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Budowa hali sportowej rozpocznie 
się w przyszłym roku

Do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach uczęszcza obecnie 442 uczniów. Mają oni do dyspo-
zycji małą salę gimnastyczną, która nie spełnia należycie ich potrzeb 
i nie daje możliwości swobodnego ćwiczenia. 

Gminny samorząd wyszedł im naprze-
ciw ogłaszając przetarg związany z wy-
borem wykonawcy na budowę nowej hali 
sportowej wraz z łącznikiem. Otwarcie 

ofert nastąpi na początku stycznia, a sama 
inwestycja ruszy w marcu przyszłego roku. 
Czas na jej zakończenie wyznaczono do 
marca 2019 roku.

Świetlice ukończone
Zakończyły się trwające od lipca budowy kolejnych dwóch świetlic 
wiejskich w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce. 

Tym razem mieszkańcy Głósek i Kuro-
wa będą mieli do dyspozycji nowe sale słu-
żące im m.in. do organizacji spotkań.

Z początkiem grudnia dobiegły koń-
ca ostatnie prace wykończeniowe – 

w Głóskach polegały one m.in. na ma-
lowaniu ścian oraz kładzeniu chodnika 
z kostki brukowej, natomiast w drugim 
obiekcie zamontowano drzwi wewnętrz-
ne oraz elementy instalacji elektrycznej. 

W przyszłym roku samorząd Nowych 
Skalmierzyc planuje zakup wyposażenia, 
montaż klimatyzacji oraz zagospodarowa-
nie terenu.

Koszt budowy obydwu świetlic wyniósł 
blisko 650 tysięcy złotych. Środki na inwe-
stycje pochodzą z budżetu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

 
Dariusz Smułka

Hala sportowa  
przy szkole podstawowej  
w Nowych Skalmierzycach

Projektowany budynek hali spor-
towej wraz z trzykondygnacyjnym 
łącznikiem i zapleczem socjalnym 
usytuowany będzie pomiędzy szko-
łą, a istniejącym boiskiem wie-
lofunkcyjnym. Obecnie znajdują 
się tam przeznaczone do rozbiórki 
asfaltowe boiska oraz budynek har-
cówki. Całkowita długość nowopow-
stającego obiektu wyniesie 65,5 me-
tra, a szerokość prawie 31 metrów. 
Powierzchnia jego pomieszczeń to 
prawie 4200 m2. 

W łączniku na parterze zapla-
nowano pomieszczenia socjalne 
składające się z dwóch szatni oraz 

łazienek. Natomiast na I i II piętrze do-
datkowo przewiduje się po dwie sale lek-
cyjne mogące pomieścić po 24 uczniów 
każda. Sama hala sportowa będzie posia-
dała pole gry o wymiarach 36x18 metrów 
ze składaną trybuną dla 163 widzów. 
Ponadto zaprojektowano przy niej po-
mieszczenia socjalne, magazyn sprzę-
tu, wiatrołap i toalety dostosowane do 
osób niepełnosprawnych.

Dariusz Smułka

Projekt elewacji nowej hali

Świetlica w Głóskach Świetlica w Kurowie
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Boisko przy gimnazjum w Nowych Skalmierzycach

Boisko treningowe przy miejskim stadionie

ul. Bielawska w Skalmierzycach

Stare Kino w Nowych Skalmierzycach

ul. Mertki w Nowych SkalmierzycachBiblioteka publicznaPlac Wolności w Nowych Skalmierzycach

ul. Zapłocie w BoczkowieBudynek komunalny przy ulicy Wyszyńskiego 
w Nowych Skalmierzycach

Pomnik ofiar wojen światowych w Biskupicach 
Ołobocznych

Inwestycje samorządu w 2016 roku
Niebawem zakończy się rok 2016. Dla Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce był to czas bogaty przede wszystkim w inwestycje, których 
z sukcesem udało się zrealizować aż kilkadziesiąt. Nakład środków 
finansowych, jakie samorząd przeznaczył z gminnego budżetu na 
poniższe przedsięwzięcia, wyniósł ponad 16,5 miliona złotych.

Najważniejsze inwestycje bieżącego roku:
• budowa boiska treningowego oraz 

modernizacja miejskiego stadionu wraz 
z infrastrukturą;

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w Gniazdowie i Boczkowie;

• przebudowa i rozbudowa Starego Kina 
w Nowych Skalmierzycach;

• przebudowy dróg gminnych: ulic 
Jana Mertki i Tartakowej w Nowych 
Skalmierzycach, ulicy Bielawskiej 
w Skalmierzycach, ulicy Środkowej 
w Biskupicach Ołobocznych, ulicy 
Łąkowej w Węgrach, ulic Wiatrakowej, 
Spacerowej i Krótkiej w Śliwnikach, 
drogi w Gostyczynie wraz z utwardze-
niem zjazdu do szkoły, ulicy Środkowej 
w Fabianowie, ulic Zapłocie i Granicznej 
w Boczkowie, drogi dojazdowej do pól 
w Lezionie;

• budowy świetlic wiejskich w Głóskach 
i w Kurowie;

• remonty świetlic wiejskich: w Śmiłowie 
oraz w Biskupicach Ołobocznych i w 
Boczkowie wraz z instalacją central-
nego ogrzewania;

• położenie kostki brukowej przy świetlicy 
w Fabianowie;

• przebudowa boiska przy gimnazjum 
w Nowych Skalmierzycach;

• modernizacja Placu Wolności 
w Nowych Skalmierzycach;

• przebudowa kanalizacji deszczowej 
wraz z nawierzchnią w ulicy Mostowej 
w Nowych Skalmierzycach;

• budowa kolektora kanalizacji 
deszczowej w ciągu ulicy Kamiennej 
w Nowych Skalmierzycach;

• remont budynku biblioteki 
publicznej przy ulicy 3 Maja 
w Nowych Skalmierzycach;

• termomodernizacja budynku hali 
sportowej w Nowych Skalmierzycach;

• utwardzenie placu przed remizą przy OSP 
w Ociążu i przy OSP w Strzegowie;

• wykonanie placu zabaw dla dzieci 
w Ociążu;

• termomodernizacja budynku 
komunalnego przy ulicy Wyszyńskiego 
w Nowych Skalmierzycach;

• utwardzenie placu przy Komisariacie 
Policji w Nowych Skalmierzycach;

• modernizacja skweru oraz 
pomnika Ofiar Wojen Światowych 
w Biskupicach Ołobocznych;

• budowa pomieszczenia gospodarczego 
przy świetlicy w Gałązkach Wielkich;

• instalacja alarmowa i monitoring 
świetlicy w Fabianowie;

• utwardzenie placu przy ośrodku zdrowia 
w Kotowiecku;

• zakup i montaż wiat przystankowych.
Dariusz Smułka
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Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada w wielu miejscach w Polsce odbywały się 
uroczystości z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości. 
Również i Nowe Skalmierzyce włączyły się w obchody tego 
święta – władze samorządowe, przedstawiciele organizacji 
społecznych, duchowieństwa, służb mundurowych i przedsię-
biorstw oraz harcerze zebrali się pod tablicą upamiętniającą 
100-lecie miasta, pod którą złożono wiązanki kwiatów. 

Zakończeniem oficjalnych uroczystości 
była msza święta w intencji Ojczyzny, która 
odbyła się w kościele pw. Bożego Ciała. Nasza 
niepodległość miała zawsze kolor biało-czerwo-
ny. Biel symbolizuje czystość intencji i poświęce-
nie dla idei. Czerwień to symbol ognia, przelanej 
krwi, odwagi i waleczności. Dziś w nasze naro-
dowe święto oddajemy cześć bohaterom, któ-
rzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny – mówił 
w kazaniu wikariusz parafii ks. Łukasz Rau. 
Nabożeństwo sprawowali wspólnie obecny 
proboszcz ks. kanonik Zbigniew Króczyń-
ski oraz jego poprzednik ks. prałat Edward 
Wawrzyniak. Poza licznie zebranymi wier-
nymi swoją obecnością uświetnili je także 

Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta, Chór pw. 
św. Grzegorza oraz dziewiętnaście pocztów 
sztandarowych, które wystawili przedstawi-
ciele Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół, 
organizacji pozarządowych i firm.

Tego dnia po południu mieszkańcy równie 
licznie pojawili się w Starym Kinie, gdzie przy-
gotowano dwie projekcje filmowe. Chętnych 
nie brakowało, bowiem sala wypełniła się po 
brzegi zarówno podczas bajki, jak i filmu pt. 
„Kamienie na szaniec”. Z racji jego patriotycz-
nej tematyki na projekcji pojawili się harcerze, 
którzy w holu zorganizowali wystawę z okazji 
90-lecia harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej.

Święto niepodległości tradycyjnie obcho-

dzono również w Ociążu – 12 listopada miej-
scowa Akcja Katolicka zorganizowała śpiew 
pieśni patriotycznych, który zgromadził wie-
lu jej sympatyków. Burmistrz Bożenę Budzik 
reprezentował jej zastępca Zdzisław Mielcza-
rek. Pojawili się także radni: Józef Marciniak, 
Grażyna Jaś i Małgorzata Walczak oraz miesz-
kańcy wsi.

Spotkanie poprzedziła msza święta w in-
tencji Ojczyzny, którą w kościele pw. Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny odprawili 
proboszcz ks. Włodzimierz Andrzejak oraz 
diecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolic-
kiej ks. dr Sławomir Kęszka.

Dariusz Smułka

Obchody Święta Niepodległości  
w Biskupicach Ołobocznych
Święto Niepodległości 11 listopada to wspomnienie wydarzeń sprzed 
98 lat, które doprowadziły do odzyskania niepodległości przez naszą 
Ojczyznę po 123 latach zaborów.

W nawiązaniu do tradycji przedwojennej 
(zapisanej w kronikach szkolnych) mieszkań-
cy Biskupic Ołobocznych zebrali się przed 
pomnikiem Ofiar Wojen Światowych, aby 
oddać hołd poległym za Ojczyznę. W uroczy-
stościach wzięły udział poczty sztandarowe 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia 
Kulturalnego Teatr Misterium oraz Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego. Po złożeniu 
kwiatów przemaszerowano do sali wiej-

skiej, gdzie po odśpiewaniu hymnu narodo-
wego młodzież szkolna zorganizowała wy-
stęp artystyczny.

Następnie rozpoczęło się spotkanie bie-
siadne, podczas którego śpiewano pieśni pa-
triotyczne. Na zakończenie na stojąco odśpie-
wano Rotę. Organizatorem uroczystości byli 
rada sołecka oraz Stowarzyszenie Kulturalne 
Teatr Misterium Biskupice Ołoboczne.

Grzegorz Wojciechowski

Muzealna scenografia 
Ja co roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kotowiecku 
z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygoto-
wywana jest inscenizacja historyczna. 

