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Pierwsze absolutorium  
Jerzego Łukasza Walczaka
19 czerwca br. odbyła się jedenasta sesja Rady Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce, na której burmistrz Jerzy Łukasz Walczak 
uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za rok ubiegły. 

Pierwsze absolutorium za mną. Pozytyw-
ną ocenę działalności finansowej wystawili mi 
dzisiaj wszyscy radni, za co bardzo dziękuję. 
Podziękowania należą się również wszystkim, 
z którymi wspólnie ten budżet realizuję: skarb-
nikowi Gminy i Miasta Bolesławowi Borkow-
skiemu, pracownikom, sołtysom oraz kierow-
nikom jednostek organizacyjnych. Z wielkim 
entuzjazmem oraz ufnością patrzę na dalszą 
współpracę, która będzie służyła rozwojowi 
naszej gminnej wspólnoty – skomentował 
otrzymane absolutorium burmistrz. 

Dochody budżetu za 2018 rok wykona-
ne zostały w wysokości 81.772.838,36 zł, co 
stanowi 98,32% planowanych dochodów. 
Zrealizowane dochody są wyższe w stosunku 
do roku poprzedniego o kwotę 10.816.046,11 
zł, co stanowi 15,24% wzrostu. Składa-
ją się na nie dochody bieżące w wysokości 
77.722.106,07 zł (wykonane na poziomie 
100,82% planu) oraz majątkowe w wysoko-
ści 4.050.732,29 zł (66,62% planu).

Na uwagę zasługuje wzrost dochodów 
własnych o kwotę 10.526.001,64 zł w sto-
sunku do roku poprzedniego (wyniosły one 
63.371.526,46 zł), w tym między innymi:
• z tytułu podatku od nieruchomości 

osób prawnych o kwotę 534.344,05 
zł, tj. o 3,84%, co stanowi ogółem 
14.462.354,70 zł,

• z tytułu podatku od środków transporto-
wych o kwotę 446.096,56 zł, tj. o 42,22%, 
co stanowi ogółem 1.502.635,98 zł,

• z tytułu udziału gminy w podatku do-
chodowym od osób fizycznych o kwotę 
4.460.622,00 zł, tj. o 32,91% i wynosi 
18.014.943,00 zł,

• udział gminy w podatku dochodowym 
od osób prawnych ukształtował się na 

porównywalnym poziomie i wynosi kwotę 
1.129.967,69 zł.
Wydatki budżetu zrealizowane zostały 

w wysokości 83.502.133,61 zł, co stano-
wi 93,09% planu. Składają się na nie wy-
datki: bieżące zrealizowane w wysokości 
66.705.489,53 zł (92,13% planu) oraz mająt-
kowe – 16.796.644,08 zł, co stanowi 97,14% 
planu. Najważniejsze zadania realizowane 
w roku ubiegłym to:
• budowa kanalizacji sanitarnej w miej-

scowości Biskupice oraz Trkusów – 
3.154.474,99 zł. Nakłady ogółem ponie-
sione w latach 2017-2018 na te zadania 
inwestycyjne wyniosły 4.375.555,70 zł;

• na inwestycje w gminne drogi wydatkowa-
no kwotę 1.498.168,00 zł oraz 449.935,80 
zł na dofinansowanie przebudowy dróg 
powiatowych, tj. relacji Strzegowa - Gosty-
czyna oraz chodnika w Mącznikach;

• na zadania oraz zakupy inwestycyjne 
w oświacie wydano 8.130.686,01 zł, w tym 
na budowę sali sportowej przy szkole 
podstawowej w Nowych Skalmierzycach 
kwotę 3.589.904,79 zł (całkowite nakła-
dy poniesione w latach 2017-2018 to 
5.912.679,68 zł);

