 
przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. 

Kapituła oceniająca wnioski w tego-
rocznej ogólnopolskiej edycji spośród 880 
nadesłanych projektów wybrała 209, które 
otrzymały dofinansowanie na realizację. 
W gronie zwycięzców znalazł się  również 
projekt szkoły w Skalmierzycach „Z mate-
matyką skok w przyszłość”, adresowany do 
klas IV-VI.

Przedsięwzięcie „Z matematyką skok 
w przyszłość” rozpoczęło się we wrześniu 

i będzie trwało do końca roku. Jego celem 
jest zachęcenie uczniów do wkroczenia 
w przestrzeń matematyczną poprzez wy-
korzystywanie nowoczesnych narzędzi 
oraz propagowanie atrakcyjnych sposo-
bów nauczania. Zakłada ono rozwijanie 
uczniów poprzez gry i zabawy, ma im po-
móc poznać, polubić i zrozumieć matema-
tykę. Przez cały czas trwania uczniowie 
będą brali udział w zajęciach dodatkowych 

Wizyta native speaker’ów  
w szkole w Skalmierzycach
W dniach 8-12 października Szkołę Podstawową im. Adama Mickie-
wicza w Skalmierzycach odwiedzili goście ze Stanów Zjednoczonych: 
Loni Fortier i James Neuenfeldt, którzy w ramach realizowanego 
w placówce projektu English Teaching Activities Amerykańsko-Pol-
skiej Fundacji Wolności pełnili rolę native speaker’ów. 

Goście zapoznali się z całą społecznością 
szkoły, odwiedzili najmłodszych uczniów, 
a w klasach od II do VI prowadzili zajęcia – 
oczywiście wszystko odbywało się w języku 
angielskim. Podczas spotkań przedstawili 
wiele ciekawych informacji o swoim rodzin-
nym mieście w stanie Minessota. Ucznio-
wie klas starszych poznali zwyczaje i życie 
codzienne swoich rówieśników zza oceanu. 
Lekcje były wzbogacone o prezentacje doty-
czące muzyki, jedzenia i ciekawostek o USA. 
Natomiast młodsi uczniowie uczyli się, ba-

wiąc i śpiewając. Każda grupa przygotowała 
krótkie powitanie, wierszyk lub piosenkę. 
Uczniowie chętnie zadawali pytania doty-
czące życia szkolnego oraz rodzinnego dzie-
ci mieszkających w USA.  James Neuenfeldt 
miał w tym czasie urodziny, więc uczniowie 
przygotowali dla niego wzruszającą niespo-
dziankę, gromadząc się w sali gimnastycz-
nej z urodzinowym tortem i laurkami. 

W trakcie wizyty goście poznali naszą 
kulturę i zwyczaje. W ostatnim dniu wizyty 
wzięli także udział w spotkaniu z Burmi-

strzem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Bożeną Budzik. Wraz z nauczycielami 
zaangażowanymi w ich przyjazd zwiedzili 
Kalisz, Skalmierzyce i Nowe Skalmierzyce, 
poznając historię i ważne dla społeczności 
miejsca. Wybrali się m.in. do kościoła pw. 
świętej Katarzyny w Skalmierzycach, na 
dworzec kolejowy i na dawne prusko-ro-
syjskie przejście graniczne. Wizyta ame-
rykańskich gości była świetną okazją do 
poznania ich kultury oraz dała uczniom 
i nauczycielom dużo satysfakcji i radości.

Projekt „Z matematyką 
skok w przyszłość”

“Magra”. Wraz z rodzicami będą mieli oka-
zję wykorzystać swą kreatywność w kon-
kursie „RODZINAtyka” na najciekawszą 
rodzinną grę matematyczną. Rodzice będą 
także mogli wziąć udział w przygotowa-
nych przez uczniów warsztatach „Planuje-
my finansową przyszłość” z arkusza kal-
kulacyjnego oraz „Tworzymy mapy myśli”. 
Wśród różnorodnych zaplanowanych dzia-
łań znajduje się gra matematyczna z QR 
kodami oraz wizyta w banku „Jak lokować 
oszczędności?”. Odbędą się również kon-
kursowe zmaganiach na szkolnego Mistrza 
Tabliczki Mnożenia i Dzielenia oraz Doda-
wania i Odejmowania. Projekt zostanie 
podsumowany podczas Szkolnych Obcho-
dów Dnia Matematyki.  

Aktualne informacje dotyczące kolej-
nych etapów będą pojawiały się na łamach 
bloga pod adresem: www.zmatematyka-
skokwprzyszlosc.blogspot.com, na szkol-
nej stronie oraz na profilu facebook szkoły.
 
„Projekt dofinansowała Fundacja mBanku”
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