W tym roku opiekunka kółka teatralne-
go, polonistka i historyczka, Urszula Adrian 
zaproponowała swoim podopiecznym po-
dróż w XIX w. Gdzie najłatwiej odbyć taką 
podróż? Odpowiedź jest prosta – w mu-
zeum. Trudno byłoby przenieść na jedną 
lekcję w takie miejsce całą szkołę, dlatego 
muzeum przyszło do nas. Do urządzenia 
scenografii posłużyły prywatne zbiory an-
tyków posiadanych przez uczniów i nauczy-
cieli: lampa naftowa, egzemplarz „Tygodni-
ka Ilustrowanego” z 1883 roku, kołowrotek, 
zdjęcie z przełomu wieków… Do zamysłu 
muzealnej scenografii opracowany został 

autorski scenariusz przedstawienia pt. „Mi-
sja specjalna”, bo taką właśnie codzienną 
misję historyczną mają prowadzić ucznio-
wie po wizycie w szkolnym muzeum. Wizy-
ta okazała się niezwykła, bo ku zdziwieniu 
uczniów ze stojącego przed nimi obrazu ze-
szła dama, która zaproponowała grę w sko-
jarzenia. Tym samym udowodniła uczniom, 
że nauka historii wcale nie jest taka trudna, 
a przyszłość naszego kraju zależy od pamię-
ci o dziejach naszych przodków. Może warto 
przy okazji świąt patriotycznych zajrzeć do 
swojej piwnicy lub na strych i odkurzyć pa-
miątki przeszłości…

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100-lecie miasta

Warta przed pomnikiem Ofiar Wojen Światowych

Scenografia przygotowana przez uczniów
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Wyjątkowy koncert  
Nowostawskiej Orkiestry Dętej

12 listopada w Galerii Żuławskiej odbył się wyjątkowy kon-
cert Nowostawskiej Orkiestry Dętej, podczas którego nowosta-
wianie mogli usłyszeć na żywo hejnały kilku polskich miast, 
w tym również Nowych Skalmierzyc. Po odegraniu hejnałów 
trębacze z Krakowa, Płocka, Warszawy oraz wybitni muzycy Fil-
harmonii Wałbrzyskiej wspólnie z orkiestrą zagrali wspaniały 
koncert. Następnego dnia trębacze zwiedzali zamek w Malborku, 
a o godzinie 14.00 jeszcze raz odegrali hejnały z wieży Ołówka. 

Daria Musiał

Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego w MGOPS 
w Nowych Skalmierzycach pod znakiem zmian
21 listopada w całym kraju obchodzony 
jest Dzień Pracownika Socjalnego – święto 
osób zatrudnionych w placówkach systemu 
pomocy społecznej. Jest to dzień szczególnie 
ważny i uroczysty również dla pracowników 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowych Skalmierzycach. 

Oprócz kierownika, jego zastępcy oraz 
księgowej zatrudnieni są tu wspomnia-
ni pracownicy socjalni, asystenci rodziny 
oraz opiekunki domowe. W dniu ich świę-
ta wizytę w ośrodku złożyła Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena 
Budzik, która przywiozła ze sobą kwiaty 
i list gratulacyjny z okolicznościowymi ży-
czeniami dla całej załogi cyt: Dziś, w Dniu 
Pracownika Socjalnego, jest znakomity mo-
ment, by głośno wyrazić wdzięczność za 
zaangażowanie, życzliwość i uśmiech, które 
towarzyszą Wam w wykonywaniu obowiąz-
ków. Dziękuję więc za wielką wrażliwość, 
ciepło i wiarę w drugiego człowieka. Życzę, 
by Wasze serca zawsze były otwarte, praca 
– niewątpliwie wyczerpująca i obciążająca 
psychicznie – pozostała pasją, a jej efekty 
dostarczały satysfakcji zarówno Paniom, 
jak i Waszym podopiecznym.

Kwiaty burmistrz wręczyła zarówno 
kierownik Irenie Rachwalskiej piastującej 
swe stanowisko do 28 listopada br., czy-
li do dnia przejścia na emeryturę, jak i jej 
następczyni, Urszuli Katarzynie Gajdzie, 
która została wyłoniona na nową kierow-
nik MGOPS w drodze ogłoszonego przez 
burmistrz konkursu i swoje obowiązki za-
cznie pełnić 29 listopada br. Również i ona 
usłyszała wiele ciepłych słów od burmistrz 
Bożeny Budzik, która gratulowała jej 
awansu: Jako długoletni pracownik ośrodka 
(28 lat pracy na rzecz gminy i miasta Nowe 
Skalmierzyce, w tym 23 lata w MGOPS) dała 
się Pani poznać nie tylko jako osoba profe-
sjonalnie przygotowana do zawodu, ale rów-
nież doskonale znająca środowisko swoich 

podopiecznych, 
w pełni otwarta 
na ich potrzeby, 
zawsze gotowa 
do interwencji, 
gdy komuś działa 
się krzywda. Wie-
rzę zatem, że po-
przez wybór Pani 
na tak ważne stanowisko, gmina zyskała 
prawdziwego obrońcę ludzkiej godności.

Obie panie dziękowały za zaufanie, 
którym je obdarzono. Dotychczasowa kie-
rownik wyraziła wdzięczność za wzorową 
długoletnią współpracę z samorządem, 
a Urszula Gajda przekonywała, że dołoży 
wszelkich starań, by sprostać położonym 
w niej oczekiwaniom. 

Ustępująca ze stanowiska swoje życie 
zawodowe od początku związała z pomocą 
społeczną. Przez piętnaście lat pracowała 
jako pracownik socjalny, a od maja 1990 
roku została powołana na stanowisko 
kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzy-
cach. Przez dwadzieścia sześć lat kierowała 
zespołem osób tu zatrudnionych – w chwi-
li obecnej jest to 16 pracowników. Z tego 
miejsca dziękuję włodarzom samorządu za 
zaufanie, jakim zostałam obdarzona. Myślę, 
że pracę wykonywałam rzetelnie. Kończąc 
karierę zawodową jestem spokojna, ponie-
waż nowy kierownik będzie współpracował 
z gronem dobrze wykształconych specjali-
stów, którzy również właściwie będą wyko-
nywać swoje obowiązki, aby mieszkańcom 
naszej gminy żyło się lepiej, aby w każdym 

momencie wiedzieli, gdzie udać się po facho-
wą pomoc – powiedziała wzruszona Irena 
Rachwalska. 

Przed nową kierownik stoi dużo wy-
zwań z racji zmieniających się przede 
wszystkim realiów demograficznych, ale 
jak zaznaczyła w swoim uzasadnieniu ko-
misja rekrutacyjna: W trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej najlepiej odpowiadała ona 
na przygotowane pytania i zaprezentowała 
się jako osoba, której zarówno obszerna wie-
dza, predyspozycje i umiejętności pozwolą 
prawidłowo wykonywać obowiązki na sta-
nowisku, o które się ubiegała. 

Urszula Katarzyna Gajda to długoletni 
pracownik MGOPS w Nowych Skalmie-
rzycach, od 2015 roku pełniąca funkcję 
zastępcy kierownika. Była również m.in. 
pracownikiem socjalnym o najwyższym 
stopniu specjalizacji, koordynatorem pro-
jektów współfinansowanych z EFS czy 
koordynatorem d/s kontroli zarządczej. 
O jej dobrym przygotowaniu do nowej roli 
świadczy nie tylko doskonałe wykształ-
cenie zawodowe, liczne szkolenia i kursy, 
ale także wieloletnia praktyka zawodowa 
w środowisku, w którym będzie pracować. 

Magdalena Kąpielska 

Podziękowania i kwiaty dla pracowników MGOPS od burmistrz Bożeny Budzik
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110-lecie budowy dworca  
w Nowych Skalmierzycach
Otto Hammann,  
Niemiecko-rosyjski dworzec graniczny w Skalmierzycach, część III

Przyczółek po stronie pruskiej i nadbu-
dowa dla torów z pruskim rozstawem zo-
stały wybudowane przez Zarząd Pruskich 
Kolei Żelaznych (Preußische Eisenbahn
-Verwaltung), podczas gdy przyczółek po ro-
syjskiej stronie i most dla torów o rosyjskim 
rozstawie wybudowane zostały przez To-
warzystwo Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 
(Warschau-Wiener Eisenbahngesellschaft). 
Ogólnie rzecz biorąc wszystkie prace, szyny 
i budowle łącznie z materiałami budowla-
nymi na terenie pruskim, bez względu na 
ich przeznaczenie, zostały wykonane bądź 
dostarczone przez Pruski Zarząd Kolei a na 
terenie rosyjskim przez Towarzystwo Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej. Każdy zarząd 
utrzymuje to, co wybudował czyli to, co 
znajduje się na własnym gruncie. 

Od południa dworzec jest ograniczony 
drogą dojazdową, rampą i mostem (abs-
trahując od torów bocznych/ manewro-
wych). Na rozbudowę dwutorowego szlaku 
Ostrów-Skalmierzyce wzięto w projekcie 
pod uwagę most po stronie południowej. 
Nabyta dla dworca powierzchnia wynosi 
29,6 ha, przy tym teren nie obejmuje rów-
nież powstałego dla urzędników osiedla na 
ziemi kościelnej, tylko teren i budynki służ-
bowe na północy. Prace ziemne rozpoczęły 
się w połowie czerwca 1903 roku i w poło-
wie marca 1906 zakończyły się, pominąw-
szy prace nad nasypem i jego regulacją. Zu-
żyto łącznie 304 000 metrów sześciennych 
ziemi, przy czym wykorzystano 200 000 
metrów sześciennych do wykonania na-
sypu przy dworcu, podczas gdy resztę  
 

wywieziono pociągami, by wyrównać 
szlak między Ostrowem a Krotoszynem 
na odcinku od 73,4 do 76,3 kilometra tej 
trasy. Potrzebne na dworcu masy zostały 
wydobyte w trzech szybach (dwa za pomo-
cą kolejki konnej, jeden za pomocą kolejki 
z lokomotywą). 

Zaraz po tym, jak roboty ziemne były już 
daleko zaawansowane, a tory dla transpor-
tu materiałów budowlanych zostały poło-
żone, można było z początkiem listopada 
1905 roku rozpocząć budowę reprezenta-
cyjnego budynku dworca (Empfangsgebäu-
de). Czas budowy gmachu dworcowego wy-
niósł tylko rok, chociaż czterotygodniowy 
strajk murarzy i stolarzy w znaczny sposób 
zakłócił tok prac budowlanych. Ta znaczna 
budowla ma długość 100,70 m, szerokość 21 
m, względnie 22 m i utrzymana jest w sty-
lu ,,brandenburskiego gotyku ceglanego’’ 
[mur ceglany niewyprawiony z glazurowa-
nymi licówkami w kolorze ciemnoczerwo-
nym i zieleni mchu], odpowiednio do stylu 
zastosowano formy gotyckie zarówno na 
zewnątrz, jak i we wnętrzach. Południowy 
i północny szczyt budynku wykonany zo-
stał w bogatszy sposób.