• w ramach wydatków na oświatę zreali-
zowano również zadania pt. „Termomo-
dernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
w Biskupicach Ołobocznych” za kwotę 
2.666.980,62 zł, gdzie całkowity koszt to 
2.714.752,42 zł (w latach 2017-2018); 
„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej w Skalmierzycach” 
za kwotę 885.455,27 zł oraz „Przebudowa 
i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno
-Przedszkolnego w Kotowiecku” w wyso-
kości 758.858,22 zł;

• 344.115,44 zł przeznaczono na dofinanso-
wanie budowy przydomowych oczyszczal-
ni ścieków przez mieszkańców gminy;

• wydatki majątkowe obejmują również 
nakłady na budowę, modernizację oraz 
doposażenie wiejskich świetlic, gdzie 
wydano kwotę 802.108,78 zł, w tym 
na budowę świetlicy wiejskiej w Śliw-
nikach 265.223,47 zł (całkowity koszt 
poniesiony w latach 2017-2018 to kwota 
634.951,03 zł)

• poprawa infrastruktury sportowej – 
185.951,96 zł.
W roku 2018 gmina zaciągnęła pożyczkę 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
w wysokości 1.762.233,70 zł oraz zobowią-
zanie z tytułu emisji obligacji w wysokości 
4.000.000,00 zł. Spłaty zaciągniętych po-
życzek oraz wykup wcześniej wyemitowa-
nych obligacji w 2018 roku wynoszą kwotę 
3.505.695,00 zł. Zrealizowany w 2018 roku 
deficyt budżetu wynosi 1.729.295,25 zł. Za-
dłużenie gminy z tytułu zaciągniętych poży-
czek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2018 
roku wynosi kwotę 19.603.695,55 zł i stano-
wi 23,97% zrealizowanych dochodów.

W wyniku działalności inwestycyjnej war-
tość gminnego majątku, tj. tzw. aktywów trwa-
łych, zwiększyła się o kwotę 11.425.577,02 
zł i wynosi 118.303.050,33 zł. Największą 
pozycję majątku trwałego stanowią środki 
trwałe o wartości księgowej netto w wysoko-
ści 106.425.096,14 zł. Gmina posiada długo-
terminowe aktywa finansowe w wysokości 
11.457.004,42 zł obejmujące:
• udziały w spółce Oświetlenie Uliczne i Dro-

gowe w Kaliszu, które według ceny nabycia 
wynoszą 1.555.004,42 zł, stanowiące 1340 
udziałów (w 2018 roku objęto 140 udzia-
łów w kwocie 140.000,00 zł);

• udziały w spółce komunalnej Wielo-
branżowe Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. w Skalmierzycach o wartości 
9.901.000,00 zł, stanowiące 19.802 udziały 
po 500,00 zł każdy;

• 1 udział o wartości 1.000,00 zł w Regional-
nym Zakładzie Zagospodarowania Odpa-
dów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim.
Wartość środków trwałych w budowie 

na dzień 31.12.2018 roku wynosi ogółem 
337.298,80 zł.

Bolesław Borkowski 
Dariusz Smułka
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Gmina i Miasto  
Nowe Skalmierzyce  
ma nowego sekretarza
Z dniem 1 lipca br. obowiązki sekretarza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak  
powierzył wyłonionemu na to stanowisko 
w drodze konkursu Michałowi Ciupce.  
Tym samym zastąpił on Zdzisława Mielczarka,  
który z pracą w skalmierzyckim samorządzie 
pożegnał się wiosną tego roku.

Michał Ciupka ma 41 lat i jest mieszkań-
cem Nowych Skalmierzyc. Posiada wykształ-
cenie wyższe z zakresu administracji. Jest 
absolwentem UAM w Poznaniu na wydziale 
Prawa i Administracji. Ukończył również 
podyplomowe studia na Akademii Rolniczej 
w Poznaniu na kierunku Integracja Europej-
ska- Agrobiznes i Obszary Wiejskie. 