Cdn.
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95-lecie Klubu Sportowego „POGOŃ” – część I

W tym roku mija 95 lat od utworzenia 
Kolejowego Klubu Sportowego „POGOŃ” 
Nowe Skalmierzyce. Został on założony 21 
listopada 1921 roku przez 18 osób: Józefa 
Bukowskiego, Wojciecha Gabisia, Stanisła-
wa Idczaka, Walentego Józefiaka, Michała 
Kryjoma, Michała Lorenza, Stefana Mar-
chewkę, Piotra Nowaka, Antoniego Ole-
sia, Tadeusza Owczarka, Józefa Pawlaka, 
Tadeusza Pruszyńskiego, Feliksa Ryttera, 
Stanisława Solarczyka, Stefana Tomczaka, 
Ludwika Wasiaka, Antoniego Wojtczaka 
i Mariana Żychlińskiego. Klub przyjął bar-
wy biało-niebieskie oraz herb „Pogoni”. 
Pierwszy zarząd klubu stanowili: prezesi 
– Józef Pawlak i Wojciech Gabiś, sekretarze 
– Józef Bukowski i Feliks Rytter, skarbni-
cy – Stanisław Idczak i Michał Lorenz oraz 
kierownicy gier – Tadeusz Pruszyński i An-
toni Oleś.

Najpierw utworzono drużynę piłki noż-
nej, nieco później sekcję lekkoatletyczną 
i inne. Początkowo korzystano z boiska na 
tzw. „Dąbku” w Skalmierzycach, a później 
kilkakrotnie jeszcze je zmieniano. W roku 
1928 na polach między drogą do Kalisza, 
a drogą do Boczkowa otwarto pierw-
szy stadion z boiskiem piłkarskim 
i żużlową bieżnią. W 1930 roku „Po-
goń” przystąpiła do Kolejowego 
Przysposobienia Wojskowego 
– organizacji zajmującej się 
między innymi kulturą fizycz-
ną – i w 1933 roku przeniosła 
się na wybudowany przez 
kolejarzy stadion przy ul. Mo-
stowej, z którego korzysta do 
dziś. Na stadionie tym urządzo-
no wówczas boisko do piłki noż-
nej, siatkówki, koszykówki, skocznię 
i rzutnię, żużlową bieżnię, strzelnicę ze sta-
nowiskami na 25, 50 i 100 m, tor przeszkód 

dla straży pożarnej, otwarte trybuny i mu-
szlę koncertową. 

W okresie tym „Pogoń” skupiała 2 dru-
żyny piłki nożnej, żeńską i męską sekcję 
lekkoatletyczną, żeńską i męską drużynę 

siatkówki, męską drużynę koszyków-
ki, sekcję strzelecką, bokserską oraz 

kolarską z przyłączonego do klubu 
Towarzystwa Cyklistów. W tym 

czasie działał także konkuren-
cyjny klub sportowy „Legia” 

Skalmierzyce Nowe, a jesz-
cze przed utworzeniem „Po-
goni” działalność sportową 
prowadzili: Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół”, To-
warzystwo Cyklistów i Brac-

two Kurkowe. Warto wymie-
nić nieżyjących już, znanych 

sportowców z lat przedwojennych 
i tuż po wojnie: kolarzy – Jana Nowackie-
go i Stanisława Rymanowskiego; lekko-

atletów – Martę Hendrysiak, Kazimierę 
Wojtasik, Stefanię Jaźwiec-Sobkowiak, 
Władysława Zimmermanna, Stefana Ber-
skiego, Antoniego Szczepaniaka i Kle-
mensa Misiaka; bokserów – Władysława 
Jędrzejewskiego, Bronisława Wolendra 
oraz motocyklistów-żużlowców – Stefana 
Kroczyńskiego, Franciszka Kempińskiego, 
Władysława Grabowskiego, Henryka Kar-
czewskiego i Bogdana Czaję.

Wraz ze wznowieniem działalności 
sportowej w 1945 roku przystąpiono do 
remontu i rozbudowy stadionu. Na miejscu 
zniszczonej w czasie wojny strzelnicy urzą-
dzono nowe trybuny. W sierpniu 1950 roku 
dokonano otwarcia basenu kąpielowego, 
na którym odbywały się zawody pływac-
kie i kursy pływania. W 1951 roku odda-
no do użytku nowy tor żużlowy, a w 1964 
roku pawilon sportowy, którego nadbudo-
wę i modernizację ukończono na przełomie 
1979/80 roku.

Dla upamiętnienia meczu weteranów i I drużyny KKS Pogoń - 1946Skalmierzyce 6 XI 1927 r.
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Przedwojenne tradycje, najdłużej niepokonany klub piłkarski 
w Polsce, kilkuset członków i jeszcze więcej sympatyków… 

W tych kilku słowach można podsumować 
95-lecie Klubu Sportowego Pogoń Nowe Skal-
mierzyce. Gala uświetniająca rocznicę miała 
miejsce 3 grudnia br. w Skalmierzycach. Po-
przedziła ją msza św. sprawowana w kościele 
pw. Bożego Ciała.

Początki działalności Klubu 
sięgają 1921 roku. Wśród za-
łożycieli nie brakowało osób 
związanych z Powstaniem 
Wielkopolskim – organizacja 
od samego początku dbała 
więc nie tylko o odpowiednie 
wychowanie fizyczne swoich 
członków, ale także o postawy 
patriotyczne. Wbrew pozorom 
obecny Stadion Miejsko-Gmin-
ny w Nowych Skalmierzycach nie był pierw-
szym polem zmagań dla zawodników, obiekt 
powstał dopiero w latach 30. XX wieku. Wcze-
śniej zawodnicy grali w różnych miejscach na 
terenie gminy. W ciągu wielu lat funkcjonowa-
nia klubu działały tutaj takie sekcje, jak pił-
karska, lekkoatletyczna, kolarska, bokserska, 
strzelecka, siatkówki, koszykówki, a nawet 
drużyna żużlowców. 

Obecna Pogoń związana jest właściwie 

tylko z piłką nożną. To IV-ligowy klub z wielo-
ma drużynami dziecięcymi i młodzieżowymi 
oraz dużymi aspiracjami. Te oraz inne ciekawe 
informacje zostały przedstawione podczas 
przygotowanej specjalnie na tę okoliczność 

prezentacji multimedialnej. 
Duże zainteresowanie wzbu-
dził także film pt. „Najdłużej 
niepokonany klub w Polsce”, 
który obejrzało w Internecie 
już ponad 100 tys. osób. 

Jak na prawdziwą galę przy-
stało nie obyło się bez licznych 
gości oraz wielu miłych słów 
skierowanych w stronę za-
rządu klubu. Gratulujemy dziś 
zawodnikom, trenerom, działa-

czom oraz sympatykom „Pogoni”, że stworzyli-
ście wspaniałą piłkarską rodzinę, z której jeste-
śmy tak bardzo dumni – powiedziała burmistrz 
Bożena Budzik. Tegoroczny zaś awans tutejszej 
drużyny seniorów do IV ligi sprawił, że nie ma 
chyba mieszkańca, który by Wam z całego serca 
nie kibicował. Niech zaś wyrazem wdzięczności 
samorządu za Wasze zaangażowanie, starania 
i ciężką pracę będzie oddane lada dzień nowo-
czesne boisko treningowe o nawierzchni synte-

tycznej, które mamy nadzieję jeszcze bardziej 
wzmocni proces szkolenia stu kilkudziesięciu 
zawodników Klubu. Była to także okazja do 
wręczenia podziękowań oraz odznaczeń. Klub 
Sportowy „Pogoń” to nie tylko sportowcy – za-
znaczył prezes Bernard Spasowski. To również 
ludzie, którzy z nim współpracują. W imieniu 
zarządu chciałbym złożyć szczególne podzięko-
wania Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Bożenie Budzik za wieloletnią współpracę, 
pomoc finansową samorządu oraz rozbudowę 
stadionu. Okręgowy Kaliski Związek Piłki Noż-
nej wręczył także Honorowe Odznaczenia Ma-
ciejowi Jędraszkowi, Tomaszowi Kaczmarko-
wi, Dariuszowi Mikołajczykowi, Mateuszowi 
Nogajowi, Norbertowi Nogajowi, Dawidowi 
Rączce oraz Tomaszowi Sobczakowi. Honoro-
wą Odznakę Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej w Poznaniu otrzymał Mariusz Kacz-
marek, Marcin Ludwikowski oraz Bernard 
Spasowski. 

O rocznicy nie zapomnieli również najza-
gorzalsi kibice, którzy zgodnie ze stadiono-
wym zwyczajem zaprezentowali specjalną 
oprawę wieńczącą uroczystość – nie zabra-
kło śpiewów, okolicznościowej sektorówki 
oraz rac. Wszystko we wspaniałej, rodzinnej 
atmosferze. 

Aleksander Liebert

Dzień Seniora po raz czwarty
Już po raz czwarty Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki w Nowych 
Skalmierzycach zorganizowało Dzień Seniora. W tym roku połączono go 
z przeglądem małych form scenicznych, adresowanym do przedszkolaków. 

W spotkaniu udział wzięli dziadkowie 
występujących przedszkolaków, ich rodzice 
oraz zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzisław 
Mielczarek, kierownik Referatu Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Aleksander Liebert oraz 
dyrektorzy przedszkoli. Zastępca burmistrza 
z okazji święta złożył seniorom najlepsze ży-
czenia, a na ręce jednej z pań przekazał bukiet 
kwiatów. 

Po części oficjalnej nadszedł czas na wy-
stępy najmłodszych. Dzieci z Publicznego 
Przedszkola w Ociążu zaprezentowały „taniec 
połamaniec”, przedszkolacy z Gostyczyny 

wcielili się w rolę seniorów, wychowankowie 
Publicznego Przedszkola pod Kasztanami za-
prezentowali dwa nowoczesne tańce, a jako 
ostatni wystąpili reprezentanci Publicznego 
Przedszkola Jarzębinka w Nowych Skalmie-
rzycach. Jury zadecydowało, iż wszystkie 
grupy zajęły I miejsce. Występy zostały na-
grodzone gromkimi brawami, upominkami 
oraz słodkościami. Po części artystycznej na 
ekranie kinowym zaprezentowany został po-
kaz zdjęć z Dnia Przedszkolaka, który odbył 
się we wrześniu. 

Dzień Seniora z przeglądem małych form 
scenicznych był ostatnim z przedsięwzięć 

zrealizowanych w ramach projektu „Aktywne 
przedszkolaki z Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce”. Poza tym odbyły się także wiosenne 
rajdy oraz konkurs plastyczny. Goście zostali 
obdarowani broszkami zrobionymi własno-
ręcznie przez dzieci uczestniczące w zajęciach 
w świetlicy znajdującej się przy ul. 3 Maja. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki dzię-
kuje serdecznie burmistrz Bożenie Budzik za 
wsparcie finansowe projektu w ramach zada-
nia publicznego. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki 

Pogoń świętuje 95-lecie istnienia klubu
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Gody złote, a nawet diamentowe… 
Dziesięć par świętujących w roku bieżącym 50-lecie pożycia małżeń-
skiego oraz siedem par ze stażem małżeńskim o dziesięć lat dłuższym 
uczestniczyło wraz ze swoimi rodzinami i najbliższymi w specjalnie dla 
nich zorganizowanej przez Urząd Gminy i Miasta w Nowych Skalmie-
rzycach uroczystości Złotych i Diamentowych Godów.