Nowy sekretarz to osoba w Gminie po-
wszechnie znana, sprawująca ważną funkcję 
publiczną w latach 2014-2015, kiedy to był 
zastępcą burmistrza. Przygodę z urzędem 
rozpoczął jednak już wcześniej - w 2005 
roku, pracując na stanowisku doradcy 
w tutejszej filii zespołu doradczego Wielko-
polskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu. W 2011 roku został pracowni-

kiem etatowym samego Urzędu Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce. Pracował kolejno 
w Referacie Organizacyjnym i Spraw Oby-
watelskich w zakresie prowadzenia spraw 
obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 
kryzysowego, następnie był zastępcą burmi-
strza, zastępcą kierownika USC, a wreszcie 
samym kierownikiem tegoż referatu.

Przede mną otwierają się dzisiaj nowe 
wyzwania oraz oczekiwania. Wierzę, że im 
podołam, a zaufania, którym obdarzył mnie 
Pan Burmistrz nie zawiodę. Chciałbym za to 
i Panu i komisji konkursowej podziękować – 
powiedział Michał Ciupka odbierając z rąk 
Jerzego Łukasza Walczaka nominację na sta-
nowisko sekretarza.

Magdalena Kąpielska

Drogi osiedlowe w Mącznikach  
z nową nawierzchnią

Zakończyły się prace związane z utwar-
dzeniem dróg na osiedlu domków jedno-
rodzinnych w Mącznikach. Zgodnie z zało-
żeniami poprzednie, gruntowe i żużlowe 
drogi zastąpiono nową nawierzchnią z de-
struktu asfaltowego z podwójnym utrwale-

niem. Łączna długość modernizacji wynio-
sła ponad 1,1 km. Na to zadanie samorząd 
Nowych Skalmierzyc przeznaczył kwotę 
360 tysięcy złotych.

Dariusz Smułka

Wspólna inwestycja 
w Boczkowie
Zakończył się remont drogi 
w Boczkowie, który samorząd 
Nowych Skalmierzyc  
wsparł kwotą 100.000,00 zł. 

Inwestycja była realizowana przez powiat 
ostrowski, który na ten cel przeznaczył w su-
mie 300.000,00 zł. W jej ramach na odcinku 
około kilometra, od zjazdu z wiaduktu w kie-
runku Boczkowa położono nowy asfalt.

Nie było to jedyne zadanie, które w roku 
bieżącym zostało dofinansowane z gminne-
go budżetu, bowiem w trakcie realizacji jesz-
cze są: droga relacji Strzegowa-Gostyczyna 
oraz chodnik w Mącznikach.

Dariusz Smułka

Michał Ciupka odebrał nominację  
na stanowisko sekretarza z rąk burmistrza
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Dąb wolności w Skalmierzycach  
wycięty
Przy domu katolickim w Skalmierzycach wycięto dąb czerwony,  
który został nasadzony w 1919 roku – w pierwszą rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Z wnioskiem o wydanie zezwolenia zwrócił 
się ks. kanonik Sławomir Nowak – proboszcz 
parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 
argumentując wycinkę złym stanem zdrowot-
nym. Zgodę wydał burmistrz Gminy i Miasta 
Nowem Skalmierzyce w trosce o bezpieczeń-
stwo mieszkańców. 

Zły stan drzewa wykazała wykonana eks-
pertyza, a potwierdziła wycinka. Środek pnia 
od podstawy do wysokości 2-2,5 m w 90% był 
porażony przez czyreń dębowy. Dąb o wyso-
kości 25 m i masie korony ok. 4-6 t utrzymy-
wany był jedynie na ściankach o grubości 5-10 
cm, które przewodziły substancje odżywcze 
w wyższe partie drzewa. Dawało to mylne 
wrażenie, że jest ono całkowicie zdrowe. 

Porażenie pnia grzybem groziło pamiąt-
kowemu dębowi przewróceniem bądź zła-
maniem, a tym samym stanowiło bezpośred-
nie zagrożenie dla ludzi, domu katolickiego 
oraz ruchu drogowego na ul. Ostrowskiej. 
Dotychczas dąb chroniło osłonięcie przez 
inne gęsto nasadzone drzewa i usytuowanie 
blisko budynku, które sprawiały, że wokół 
tego żywego pomnika pamięci nie było du-
żych zawirowań powietrza mogących spo-
wodować jego upadek.