W spotkaniu, które odbyło się 16 listopa-
da br. wzięli udział także: gospodarz – bur-
mistrz Gminy i Miasta Bożena Budzik, jej 
zastępca Zdzisław Mielczarek, przewodni-
czący Rady Gminy i Miasta Kazimierz Sipka, 
kierownik USC Jerzy Łukasz Walczak oraz 
jego zastępca Michał Ciupka.

Od dziesiątków lat kroczycie drogą miło-
ści, która nie oznacza emocjonalnego prze-
mijania czy chwilowego oczarowania, ale 
wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję bycia 
razem „na dobre i na złe”. Pragnienie szczę-
ścia, prawdy i trwałej miłości stały się dla 
Was podstawą wspólnego życia. Wróćcie 
zatem myślą i sercem do tego wielkiego mo-
mentu sprzed kilkudziesięciu lat – do złoże-
nia przysięgi małżeńskiej, której słowami 
wyraziliście nie tylko to, co czuły Wasze mło-
de serca, ale i zawarliście przymierze miłości 
trwające do dzisiaj – powiedział kierownik 
USC prosząc, by małżonkowie 
złożyli sobie wzajemne podzię-
kowania za długie lata przeży-
te w zgodzie i szczęściu.

Najważniejszym, wielce 
podniosłym i wzruszającym 
momentem było jednak wrę-
czenie „Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”, nadanych 
przez Prezydenta RP. W tym 
roku otrzymali je: Zofia i Ta-
deusz Chlastowie, Stanisława 
i Stanisław Kaszubowie, Cze-
sława i Jerzy Kowalczykowie, 
Maria i Stanisław Paproccy, 
Irena i Józef Pietraszkowie, 
Jadwiga i Jan Smółkowie, Kry-
styna i Jerzy Uciechowscy, 
Maria i Ryszard Ulichnowscy, 
Teresa i Tadeusz Winieccy oraz 
Jadwiga i Kazimierz Wolniasz-
kowie. Akt dekoracji, którego 
dokonali burmistrz oraz prze-
wodniczący Rady stanowił 
przypieczętowanie ze strony 
państwa prawdy o wzorze 
tych małżeństw, które mogą 
służyć swym przykładem 
i doświadczeniem przyszłym 
pokoleniom. 

Równie miłe słowa a tak-
że okolicznościowe dyplomy 
i kwiaty otrzymały z rąk bur-
mistrz i jej zastępcy pary ob-
chodzące 60-lecie pożycia 
małżeńskiego: Maria i Kazi-
mierz Gruszczyńscy, Janina 

i Telesfor Janaszakowie, Cecylia i Henryk 
Kowalczykowie, Mieczysława i Józef Mar-
ciniakowie, Irena i Józef Sikorowie, Pela-
gia i Jan Szwejkowscy oraz Marianna i Jó-
zef Wojciechowscy.

Swojej radości oraz wzruszenia nie kry-
ła burmistrz Bożena Budzik, która gratulo-
wała wszystkim parom wytrwałości, odpo-
wiedzialności oraz wspaniałego życiowego 
dorobku: Dziś więc Wasze małżeństwa to dla 
nas nie tylko wspaniały wzór relacji między 
żoną a mężem, ale również doskonały przy-
kład stworzonych przez Was rodzin bogatych 
miłością i szczęściem oraz wypełnionych tro-
ską o drugiego człowieka. W Waszych oczach 
nadal widać miłość, czułość, oddanie. Swoim 
życiem pokazujecie nam, że warto i że można 
przeżyć z drugą osobą kilkadziesiąt lat, wciąż 
ciesząc się jej obecnością, wciąż – mimo sędzi-
wego wieku – planując z nią przyszłość. […] 

Niech dorobek kilkudziesięciu spędzonych 
wspólnie lat jeszcze przez długi czas procen-
tuje wzajemną zgodą, miłością i szczęściem.

Liczne powinszowania, kwiaty i upomin-
ki jubilaci otrzymali również od towarzy-
szących im najbliższych, którzy szczelnie 
wypełnili przygotowaną na tę okoliczność 
salę. Oficjalna część spotkania zakończyła 
się wzniesionym przez zastępcę burmi-
strza Zdzisława Mielczarka toastem, Mar-
szem Mendelssohna i wspólną fotografią 
z władzami Gminy. Dalsza cześć spotkania 
upłynęła na wspomnieniach przy ciastku 
i kawie.

Nie wszystkie małżeństwa obchodzące 
w tym roku swe jubileusze mogły pojawić 
się na uroczystości. Dwóm parom z 50-let-
nim stażem małżeńskim (Irena i Mirosław 
Perlikowie oraz Mieczysława i Zenon Szo-
łowie) i siedmiu obchodzącym Diamentowe 
Gody (Teresa i Henryk Baureowie, Helena 
i Sylwester Domańscy, Janina i Franciszek 
Jabłońscy, Kazimiera i Stanisław Krze-
kowscy, Irena i Marian Książkowie, Teresa 
i Feliks Wasielewscy oraz Lucyna i Józef 
Roszakowie) medale bądź okolicznościo-
we gratulacje zostały przekazane w termi-
nie późniejszym.

Magdalena Kąpielska 
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Nowe drzewa w mieście
W przyszłym roku Nowe Skalmierzyce ubogaci widok zieleniących 
się nowych drzew, które zostały nasadzone pod koniec listopada.

Aż 67 brzóz poży-
tecznych (Betula utilis) 
‘Doorenbos’ zostało na-
sadzonych na terenie mia-
sta – przy ulicy Kaliskiej 
począwszy od Placu Wol-
ności w kierunku Skweru 
Historycznego „Granica”, 
przy pomniku Lotników, 
Starym Kinie oraz na 
cmentarzu komunalnym. 
Przedsięwzięcie zostało 
sfinansowane z gminnego 
budżetu, a jego koszt to 
ponad 15 tysięcy zł.

W najbliższym czasie kolejnych 57 
sztuk (26 brzóz, 12 dębów, jesion, kasz-
tanowiec i 17 lip) zostanie zagospo-
darowanych przy drogach gminnych 
w ramach nasadzeń zastępczych. Zajmą 

one miejsce starych, spróchniałych ro-
snących głównie w pasach dróg drzew, 
które zostały usunięte na podstawie de-
cyzji starosty ostrowskiego. 

Dariusz Smułka

Szansa na 
rewitalizację dworca?
W tym roku mija 110 lat od mo-
mentu uroczystego otwarcia dwor-
ca w Nowych Skalmierzycach. 
Chyba najlepszym prezentem 
z tej okazji było zakwalifikowanie 
się tego cennego historycznie 
obiektu do listy 89 przedsięwzięć 
z całego kraju, które otrzymały 
rekomendację Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
do znalezienia się w tzw. Kontrak-
cie Terytorialnym. 

Co to oznacza? W kontraktach rząd i wła-
dze poszczególnych województw uzgadnia-
ją cele rozwojowe i inwestycje, które są dla 
obu stron kluczowe. Projekt samorządu 
pod nazwą „Skalmierzycki dworzec miej-
scem rozwoju kultury w Gminie i Mieście 
Nowe Skalmierzyce” spotkał się z przychyl-
nym przyjęciem na obu tych szczeblach. Po 
dalszej ocenie wniosków przez Minister-
stwo Rozwoju oraz przyjęciu listy przez 
Radę Ministrów projekty, które zostaną 
włączone na wspomnianą listę będą mo-
gły ubiegać się o dofinansowanie w kolej-
nych konkursach Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko”. Otwiera to 
możliwości starania się nawet o 14 mln. zł do-
finansowania, co jest ogromną kwotą. Dzięki 
tej inwestycji dworzec nie tylko ma szansę, 
aby znów wyglądać wspaniale, ale może tak-
że służyć lokalnej społeczności – cieszy się 
burmistrz Bożena Budzik. 

Celem wnioskowanego przedsięwzię-
cia będzie rewitalizacja części frontowej 
dworca z przeznaczeniem na cele kultural-
ne – w tym przeniesienie tutaj biblioteki 
oraz stworzenie stałej wystawy o obiekcie 
oraz tematyce zaborów. W ramach zadania 
zostałby zrealizowany kapitalny remont 
dachu, elewacji oraz wnętrza wraz z zaku-
pem wyposażenia sal. Wstępne kosztorysy 
szacowane są na ponad 20.000.000 zł. 

Aleksander Liebert

KOMUNIKAT
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o .o. w Skalmierzycach na 

podstawie art. 24 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.139) ogłasza taryfę za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca na 
terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta  

Nr XXX.218.2016. 

Poniższa taryfa obowiązywać będzie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

WODA

Grupy taryfowe Cena netto 
Stawki netto J. m.

Cena brutto 
Stawka 
brutto

J. m.

Gospodarstwa domowe 
i pozaprzemysłowi odbiorcy 
usług

3,27 zł/m³ 3,53 zł/m³

Przemysłowi odbiorcy usług 3,59 zł/m³ 3,88 zł/m³

Opłata stała-stawka 5,61 zł/m-c 6,06 zł/m-c

ODPROWA-
DZENIE 

ŚCIEKÓW

Gospodarstwa domowe 
i pozaprzemysłowi odbiorcy 
usług

5,04 zł/m³ 5,44 zł/m³

Przemysłowi odbiorcy usług 7,32 zł/m³ 7,91 zł/m³

Opłata stała - stawka 3,67 zł/m-c 3,96 zł/m-c

 Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wykonanego przez 
innego wykonawcę tzn. nie wykonane przez W.P.K. Sp. z o.o. w Skalmierzycach  

na rok 2017

1. Przyłącze wodociągowe - netto: 60,00 zł (VAT 23% 13,80zł), brutto: 73,80 zł

2. Przyłącze kanalizacyjne - netto: 60,00 zł (VAT 23% 13,80zł), brutto: 73,80 zł

Informujemy jednocześnie, iż warunki stosowania cen i stawek opłat podanych 
w taryfie określają : zakres świadczonych usług, tj. dostawę wody, odbiór ścieków lub 

łącznie dostawę wody i odbiór ścieków oraz jakość tych usług ustaloną  
w zezwoleniu i regulaminie.

Zarząd WPK Sp. z o.o. w Skalmierzycach

Koncepcja zagospodarowania wnętrza - hol obiektu
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Dzień Seniora
Zarząd Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Nowych Skalmierzycach 
zorganizował w dniu 24 listopada 2016 
roku w restauracji „Nastrojowa” w Skal-
mierzycach spotkanie z okazji Dnia Se-
niora, w którym uczestniczyło sto osiem-
naście osób, w tym: Zastępca Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzi-
sław Mielczarek, Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Kazimierz Sipka, Przewod-
niczący Samorządu Mieszkańców Miasta 
Tadeusz Orzechowski, Przewodniczący 
Zarządu Związku Rejonowego w Ostrowie 
Wielkopolskim Tadeusz Głąbiak, Przewod-
niczący Zarządu Związku Okręgowego 
w Kaliszu Marian Kruk oraz Dyrektor Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w No-

wych Skalmierzycach 
Krystyna Kowalczyk.

Członkowie związku 
zostali odznaczeni. Zło-
te Odznaki Honorowe 
za szczególne zasługi 
dla Związku otrzymali: 
Maria Pawłowska, Te-
resa Adamska i Jan Ry-
bak. Ponadto wręczo-
no dyplomy: Barbarze 
Czai, Zofii Stasiak, Henryce Kossowskiej, 
Janowi Stasiakowi, Marianowi Strzyżowi 
oraz Marii Jurdze-Spaleniak.

Życzenia oraz kwiaty emerytom prze-
kazał w imieniu burmistrz Bożeny Budzik 
jej zastępca Zdzisław Mielczarek.

Przy posiłku, niekończących się dys-
kusjach, muzyce i czekoladowym wal-
czyku zabawa trwała długie godziny. 

 
Teresa Glapa

Wzorowy kronikarz
Kroniki prowadzone przez ochotnicze straże 
pożarne są formą literacką pozwalającą dokumen-
tować w układzie chronologicznym najważniejsze 
wydarzenia z ich życia: od założenia, poprzez 
charakterystykę, działalność, zmiany w struktu-
rach zarządu, uczestnictwo w życiu społecznym itp. 

Dzięki temu kolejne pokolenia straża-
ków, i nie tylko, mogą poznać historię da-
nej jednostki, jej tradycje, ważniejsze wy-
darzenia i osoby, które przez lata zasilały 
jej szeregi. O walorach kroniki świadczą 
m.in. obiektywizm zapisów, merytorycz-
ność, poziom techniczny i estetyczny tek-
stu oraz materiału ilustracyjnego.

Wszystkie te cechy kroniki OSP Bocz-
ków, prowadzonej przez Ireneusza 
Skrzypińskiego, docenili jurorzy tego-
rocznego, XXIII już Ogólnopolskiego 
Konkursu Kronik Ochotniczych Straży 
Pożarnych, przyznając jej tytuł „wzoro-
wej Kroniki” (jest to niepisane I miejsce). 
Miano takie otrzymało w sumie 21 kro-
nik, 22 otrzymały tytuł „Kroniki wyróż-
niającej się” (niepisane II miejsce), a 28 
uznano za „Kroniki poprawne” (niepisa-
ne III miejsce). Do etapu krajowego, któ-
rego finał miał miejsce w dniach 23-25 
września w Supraślu zgłoszono w sumie 
89 roczników. Znaleźli się w nim laureaci 
eliminacji wojewódzkich – Wielkopolskę 
reprezentowali autorzy 15 kronik i 5 
opracowań historycznych o OSP. 

Sukces Ireneusza Skrzypińskiego cie-
szy tym bardziej, że prowadzona przez 
niego kronika nie należy do najstarszych. 
Mimo, że jest członkiem straży od 1967 
roku, księgę zaczął prowadzić dopiero 
w 2001 roku. Jest pierwszym kronika-
rzem OSP Boczków, ale podjął się trudne-

go zadania rekon-
strukcji wydarzeń 
od 18 maja 1935 
roku, czyli od daty 
zebrania założy-
cielskiego. W od-
tworzeniu historii 
sprzed lat pomo-
gły mu m.in. stare 
fotografie rodzinne, natomiast od 2001 
roku na bieżąco opisuje wydarzenia, któ-
re są udziałem jednostki i których jest 
naocznym świadkiem: uroczystości ko-
ścielne, lokalne oraz państwowe, obchody 
Dnia Strażaka, ćwiczenia w ratownictwie 
medycznym, zawody sportowo-pożarni-
cze, zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
itp. Są tu również wzmianki na temat 
najważniejszych wydarzeń społeczno-po-
litycznych w kraju oraz regionie (np. wy-
bory prezydenckie i samorządowe, śmierć 
papieża Polaka itp.). Wszystko to pięknie 
okraszone zdjęciami czy uzupełnione 
wzmiankami prasowymi w odpowied-
nich proporcjach.

Za swoją kronikarską pracę Ireneusz 
Skrzypiński został już niejednokrotnie 
nagrodzony, czego dowodem są liczne 
dyplomy i wyróżnienia za udział w elimi-
nacjach wojewódzkich bądź w Ogólnopol-
skim Konkursie Kronik OSP (2007, 2009, 
2013 i 2016).

Magdalena Kąpielska Ireneusz Skrzypiński z kroniką OSP Boczków
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Zgodnie z tradycją 14 października społeczność Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach świętowała Dzień 
Edukacji Narodowej. 

Jest to w naszej placówce data szcze-
gólna, bowiem rokrocznie tego właśnie 
dnia uroczyście przyjmujemy do grona 
uczniów wszystkich pierwszoklasistów, 
którzy składają przyrzeczenie, zgodnie 
z obowiązującą rotą. Młodzież deklaruje 
dbać o zachowanie postawy godnej ucznia 
gimnazjum, Wielkopolanina, Polaka i Euro-
pejczyka. Strzec sztandaru i honoru, uczyć 
się i pracować dla naszej Ojczyzny Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a także dla dobra swo-
ich rodzin i drugiego człowieka, okazywać 
należny szacunek rodzicom, nauczycielom, 
wychowawcom, kolegom oraz postępować 
zgodnie z zasadami mądrej wolności, praw-
dy i dobra. Po ślubowaniu głos zabrała dy-
rektor Teresa Kiełbik, która podkreśliła, 
jak ważne w życiu człowieka są wartości 
wynikające z istoty naszego człowieczeń-
stwa. Następnie podziękowała wszystkim 
pracownikom za sumienność, kreatyw-
ność i oddanie pracy, którą wykonują oraz 
wręczyła nagrody dyrektora. W gronie wy-
różnionych znaleźli się wicedyrektor Piotr 
Stencel oraz nauczyciele: Dorota Bukowska, 
Ewa Dudczak, Agnieszka Jaźwiec, Justyna 

Kierzek-Gawrońska, Iwona Liebert, Ewa 
Kukułka, Agnieszka Machlańska, Urszula 
Marcinkowska, Aneta Mikołajczyk, Aga-
ta Pawlaczyk-Wieczorek, Paweł Sobański, 
Marcin Śrama, Halina Więcław, Bożena 
Wojciechowska oraz Magdalena Zielezińska
-Wypiorczyk a także przedstawiciele admi-
nistracji i obsługi: Beata Ratuszna, Angeli-
ka Dutkowska, Maria Grzęda, Władysław 
Mikołajczyk, Monika Niespodziańska, Ane-
ta Urban i Longina Wawrzyniak.

Po części oficjalnej w sali zapanował na-
strój niemal kabaretowy, bowiem ucznio-
wie klasy III b pod kierunkiem wycho-
wawczyni Ewy Dudczak i polonistki Agaty 
Pawlaczyk-Wieczorek przygotowali pro-
gram pod tytułem „Wszystko dla nauczy-
ciela!”, łączący konwencję pokazu mody 
i kampanii reklamowej. Młodzi artyści 
zebrali gromkie brawa, a widzowie czuli się 
usatysfakcjonowani. O oprawę muzyczną 
zadbali Justyna Kierzek-Gawrońska i Paweł 
Sobański, scenografię zaś przygotowała 
Magdalena Zielezińska-Wypiorczyk. 

Ewa Dudczak
Agata Pawlaczyk-Wieczorek

Najlepsi  
wśród mistrzów 
słowa i pióra
Uczniowie Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach po raz kolejny 
pokazali, że stanowią znaczą-
cą konkurencję w konkursach 
pozaszkolnych. 

24 listopada br. podczas I etapu Ogól-
nopolskiego Konkursu Krasomówczego 
,,Nie Tylko Poznańskie Koziołki”, który 
się odbył w Poznaniu nasi gimnazjaliści 
stanęli na najwyższym podium: I miej-
sce zajęła Marcelina Wdowczyk, miej-
sce II zdobyła Sara Tułaza, natomiast 
III miejsce na podium zajął Michał Wa-
sielewski. Do grona finalistów został 
zakwalifikowany także Dawid Liberski, 
który uplasował się na V miejscu. 

Kolejny sukces osiągnęła Zofia Ku-
charska, która, sprawdzając się w sztu-
ce pisania felietonu, zajęła III miejsce 
w Powiatowym Konkursie Dzienni-
karskim ,,W poszukiwaniu wartości 
w świecie współczesnym”. W skład jury 
weszli dziennikarze Gazety Ostrowskiej 
i Radia Centrum. 

Również w dziedzinie poezji nasi 
gimnazjaliści potrafili wykazać profe-
sjonalizm i kreatywność. W Powiato-
wym Konkursie ,,Poetyckie Listopady” 
Jean Jędrzejewski zdobył ,,Srebrne Jabł-
ko”, ,,Niebieskie Jabłko” przypadło Ame-
lii Skowrońskiej i Jakubowi Nowackie-
mu, a wyróżnienia otrzymały: Martyna 
Perz i Marta Matyśkiewicz. 

Sara Miądowicz z klasy III c została 
laureatką etapu rejonowego Wojewódz-
kiego Konkursu Języka Polskiego.

Uczniów do konkursów przygoto-
wywały: A. Pawlaczyk-Wieczorek, A. 
Mikołajczyk i D. Bukowska. Wszystkim 
laureatom serdecznie gratulujemy.

Dorota Bukowska

Roczek Gminnego 
Żłobka w Nowych 
Skalmierzycach
1 grudnia 2016 roku minął rok, 
kiedy pierwszych trzydzieścioro 
maluchów przekroczyło mury 
nowo oddanego żłobka. 

Pierwsze urodziny wraz z maluchami, 
ich rodzicami i pracownikami żłobka ob-
chodzili Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik, kierownik 
Referatu Oświaty i Wychowania Daniel 
Mituła oraz Inspektor do Spraw Pozyski-
wania Funduszy Europejskich Ewelina 
Stachowicz-Zych. W tym pięknym dniu 

nie mogło zabraknąć muzyki, balonów 
i prezentów, które ucieszyły milusińskich. 
Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpiły 
dzieci z grup Leśna Polana i Malinki z Pu-
blicznego Przedszkola Jarzębinka, które 
zaprezentowały skoczne i wesołe tańce. 
Po występach przedszkolaków burmistrz 
wręczyła upominki i wraz z dziećmi 
zdmuchnęła świeczkę na urodzinowym 
torcie. 

Żłobek Gminny w Nowych Skalmierzy-
cach został wybudowany w 2015 roku ze 
środków programu rządowego „Maluch” 
oraz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 
Żłobek zapewnia opiekę 30 najmłodszym 
mieszkańcom gminy. Samorząd czyni sta-
rania, aby od września 2017 roku ilość 
miejsc została zwiększona. 

„Wszystko dla nauczyciela!” 
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II Zjazd Potomków Rodziny Gaszczyńskich
„W młodości szukamy wierzchołków, na starość korzeni…”  
Owych korzeni, wspólnej przeszłości i wspomnień przodków poszukiwali 5 listopada 2016 roku 
uczestnicy II Zjazdu Potomków Rodziny Gaszczyńskich. Drzewo genealogiczne rodu sięga końca XVIII 
wieku i liczy dwanaście pokoleń. Rodzina wywodzi się z Chotowa, gdzie znajduje się dom rodzinny, 
w którym do dziś mieszkają jej przedstawiciele.