Wycięcie drzewa wzbudziło poruszenie 
wśród mieszkańców, w tym m.in. rodzin Po-
wstańców Wielkopolskich, dla których stano-
wiło ono wielką wartość historyczną. 

Wiem, jak szerokim echem odbiło się to nie 

tylko w Skalmierzycach. Jestem rodowitym 
mieszkańcem tej miejscowości, potomkiem 
Powstańca Wielkopolskiego i tak samo jak 
dla pozostałych rodzin Powstańców stanowi-
ło ono dla mnie ogromną wartość historycz-
ną oraz sentymentalną, związaną z pamięcią 
o tych, którym zawdzięczamy wolność. Prio-
rytetem jest jednak dla mnie zdrowie i życie 
mieszkańców – uzasadnił swoją decyzję Jerzy 
Łukasz Walczak.

W sprawę zaangażowali się: historyk, a za-
razem Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, 
proboszcz oraz przedstawiciel parafii, którzy 
naocznie przekonali się o słuszności podjętej 
decyzji i wspólnie zastanawiali się, jak godnie 
zastąpić symbol wolności. W jego miejsce po-
stanowiono posadzić dużych rozmiarów dąb 
szypułkowy, który został przekazany przez 
Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce. Nowe 
drzewo zostało nasadzone dokładnie 100 lat 
po swoim poprzedniku. 

Justyna Grzesiek, Magdalena Kąpielska,  
fot. Dariusz Smułka 

Poległym w służbie policjantom
Uroczysty apel z okazji poświęcenia odnowionego nagrobka 
tragicznie zmarłych policjantów Policji Państwowej Marcina Barłoga 
i Walentego Szulca odbył się 24 czerwca na cmentarzu w Gostyczynie. 

Obaj zaczęli pracę w 1920 roku na po-
sterunku policji w tej właśnie miejscowości 
i już po kilku miesiącach – w nocy z 2 na 3 
sierpnia 1921 na polu w Chotowie – zosta-
li zamordowani.

 W miejscowym kościele pw. św. Mikołaja 
została odprawiona przez ks. kan. Michała 
Pacholczyka msza św. w intencji zamordo-
wanych funkcjonariuszy. Dwoje ludzi stało 
na posterunku w służbie Polsce i obywatelom 
w szeregach Policji Państwowej, gdzie położyli 
swoje życie na jednej szali. Dzięki temu świa-
dectwu, dla ludzi współczesnych powinien być 
to przykład największej wartości, jaką jest mi-

łość do ojczyzny – powiedział proboszcz. 
W uroczystości udział wzięli: Poseł na 

Sejm RP Tomasz Ławniczak, Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz 
Walczak wraz z Przewodniczącym Rady Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Tadeuszem 
Orzechowskim, Komendant Powiatowy Poli-
cji w Ostrowie Wielkopolskim mł. insp. Piotr 
Wilkowski, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko
-Gminnego ZOSP RP Jacek Łusiak oraz repre-
zentacja Szkoły Podstawowej im. bł. ks. J. N. 
Chrzana z pocztem sztandarowym. Specjal-
nym gościem była wnuczka zamordowanego 
Marcina Barłoga - Krystyna Kostrzewa. 
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Czy w Nowych Skalmierzycach 
powstanie świetlica wielopokoleniowa?
Jedną z pozycji programu wyborczego burmistrza  
Jerzego Łukasza Walczaka była tajemniczo brzmiąca  
„świetlica miejska”. Co kryje się pod tym hasłem? 