W zjeździe uczestniczy-
ło ponad sto osób. Obecni 
byli przedstawiciele sześciu 
pokoleń, potomkowie rodu 
Stanisława żyjącego w latach 
1882-1951 w Chotowie. Stani-
sław Gaszczyński z pierwszą, 
poślubioną w 1907 roku żoną 
Franciszką z Przybylskich 
(1881-1923) miał dziewięcio-
ro dzieci. Dwoje z nich zmarło 
w niemowlęctwie. Zaraz po 
urodzeniu drugiego z nich, 
syna Józefa, w lutym 1923 
roku zmarli żona i dziecko. 
Drugą żoną była Stanisława 
z Czajów, która urodziła pię-
cioro dzieci tj. 4 córki i syna. 
Z dwanaściorga dzieci Stani-
sława żyją jeszcze: Teresa ur. 
w 1933 roku oraz Edmund 
urodzony w 1926 roku. Dzieci 
Stanisława urodziły łącznie 
43 wnucząt, 81 prawnucząt, 71 prapra-
wnucząt i 3 prapraprawnucząt. W zjeździe 
uczestniczyli także potomkowie brata 
Stanisława Gaszczyńskiego – Franciszka 
i jego żony Józefy Stasiak-Gaszczyńskiej, 
zamieszkałych w Biskupicach Ołobocz-
nych, gdzie do dziś mieszka znaczna część 
przedstawicieli rodu. Pięcioro dzieci Fran-
ciszka urodziło łącznie 11 wnucząt, 18 pra-
wnucząt, 25 prawnucząt, 5 praprawnucząt. 

 „To, co przeminęło, tego nikt nie zmieni. 
Najpierw wiosna, potem próg jesieni. Gdy żyli 
rodzice, dziadkowie i ciocie, byliśmy wszyscy 

blisko, jakby we wspólnocie. Wiek dojrzały 
nadszedł i tak w różne strony dziewczyny za 
mężami, chłopcy, gdzie ich żony. 

A teraz z oddali czas ten wspominamy, 
przy każdej okazji chętnie tam wracamy. Łza 
się w oku kręci i żal gardło ściska, kiedy od-
wiedzamy rodzinne siedliska. Ród nasz – po-
tężne drzewo (…), rośnie wciąż i wypuszcza 
latorośle nowe. Z tych to latorośli rozsia-
nych po świecie, ród nasz przeżyje niejedno 
stulecie…” 

Obecnie rodzina Gaszczyńskich miesz-
ka głównie w gminie Nowe Skalmierzyce, 

ale są także jej przedstawiciele w Kaliszu, 
Ostrowie Wielkopolskim, Sosnowcu, Po-
znaniu, Warszawie, Baranowie k. Kępna. 
Podczas zjazdu nie było końca wspomnie-
niom i opowieściom. Zostało przedsta-
wione drzewo genealogiczne oraz zdjęcia. 
W rodzinnej atmosferze spotkanie upłynę-
ło do wczesnych godzin porannych.

Słowa podziękowania kieruję do Roma-
na Gaszczyńskiego za udostępnienie histo-
rii rodu oraz Henryki Pogorzelskiej za udo-
stępnienie zdjęć. 

Sabina Dachowska

„Podążamy za Świętymi”

28 października br. w Szkole Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi im 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach odbyło się podsumowa-
nie projektu pt. „Podążamy za Świętymi”, 
który miał na celu przybliżenie uczniom 
znaczenia dnia Wszystkich Świętych oraz 
zapoznanie z życiem i działalnością niektó-
rych świętych.

Tego dnia poszczególne klasy prezento-
wały wyznaczoną postać. Dzieci przygoto-
wały stroje, rekwizyty oraz notatki o życiu 
świętego. Mieliśmy okazję dowiedzieć się 
o takich świętych, jak: Jan Paweł II, Wero-
nika, Stanisław Kostka, Krzysztof, Cecylia 
itp. Na zakończenie uczniowie zaprezento-

wali swoje stroje. Każdy uczeń na pamiątkę 
otrzymał obrazek z wizerunkiem świętego 
oraz motto Jana Pawła II. Cały dzień upły-
nął w atmosferze radości.

 E. Micuła, S. Paluch

W zjeździe wzięło udział ponad stu potomków rodziny Gaszczyńskich
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Współpraca ,,Jarzębinki” i szkoły z Droszewa
25 listopada br. Publiczne Przedszkole nr 1 ,,Jarzębinka” w Nowych 
Skalmierzycach odwiedzili specjalni goście – uczennice ze szkoły 
podstawowej z Droszewa wraz z nauczycielką Magdaleną Kubacką.

 Zaproszona grupa wystąpiła przed czte-
rolatkami z grupy słonecznej i borowikowej, 
prezentując własne interpretacje bajek. 
Dzieci oglądały przedstawienie z ogrom-
nym zainteresowaniem, żywo reagowa-
ły śmiechem i oklaskami. Były także pod 
wrażeniem dużych kukieł przywiezionych 
przez starsze koleżanki. Uczennice prze-
prowadziły ponadto krótkie warsztaty 

plastyczne. Przedszkolaki mocno zaanga-
żowały się w zajęcia, czego efektem były 
łabędzie stworzone z papierowych talerzy-
ków oraz piór. Na zakończenie koleżanki 
z Droszewa podarowały przedszkolu bajkę 
,,Brzydkie kaczątko”. 

W imieniu dzieci oraz wychowawczyń 
bardzo dziękujemy za wspaniały pokaz, za-
jęcia i niespodziankę.

„Kasztanki” obchodzą urodziny 
misiowego przyjaciela 
Pluszowa zabawka jest nieodłączną częścią dzieciństwa. Każde 
dziecko chce mieć swojego przyjaciela do przytulania i kochania. 
Takim przyjacielem jest właśnie pluszowy miś. 

Zawsze znajdziemy go w rękach na-
szych pociech. Biały, brązowy, z oklapnię-
tym uszkiem, z łatką lub bez. W Polsce naj-
sławniejszym pluszowym misiem jest Miś 
Uszatek, ale wszyscy znamy też Coralgola 
i Kubusia Puchatka. Te pluszowe zabawki 
są bardzo często bohaterami bajek, za-
równo literackich, jak i filmowych, wpły-
wają na wyobraźnię, kształtują wrażli-
wość dziecięcą. Czy wypada zapomnieć 
o urodzinach tak ważnego przyjaciela?

Dzieci z Publicznego Przedszkola nr 
2 „Pod Kasztanami” przygotowały dla 
swoich pluszowych ulubieńców wiele 
niespodzianek i 25 listopada upamiętniły 
misiowe święto. Z wielką radością przy-
szły do przedszkola, trzymając w ramio-
nach ukochaną przytulankę. W salach 
zaroiło się od kolorowych misiów, które 
były honorowymi gośćmi. Siedziały na 
półkach, tworząc miłą i przyjazną atmos-
ferę, a podczas licznych zabaw i zajęć nie-
odłącznie przedszkolakom towarzyszyły.

Główną atrakcję tego dnia przygoto-
wali mali, ale za to bardzo zdolni aktorzy 
z przedszkolnego kółka teatralnego, któ-
rzy zaprezentowali swoim kolegom i ko-
leżankom inscenizację pt.: „Bal w poko-
iku lal”. Kolorowy wystrój, piękne stroje 
i główny bohater - Miś Uszatek - wprowa-
dziły dzieci w świat bajki. Młodzi arty-
ści nie tylko odważnie zaprezentowali 
swoje umiejętności sceniczno-taneczne, 
ale również zaprosili do wspólnej zaba-
wy całą publiczność. Za tak udany, rado-
sny i niezwykle barwny występ zostali 
nagrodzeni gromkimi barwami. Warto 
dodać, iż dzień wcześniej przygotowaną 
inscenizację mieli okazję obejrzeć ro-
dzice i dziadkowie małych aktorów, co 
spotkało się z równie entuzjastycznym 
przyjęciem. 

Listopadowy dzień spędzony z plu-
szowymi przyjaciółmi był dla wszyst-
kich naprawdę wyjątkowy, pełen wrażeń 
i „misiowo” udany.

Uczennice ze szkoły podstawowej w Droszewie 
odwiedziły przedszkole „Jarzębinka”

Urząd przyjazny 
głuchoniemym

Dwadzieścia trzygodzinnych zajęć – tyle 
obejmował kurs polskiego języka migowego 
(PJM) pierwszego stopnia, na który uczęsz-
czała grupa chętnych pracowników Urzędu 
Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach. 
Wszystko po to, by osoby niesłyszące mogły 
tu załatwić swoje sprawy bez pomocy opie-
kunów czy tłumaczy.

Rozpoczęte w połowie września warsz-
taty obejmowały m.in. naukę alfabetu języ-
ka migowego, zdobycie umiejętności przed-
stawiania siebie i innych, formułowanie 
prostych zdań i dialogów z życia prywat-
nego czy podstawowe rozmówki dotyczące 
spraw załatwianych w magistracie. W sumie 
było to kilkaset podstawowych słów i zwro-
tów. Kursanci poznali również elementy 
historii, kultury, poezji oraz savoir vivre’u 
osób głuchych i głuchoniemych. W tajniki ich 
świata skalmierzyckich urzędników wpro-
wadzała Katarzyna Szymura – osoba głucha, 
z wykształcenia surdopedagog i lektor PJM. 
Prowadzone przez nią zajęcia podparte były 
licznymi filmami, materiałami multimedial-
nymi i ćwiczeniami praktycznymi. 

Środki na przeprowadzenie szkolenia 
urząd pozyskał z PFRON w Poznaniu, który 
dofinansował każdemu z uczestników 90% 
kosztów kursu. Zakończył się on w grudniu 
wręczeniem zaświadczeń potwierdzających 
uczestnictwo, natomiast chętni przystąpili 
do egzaminu i uzyskali zaświadczenia po-
twierdzające znajomość języka migowego 
wraz z oceną.

Magdalena Kąpielska
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Monodramy z Droszewa najlepsze 
w powiecie i województwie!
Monodram – „teatr jednego aktora”, to niezwykle trudna i wymaga-
jąca forma sceniczna, z którą kolejny już raz zmierzyły się uczennice 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie. 