Uważam, że jest to pomysł, który może oka-
zać się kluczowy dla oferty kulturalnej oraz 
społecznej całej gminy. Z idei zwykłej świetlicy 
wyszliśmy do nowatorskiego projektu, który 
rozwiązuje wiele potrzeb naszych mieszkańców- 
podkreśla burmistrz. Przychodzi do mnie sporo 
osób, z którymi rozmawiam o kierunkach roz-
woju naszej wspólnoty. Dostrzegam także po-
trzeby, które dotychczas były marginalizowane.

Samorząd wykonał do tej pory wstępną 
analizę potrzeb społecznych oraz zlecił stwo-
rzenie koncepcji architektonicznej nowego 
budynku. Zakłada ona rozbudowę Starego 
Kina przy ul. Mostowej o nowe funkcje. Byłaby 
to przestrzeń dla centrum kultury i biblioteki 
a także znalazłyby się tam takie pomieszczenia 
jak klub seniora, harcówka, siłownia z salą fit-
ness oraz biuro dla organizacji pozarządowych. 
Zależy nam na konsultowaniu projektu z miesz-
kańcami oraz organizacjami. Zostawiamy so-
bie na to dużo czasu, aby finalny projekt mógł 
sprostać oczekiwaniom. Otwieramy się także na 
potrzeby seniorów, aby stworzyć im godne miej-
sce na spędzanie wolnego czasu oraz rozwijanie 
zainteresowań- podkreśla zastępca burmistrza 
Agnieszka Sipka. Skomasowanie wielu funkcji 
w jednym obiekcie stwarza nie tylko racjonal-
ne oszczędności późniejszego utrzymania, ale 
także zupełnie nowe możliwości międzypoko-
leniowej wymiany doświadczeń. 

Dotychczasowa koncepcja inwestowania 
w gminną kulturę, która pojawiła się przy okazji 
pozyskania dworca w Nowych Skalmierzycach 
zakładała niezwykle ambitne, ale i kosztowne 
zagospodarowanie tegoż budynku. Zgodnie 

z powstałym projektem miała się tam znaleźć 
siedziba centrum kultury, biblioteki, skrom-
na przestrzeń dla organizacji pozarządowych 
i muzeum pszczelarstwa. Był to obiekt, w który 
wkomponowano nowe funkcje, często nieuży-
teczne z uwagi na zabytkowe wnętrza. I tak 
mieściłaby się tam sala widowiskowa mniejsza 
niż w Starym Kinie, a książki znajdowałyby się 
na strychu i byłyby każdorazowo znoszone przez 
pracowników. Obrany kierunek, w wyniku braku 
wsparcia finansowego z innych źródeł niż budżet 
samorządu, kosztów remontu - ponad 30 mln. 
zł bez wyposażenia, licznych problemów logi-
stycznych itp. nie ma obecnie większej szansy na 
realizację. Mam inny pomysł na dworzec, który 
przedstawię w odpowiednim czasie- powiedział 
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. Obiekt ma 
służyć społeczności całej gminy, a bogata oferta 
planowanych zajęć będzie konkurencyjna do 
oferowanych przez inne centra kultury w oko-
licy, gdzie wielu utalentowanych mieszkańców 
pobiera obecnie naukę tańca, śpiewu czy gry na 
instrumentach muzycznych.

Budynek szacowany jest na ok. 7.000.000 
zł. Samorząd podkreśla, że będzie szukał moż-
liwości dofinansowania budowy z różnego ro-
dzaju projektów, aby ostateczny koszt był jak 
najmniejszy. Koncepcja architektoniczna do-
stępna jest na stronie internetowej samorządu 
oraz w siedzibie urzędu – w Referacie Kultury, 
Sportu oraz Promocji Gminy. Zapraszamy do 
wyrażania opinii, aby ostateczny kształt oraz 
funkcje obiektu były dostosowane do potrzeb 
lokalnej społeczności. 

Aleksander Liebert

Poseł Tomasz Ławniczak przedstawił 
fakty historyczne z tego okresu: Polska po 
odzyskaniu niepodległości próbowała się 
odbudować. Nie był to spokojny czas, dlate-
go że po zakończonej wojnie ludziom wcale 
nie zaczęło się żyć lepiej. Przyczyną wzrostu 
przestępczości w tym okresie było bezrobo-
cie i inflacja, przez co brakowało pieniędzy 
do naprawy Ojczyzny. 