W Powiatowym Prze-
glądzie Monodramów 
(15.10.2016r.), którego orga-
nizatorem był Zespół Szkół 
nr 9 w Kaliszu wspaniale 
zaprezentowały się w dwóch 
kategoriach wiekowych: 
Wiktoria Matuszewska, Ju-
lia Klicha, Karolina Mądry 
i Jagoda Kryś z kl. III oraz 
Weronika Banaszak z klasy 
IV. Dziewczynki swobod-
nie połączyły słowo, gest, 
ruch i wykorzystując re-
kwizyt przeniosły publicz-
ność w świat marzeń oraz 
dziecięcej fantazji. Ocenie 
podlegał nie tylko kunszt aktorski uczest-
ników, ale również scenografia, ruch sce-
niczny oraz scenariusz, będący adaptacją 
utworów literackich lub wierszy dla dzieci. 
Przygotowanie i niewątpliwy talent aktor-
ski uczennic został doceniony przez pu-
bliczność oraz jurorów. Na kaliskiej scenie 
z rąk organizatorów i przewodniczącego 
jury (aktora Teatru im. W. Bogusławskiego 
w Kaliszu Dariusza Sosińskiego) W. Matu-
szewska odebrała wyróżnienie, natomiast 
W. Banaszak nagrodę za zdobycie I miejsca. 
Tym samym wywalczyła awans do XVIII 
Wielkopolskiego konkursu na monodram 
„Mali Koryfeusze”. 04.11.2016 roku na de-
skach sceny Kina „Zachęta” w Kleczewie 
zaprezentowała przed wielkopolską pu-

blicznością i komisją artystyczną mono-
dram pt. „Nigdy nie wyrastaj z marzeń”. 
Tam również doceniono jej talent i niezwy-
kłą wrażliwość. Weronika – tak jak i w po-
przednim roku – zdobyła uznanie jurorów 
oraz tytuł laureata. Dodatkową nagrodą 
było spotkanie z aktorami Teatru Akade-
mii Wyobraźnia, którzy na zaproszenie 
organizatorów (CKiS w Koninie oraz CK 
w Kleczewie) przygotowali spektakl lalko-
wy „Baśń o Czerwonym Kapturku”. 

Weronika swoją postawą potwierdziła, 
że na scenie „czuje się jak ryba w wodzie”. 
Życzymy więc, aby tego „scenicznego ape-
tytu” i chęci poznawania świata teatru ni-
gdy nie utraciła! 

(M.K.)

3. miejsce 
w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym 
pt. „Muchomor” 
przedszkolaka 
z Kotowiecka 

Dzieci z naszego przedszkola bra-
ły udział w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym pt. „Muchomor” organizo-
wanym przez przedszkole w Lublinie. 
Wzięło w nim udział 156 przedszkoli 
z całej Polski. Spośród 477 prac nagro-
dzono najlepsze. Wśród laureatów zna-
lazł się nasz przedszkolak Bartek Naza-
rek (4l.), który zajął trzecie miejsce. Jest 
to ogromny sukces i radość nie tylko dla 
samego dziecka i jego rodziców, ale tak-
że dla nas. Pracę Bartuś wykonał wspól-
nie z rodzicami, którzy mają świado-
mość, że najważniejsza nie jest wygrana, 
lecz sam udział w konkursie i wspólne 
spędzanie czasu. Jesteśmy dumni, że ro-
dzice angażują się i wspomagają nasze 
codzienne wysiłki. Małemu zwycięz-
cy serdecznie gratulujemy, a rodzicom 
dziękujemy za zaangażowanie. 

Julia Sudolska

Kolorowy Dzień Patrona
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Kotowiecku przeżywali kolorowy Dzień Dziecka.  
Czy to możliwe w listopadzie? 

Tak, a to za sprawą patrona szkoły – Ja-
nusza Korczaka. Korczak był lekarzem, 
autorem książek dla dzieci i dorosłych, 
pedagogiem, obrońcą praw dzieci, prekur-
sorem nowego systemu wychowania. Całą 
działalność zawodową i życie osobiste po-
święcił dzieciom. Dlatego święto naszej 
szkoły to przede wszystkim święto dzieci. 
W tym roku listopadowa uroczystość na-
brała tęczowych barw. Każda klasa wylo-
sowała inny kolor, który miał jej towarzy-
szyć w tym dniu. Uczniowie wzięli udział 
w konkursach – wiedzowym na temat życia 
i twórczości patrona, plastycznym oraz wy-

borach wzorowego ucznia 
w zachowaniu – zgodnie z za-
sadą samorządności Korcza-
ka. W każdej klasie wyłonio-
no zwycięzcę, który godny 
był nosić koronę króla Ma-
ciusia I, wręczoną osobiście 
przez niego samego. Uczniowie podczas 
obchodów Dnia Patrona spędzali czas z wy-
chowawcami, oglądali filmy i prezentacje 
o Januszu Korczaku, przypomnieli prawa 
i obowiązki ucznia, przygotowali gazetki 
i układali wiersze o patronie, czytali jego 
utwory. Wszystkie klasy wraz z nauczycie-

lami udały się pod tablicę pamiątkową, by 
oddać cześć Januszowi Korczakowi. Po za-
śpiewaniu hymnu uczniowie złożyli kwiaty 
i zapalili znicz. Kulminacyjnym punktem 
uroczystości było podsumowanie konkur-
sów i wręczenie dyplomów. 

Urszula Adrian

Uczennica z Droszewa na konkursie na monodram
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Parafia Cudu Eucharystycznego
Za nami konferencja pt. „Parafia Cudu Eucharystycznego” zorganizowana przez księdza kan. Zbigniewa 
Króczyńskiego oraz Akcję Katolicką z Nowych Skalmierzyc. Spotkanie miało miejsce 1 grudnia br. w sali 
Środowiskowego Domu Samopomocy przy granicznym dworcu kolejowym. Miejsce było nieprzypadkowe, 
to właśnie tutaj mieściła się pierwsza kaplica parafii.

Na czym polegał wspomniany cud? Wróć-
my do 29 listopada 1780 roku. Na miejscu, 
gdzie teraz znajdują się Nowe Skalmierzy-
ce rozciągały się pola, a najbliższy kościół 
stał w Skalmierzycach. W święto patronki 
parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
a właściwie rankiem następnego dnia, za-
uważono włamanie do świątyni, a w niej 
puste tabernakulum. Wieczorem wysłano 
młodego posłańca do Kalisza, by powiado-
mić kustosza kolegiaty św. Józefa o tym, co 
zaszło. Kiedy chłopiec wracał z powrotem, 
woły zaprzęgnięte do wozu nagle stanę-
ły i nie chciały iść dalej. Okazało się, że na 
ziemi leżały konsekrowane hostie ze skra-
dzionych puszek. Chłopiec pobiegł więc z tą 

wiadomością do proboszcza pieszo. Ten ze-
brał ludzi i z pochodniami poszli na miejsce, 
pozbierali wszystko i uroczyście przenieśli 
do kościoła. „Jestem przekonany, że Pan Bóg 
miał w swoich zamiarach, aby dzisiaj ten cud 
przypomnieć i ukazać. Nie tylko naszym pa-
rafianom, ale całej diecezji – wspomniał ks. 
kan. Zbigniew Króczyński. Jesteśmy jedyną 
parafią na terenie diecezji, gdzie taki udoku-
mentowany cud eucharystyczny się dokonał. 
Jesteśmy także jedyną parafią, która z racji 
cudu eucharystycznego jest pod wezwaniem 
Bożego Ciała. Pragniemy, aby nasza parafia 
stała się z czasem sanktuarium.(…) Dzięki 
życzliwości Pani Burmistrz Bożeny Budzik 
oraz władz gminy na wiosnę, przy słupach 

granicznych, gdzie miał miejsce cud, ma sta-
nąć pomnik upamiętniający to wydarzenie. 
Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Jest to także 
spłata tego, co obiecali nasi rodzice, dziadko-
wie i duszpasterze.

Zasadniczą część konferencji stanowiły 
wykłady pt. „To czyńcie na moją pamiątkę 
– u źródeł Eucharystii ks. prof. Dariusza 
Kwiatkowskiego oraz „Cudowne odnalezie-
nie Hostii Przenajświętszych w roku 1780” 
Jerzego Wojtczaka. Głos zabrał także spe-
cjalny gość spotkania ks. biskup dr Łukasz 
Buzun. Zwieńczeniem zebrania był pokaz 
multimedialny archiwalnych zdjęć z histo-
rii parafii. 

Aleksander Liebert

„Porozmawiajmy o zasadach”
„Porozmawiajmy o zasadach” – pod takich hasłem 
odbyło się spotkanie rodziców, nauczycieli i uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skal-
mierzycach, którego celem było wspólne wypracowa-
nie istotnych dla wszystkich członków społeczności 
szkolnej zasad funkcjonowania w szkole. 

Przedstawiciele każdej z grup spotkali 
się 19 października br., by porozmawiać 
o tym, co zrobić, aby w naszej szkole czuć 
się dobrze i bezpiecznie. 

Dyskusja dotyczyła czterech obszarów 
tematycznych: lekcja, przerwa, uroczysto-
ści szkolne oraz kontakt rodzice – szkoła. 
Podzieleni na cztery grupy uczestnicy za-
pisywali swoje propozycje udoskonalenia 
zasad współpracy i relacji między ucznia-
mi, nauczycielami oraz rodzicami. Wszyscy 
aktywnie włączyli się w pracę swoich ze-
społów, mówiąc o swoich oczekiwaniach. 
Rodzice, nauczyciele i uczniowie mieli po-

dobne spostrzeżenia 
i poglądy. Spotkanie 
było także okazją do 
dyskusji i przedstawie-
nia swoich racji na wie-
le tematów. Wszyscy 
podkreślali, jak ważna 
jest dobra komunikacja i wzajemna troska 
o swoje potrzeby.

Z rezultatami burzy mózgów wywoła-
nej podczas spotkania można zapoznać się 
czytając plakaty wyeksponowane w holu 
szkoły. Zaproponowane zasady zostaną 
omówione podczas godzin wychowaw-

czych ze wszystkimi uczniami. Wówczas 
zostanie opracowany Szkolny Kodeks Do-
brych Zasad.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom spotkania za otwartość, kre-
atywność i atmosferę współpracy, bo tylko 
RAZEM możemy zmieniać świat na lepsze.
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Medale dla nauczycieli
10 listopada 2016 roku w auli Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia 
Krzyży Zasługi, Medali za Długoletnią Służbę i Medali Komisji 
Edukacji Narodowej.

Odznaczenia państwowe i medale zo-
stały wręczone przez Wojewodę Wielko-
polskiego Zbigniewa Hoffmanna, wicewo-
jewodę Marlenę Maląg i Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty Elżbietę Leszczyńską. 

Podczas uroczystości Medale Komisji 
Edukacji Narodowej za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania otrzymały dwie 

nauczycielki Szkoły Podstawo-
wej im. Błogosławionego Jana 
Nepomucena Chrzana w Gosty-
czynie –Małgorzata Ławniczak 
i Dominika Walczak. Gratuluje-
my i życzymy dalszych sukce-
sów w życiu zawodowym! 

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej  
im. Adam Mickiewicza w Skalmierzycach
Dzień Patrona w naszej społeczności szkolnej corocznie obchodzony 
jest w sposób uroczysty i wyjątkowy. Każdego roku opracowujemy 
projekt, który wyznacza roczną pracę. We wrześniu wybieramy cytat 
z twórczości Patrona - hasło, które staje się mottem dla naszych 
działań wychowawczych i dydaktycznych. 

Dotychczasowa tradycja wpisała ob-
chody Dnia Patrona w grudniowy czas 
poprzedzający imieniny Adama, jednak 
tegoroczne hasło roku „Polak, chociaż stąd 
między narodami słynny, Że bardziej niź-
li życie kocha kraj rodzinny” pochodzące 
z epopei narodowej po-
zwoliło zmienić obo-
wiązujący zwyczaj i te-
goroczny Dzień Patrona 
obchodziliśmy 10 listo-
pada, w przeddzień Dnia 
Niepodległości. 

Świąteczny dzień 
rozpoczęliśmy od 
klasowych spotkań 
z Patronem, następnie 
uczestniczyliśmy we 
mszy świętej w inten-
cji społeczności szkoły. 
Delegacja, w obecności 
pocztu sztandarowego, 
przy udziale gości: księ-
dza kanonika Sławomi-
ra Nowaka, kierownika 
Referatu Oświaty Da-
niela Mituły, Rady Rodziców 
oraz wszystkich uczniów, pracowników 
szkoły, złożyła wiązankę kwiatów pod ta-
blicą upamiętniającą Patrona. Punktem 
kulminacyjnym była uroczystość w sali 
gimnastycznej. Otwarcia dokonała Ani-
ta Morawska-Wasielak, koordynatorka 
tegorocznych obchodów. Młodzi artyści 
przenieśli nas w świat takich wartości, jak 
patriotyzm, przyjaźń, miłość. Mogliśmy 
wzruszać się przy lirycznych strofach na-
szego wieszcza, przypomnieć wydarzenia 

z jego życia oraz podziwiać śpiew i taniec 
młodych artystów. Dzień Patrona po raz 
kolejny udowodnił, jak ważna dla społecz-
ności szkolnej jest jej tożsamość, tradycja. 
Pokazał, jak praca z patronem może być 
źródłem działań wychowawczych, dy-

daktycznych i artystycznych. Był również 
przykładem wspaniałej integracji uczniów 
najmłodszych z najstarszymi. Nasi szósto-
klasiści swoim zaangażowaniem i posta-
wą udowodnili, że mogą być wzorem dla 
młodszych koleżanek i kolegów. Patrząc na 
uczniów, na ich postawę, przejęcie i zainte-
resowanie, z dumą możemy powiedzieć, że 
działania wokół wyznaczonych wartości 
przynoszą efekty. W tym miejscu wspo-
mnieć należy o zespole nauczycieli, który 

już po raz szósty, bo od roku szkolnego 
2010/2011 opracowuje program „Adam 
Mickiewicz naszym Patronem”: Alinie Ba-
naszak, Katarzynie Jędrzejak, Joannie Mał-
kowskiej, Sylwii Musiał, Beacie Sochackiej 
i Anicie Morawskiej-Wasielak.

Święto rozpoczęło tegoroczną pracę 
z Patronem, którą zakończymy w czerwcu. 
Przed nami wiele działań, które - jeżeli nam 
się uda - doprowadzą nas do uświetnienia 
i upiększenia otoczenia szkoły miejscem 
wyjątkowym: „Ławeczką z Patronem”. Na-
szym marzeniem jest, aby przy szkole po-
wstała, śladem literackich ławeczek z wiel-
kich miast, nasza skalmierzycka ławeczka 
z Mickiewiczem. Symboliczne miejsce upa-
miętniające Patrona, ale przede wszystkim 

zachęcające do pamięci 
o historii, inspirujące 
do artystycznych doko-
nań, literackich odkryć. 
Jesteśmy pełni nadziei, 
że w czerwcowe połu-
dnie 2017 roku będzie-
my mogli usiąść z książ-
ką na kolanach i czytać 
ulubione wersy. Kolej-
nym marzeniem, które 
jest związane z Patro-
nem, jest powstanie 
artystycznej kawiar-
ni „Mickiewiczówki”, 
miejsca artystycznych 
spotkań, warsztatów 
nie tylko poetyckich, 
miejsca tak brakujące-
go w naszej miejscowo-

ści, w którym mogłyby się 
rozwijać artystyczne pasje i talenty miesz-
kańców. Miejsca, które łączyłoby pokolenia 
absolwentów szkoły i tych, którzy do niej 
uczęszczają. 

Co przyniesie nam przyszłość, co uda 
nam się zrealizować w kolejnym roku z Pa-
tronem? Może za rok w drodze do „Mic-
kiewiczówki” usiądziemy na ławeczce 
z Mickiewiczem? Tego sobie i społeczności 
naszej szkoły życzę. 

Małgorzata Sulewska

Uczniowie przygotowali program artystyczny wykorzystując dzieła patrona szkoły
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Legion św. Katarzyny 
triumfatorem turnieju  
piłki siatkowej w Zbiersku
19 listopada 2016 roku w Zbiersku (Gmina Stawiszyn) 
odbył się II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Rady 
Rodziców Zespołu Szkół w Zbiersku. W rywalizacji 
wzięło udział 8 drużyn z ziemi stawiszyńskiej oraz 
drużyna z naszego terenu – Legion św. Katarzyny 
z parafii Skalmierzyce.

Rywalizacja w piłce siatkowej na zie-
mi stawiszyńskiej nie należy do łatwych, 
ponieważ gimnazjaliści z tego terenu pre-
zentują bardzo wysoki poziom gry. To, że 
utalentowanej młodzieży tam nie braku-
je, dało się zauważyć w trakcie trwania 
zawodów. 

Wielogodzinna rywalizacja wyłoni-
ła triumfatorów tego ciekawego turnie-
ju. Nasza drużyna dała odpór wszystkim 
miejscowym rywalom i po zaciętej rywa-
lizacji wyszła zwycięsko z tej konfrontacji, 

wygrywając wszystkie 
swoje mecze. Legion św. 
Katarzyny zajął 1 miej-
sce, zdobywając piękny 
puchar i dyplom, a ka-
pitan naszej drużyny Ja-
cek Markowski został 
wybrany Najlepszym 
Zawodnikiem Turnieju.

Stanisław Zbyszek Gzieł

Mistrzostwo powiatu na hali
Szkolna reprezentacja gimnazjum w piłce nożnej halowej po zwycię-
stwie w etapie gminnym, uczestniczyła w rozgrywkach finałowych 
powiatu ostrowskiego, które odbyły się 27.10.2016 roku w Gimnazjum 
nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. 

Grając w bardzo wyrównanej grupie 
„B”, po dwóch remisach z Dębnicą i Sie-
roszewicami w stosunku 0:0 w ostatnim 
meczu grupowym, zwyciężyliśmy z Gim-
nazjum w Sośniach 2:0. W końcowym roz-

rachunku zdobyte 5 pkt. dało nam pierw-
sze miejsce w grupie i awans do finału. 
W grupie „A” zdecydowany faworyt, Gim-
nazjum nr 4, w ostatnim meczu swojej gru-
py w ostatnich sekundach stracił bramkę, 

która zadecydowała o tym, że do finału 
awansowało Gimnazjum z Wierzbna.

Finał był bardzo zacięty. Pierwsi bram-
kę zdobyli młodzi piłkarze z Wierzbna, 
ale nasza drużyna pokazała charakter, 
odrabiając straty po bardzo ładnych kom-
binacyjnych akcjach i w ostatecznym roz-
rachunku zwyciężyliśmy 2:1. W finale po-
wiatu wystąpiło osiem drużyn wcześniej 
wyłonionych w rozgrywkach gminnych. 

Nasza drużyna uzyskała awans 
do rozgrywek rejonowych, które 
rozegrane zostały 25 listopada 
2016 roku.

Skład reprezentacji: Max An-
drzejak, Jakub Spaleniak, Dawid 
Kucharski - kapitan, Hubert Palusz-
czak, Jakub Grzyb, Maciej Kowalski, 
Patryk Jaskuła, Grzesiu Stasiak, Da-
mian Mrula, Bartek Mielcarek. Tre-
nerem drużyny jest Ryszard Tom-
czak. Serdeczne podziękowania dla 
Doroty Grzyb, która razem z nami 
przeżywała cały turniej i gorąco 
nam kibicowała. Dziękujemy!

Reprezentacja wystąpiła 
w strojach zakupionych ze środ-
ków dotacji Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Nowych Skalmierzycach dla 
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Zryw”.

Ryszard Tomczak

Legion św. Katarzyny

Reprezentacja gimnazjum  
w piłce nożnej halowej
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Najwyższe podium w gminie dla drużyny z Kotowiecka
20 października br. odbyły się Mistrzo-

stwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej. Do 
współzawodnictwa stanęły pęcioosobo-
we drużyny chłopców ze szkół w Biskupi-
cach Ołobocznych, Droszewie, Gostyczy-
nie, Kotowiecku, Nowych Skalmierzycach, 
Ociążu i Skalmierzycach. 

Po emocjonujących pojedynkach pił-
karskich tegorocznym mistrzem została 
drużyna ze Szkoły Podstawowej im. J. Kor-
czaka w Kotowiecku. W skład zwycięskiej 
drużyny weszli: Szymon Mielcarek, Wik-
tor Rataj, Tobiasz Ciesiółka, Mateusz Ję-
drzejak, Adrian Kaługa, Michał Ulbrych, 

Daniel Lewicki. Chłopcy reprezentowali 
Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce pod-
czas mistrzostw powiatu 28 października,  
zajmując V miejsce.

 Violeta Matuszczak

Badminton drużynowy
Od kilku lat w Nowych Skalmierzycach organizowane są zawody powiatowe w badmin-

tonie drużynowym. W tym roku rozgrywki odbyły się 3 listopada dla szkół podstawowych 

OGłOSZENIE
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo 

Komunalne sp. z o.o. 
Skalmierzyce  

posiada do sprzedaży:

1. Ciągnik URSUS rok prod. 1977 
z ważnym ubezpieczeniem 
i przeglądem technicznym.

2. Ciśnieniowe urządzenie 
zbiorcze o poj. 4,5 m3  
- szt. 2, stan dobry.

3. Ciśnieniowe urządzenie 
zbiorcze o poj. 3,5 m3  
- szt. 1, stan dobry.

4. Przewoźny agregat 
prądotwórczy typu AP63B  
rok prod. 1989.

Oferty z ceną zakupu należy 
składać w siedzibie spółki 

w zamkniętych kopertach do dnia 
31.12.2016

Kontakt: Dyrektor Techniczny 
Leczykiewicz Ryszard 

 tel. 62 762 23 50

i 4 listopada dla szkół gimnazjalnych.  
Wyniki – szkoły podstawowe:
Dziewczęta
I miejsce – SP Nowe Skalmierzyce
II miejsce – SP Ociąż
III miejsce – SP nr 5 Ostrów Wlkp.
Chłopcy
I miejsce – SP S. Salezjanek
II miejsce – SP Nowe Skalmierzyce
III miejsce – SP Biskupice Ołoboczne

Wyniki – szkoły gimnazjalne
Dziewczęta
I miejsce – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce
II miejsce – Gimnazjum Ociąż
Chłopcy
I miejsce – Gimnazjum S. Salezjanek
II miejsce – Gimnazjum Nowe Skalmierzyce
III miejsce – Gimnazjum Ociąż

 
Izabela Garcarek-Duleba
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