Symbolem pamięci o policjantach, któ-
rzy utracili życie na służbie była renowacja 
ich nagrobka, do której przyczynił się Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Jerzy Łukasz Walczak. Kiedy 100 lat temu 
powstała Policja Państwowa, stała się ona 
symbolem wolnej Polski, odbudowy jej bez-
pieczeństwa, ładu i porządku publicznego. 
Mimo, że od zabójstwa policjantów minęło 
98 lat, nasza pamięć o tych bohaterach po-
winna być nadal żywa. Niech jej wyrazem 
będzie odrestaurowanie nagrobka, któremu 

samorząd przywrócił godny wygląd. Cieszę 
się, że wspólnie z Komendą Policji możemy 
dołożyć cegiełkę do wskrzeszania wspo-
mnień o takich wydarzeniach – powiedział 
włodarz. 

Po przemówieniach gości i modlitwie 
proboszcz poświęcił nagrobek. Uroczy-
stość zakończyła się złożeniem wieńców na 
grobie tragicznie zmarłych. Było to okazją 
do oddania hołdu wszystkim funkcjona-
riuszom, dla których wierność policyjnej 
przysiędze stanowiła wartość nadrzędną. 
Należy nadmienić, że od kilku lat grobow-
cem bohaterów opiekują się uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Przy-
godzic, którzy wystawili przy mogile war-
tę honorową.

 
Krystian Wrzesiński
fot. Dariusz Smułka
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Wakacyjne wędrówki po regionie
Rozpoczęty w numerze czerwcowym temat życia rozrywkowego 
mieszkańców ziemi skalmierzyckiej w okresie międzywojennym 
kontynuować będziemy po wakacjach. W miesiącach letnich, dla 
chwilowego odejścia od historii miasta, rozpoczniemy wędrówki po 
najbliższym regionie. 

Pozornie wydawać się może, że dzieje 
naszej gminy nie zawierają interesujących 
wydarzeń, a sam region pozbawiony jest 
znaczących obiektów historycznych. Jednak 
wielu miłośników ziemi rodzinnej w każdym 
zakątku gminy odnaleźć może niezwykłe 
obiekty historyczne oraz doszukać się może 
ciekawych dziejów i postaci z nimi związa-
nych. Jedynym tylko negatywnym faktem na 
mapie historycznej ziemi skalmierzyckiej jest 
brak jakiegokolwiek ośrodka kulturalnego 
zajmującego się utrwalaniem pamięci czy też 
gromadzeniem pamiątek związanych z re-
gionem. Nawet znacznie mniejsze ościenne 
gminy czy pojedyncze wioski posiadają izby 
regionalne lub domy kultury, które pieczo-
łowicie zajmują się kultywowaniem zbioro-
wej pamięci. Nowe Skalmierzyce chlubią się 
pięknym dworcem kolejowym, tradycjami 
kolejarskimi, zrywami powstańczymi, jednak 

z trudem można by znaleźć działania zmie-
rzające do trwałego zachowania pamiątek 
historycznych, tak aby przyszłe pokolenia 
mogły poznać dzieje swojego regionu. Może 
tylko zachowane na łamach „Gazety Skalmie-
rzyckiej” wędrówki po lokalnej przeszłości 
pozwolą potomnym poznać swoje korzenie. 
Prawie każda z gminnych miejscowości po-
siada ciekawą przeszłość, a często także wy-
bitne postaci, które miały swój udział w two-
rzeniu lokalnej historii. Będziemy przybliżać 
czytelnikom te fakty. W kolejce czekają panie 
Niemojowskie ze Śliwnik i Chotowa, sam Jan 
Nepomucen Niemojowski i jego bratanek 
Wincenty ze Śliwnik, poeta Roman Zmorski 

warszawski uchodźca osiadły w Osieku, ród 
Brodowskich z Psar i Strzegowy, Skórzewscy 
z Mącznik, Rososzycy i Kwiatkowa oraz ród 
Morawskich z Kotowiecka.

Tablica w kościele w ociążu

Wakacyjne wędrówki po regionie rozpocz-
niemy w Ociążu – wsi z niezwykle bogatą 
historią sięgającą czasów podkaliskich gro-
dów – którego ślady owiane licznymi legen-
dami odnaleźć możemy w rejonie Morawina. 
Pięknie odnowiony w ostatnim czasie kościół 
parafialny drewnianej konstrukcji posiada 
w ołtarzu głównym niezwykle cenny obraz 
Matki Bożej pędzla wrocławskiego malarza 
Adama Scholtza z roku 1637. W ostatnich 
latach szczególnym kultem otoczony został 
w tej parafii męczennik za wiarę, dziś błogo-
sławiony, ks. Władysław Mączkowski – syn 

przedwojennego kamerdynera dziedziców 
Ociąża. Zapewne wielu parafian zastanawia 
znajdująca się wewnątrz kościoła niezwykła 
tablica pamiątkowa poświęcona Władysła-
wowi Podczaskiemu. Kim był ten człowiek, 
że zasłużył sobie na taką pamięć potomnych? 
Urodził się w roku 1791 jako syn Stanisła-
wa i Eleonory z Biernackich w miejscowości 
Zduny. Podczascy herbu „Rola” wywodzili się 
z miejscowości Podczachy, a rodzice Włady-
sława gospodarowali w majątku Krowica pod 
Opatówkiem należącym do parafii w Rajsku. 
Już w wieku 19 lat, w okresie napoleońskim, 
zaciągnął się do wojska, bardzo szybko awan-
sując w armii cesarza Bonapartego. W lutym 

1810 roku w I-szym pułku piechoty Księstwa 
Warszawskiego rozpoczął karierę wojskową, 
a już w styczniu 1811 roku został awanso-
wany na kaprala. Jako podporucznik został 
przydzielony do gen. Ricarda – dowódcy 5 
pułku piechoty i z tym pułkiem odbył kam-
panię wojenną walcząc pod Berezyną i Kra-
snoje nad Dnieprem. W czasie odwrotu armii 
francuskiej pułk Podczaskiego przez Berezy-
nę, Wilno i Toruń dotarł do Frankfurtu nad 
Odrą. Kampanię rosyjską skończył w stopniu 
kapitana. W 1813 roku przed wielką bitwą 
narodów pod Lipskiem kapitan Wł. Podcza-
ski dostał się do niewoli austriackiej, skąd 
powrócił w 1814 roku i rozpoczął gospodaro-
wanie w majątku Łubiec koło Błoni. Z chwilą 
wybuchu powstania listopadowego ponow-
nie zaciągnął się do wojsk powstańczych i już 
w grudniu 1830 roku został mianowany ma-
jorem i szefem batalionu Gwardii Ruchomej 
w obwodzie warszawskim. Batalion walczył 
pod Grochowem, Liwem i Wegrowem, a Pod-
czaski został mianowany podpułkownikiem 
i dowódcą 2 pułku piechoty. Przydzielony do 
korpusu gen. Ramocino w sierpniu 1831 roku 
otrzymał stopień pułkownika. Walczył w po-
wstaniu listopadowym pod Terespolem i Jó-
zefowem, przechodząc z wojskiem do Galicji, 
gdzie został internowany przez Austriaków. 

Razem z popowstaniową Wielką Emigracją 
udał się do Francji – tam zaangażował się 
w tworzenie Rady Polskiej i został wybrany 
na jej prezesa. Z racji swych konserwatyw-
nych poglądów nie znalazł jednak zrozumie-
nia wśród części emigrantów. Mieszkając 
w Paryżu związał się z obozem Adama Czar-
toryskiego i Hotelem Lambert. Po powrocie 
z emigracji do Polski zamieszkał w majątku 
kuzyna Teofila Morawskiego w Ociążu, utrzy-
mując częste kontakty z Janem Nepomuce-
nem ze Śliwnik, także weteranem powstania 
listopadowego. Podczas jednej z wizyt u przy-
jaciela w Śliwnikach umiera tam 27 sierpnia 
1865 roku. Pochowany został w grobowcu 

Ociąż - tablica pamiątkowa poświęcona pułkownikowi  
Władysławowi Podczaskiemu

Ociąż - kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
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w kościele parafialnym w Ociążu. Jego żoną 
była Julia z Łubieńskich. Do dzisiaj pamiątką 
tego powstańca jest zachowana w kościele 
w Ociążu tablica pamiątkowa poświęcona 
pułkownikowi Władysławowi Podczaskiemu 
- „Żołnierz pod Wielkim Napoleonem, odbył 
kampanię 1812 roku w Moskwie, 13 roku 
w Saxonji, i wreszcie 1830 i 1831 roku. Żył lat 
75, umarł w Śliwnikach w 1865 roku. Prosi 
o westchnienie.” 

Przyjaciel włościan z kwiaTkowa

Do parafii pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Ociążu należy kaplica filialna 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w pobliskim 
Kwiatkowie, wsi administracyjnie należącej 
do gminy Ostrów Wlkp. Te dwie miejscowo-
ści złączone są więzami parafialnymi, a tym 
samym osobą jednego proboszcza, którym 
obecnie jest ks. Krzysztof Niciejewski. Ko-
ściół w Kwiatkowie wzniesiony został z ce-
gły w roku 1890 z funduszy, jakie pozostały 
po byłym właścicielu dóbr kwiatkowskich 
– Samuelu Czyrnerze, spoczywającym dotąd 
w podziemiach tej świątyni. Samuel Józef 
Czyrner to wyjątkowa postać XIX wieku, wzór 
pracowitości, uczciwości i społecznego za-
angażowania. Pamiątką jego 25-letniego po-

bytu w Kwiatkowie jest wspomniany kościół 
oraz kapliczka, którą ufundowali włościanie 
w dowód wdzięczności za dzieło jego życia. 
Samuel Tschirner – takie było jego rodowe 
nazwisko, urodził się w Bojanowie w powie-
cie krobskim w roku 1791 z rodziców także 
Samuela Tschirnera oraz matki Zuzanny z Ho-
edelhofów – niemieckiej rodziny kupieckiej. 
Już w wieku 15 lat rozpoczął naukę i pracę 
w majątku Andrzeja Gorzeńskiego w Śmieło-
wie. W trakcie jego tutejszego pobytu majątek 
przejął Wit Gorzeński – szwagier Jana Nepo-
mucena ze Śliwnik. Tuż przed przyjazdem do 
Śmiełowa Adama Mickiewicza Czyrner – ta-
kiego spolszczonego nazwiska używał – opu-
ścił pracę u Gorzeńskich i objął stanowisko 

administratora majątku w Szczurach u Wa-
lentego Skórzewskiego. Jego oddanie pracy 
i wzorowo prowadzony majątek pozwoliły 
mu na objęcie głównego plenipotenta dóbr 
rodu Skórzewskich. Żyjąc w stanie kawaler-
skim i prowadząc oszczędny tryb życia zdołał 
zgromadzić sumę pieniędzy niezbędną do 
zakupu majątku Biniew. Gospodarując w Bi-
niewie młody Czyrner dobrze orientował się 
w sytuacji ekonomicznej okolicznych mająt-
ków ziemskich. Szczególnie zainteresowany 
był majątkiem Kwiatków, który posiadała 
Tekla Stawska zadłużająca się u niemieckiej 
rodziny Dehnelów z Czekanowa i Krępy. Po 
wydzierżawieniu przez Stawską Wilhelmowi 
Dehnelowi Kwiatkowa na trzy lata, Samuel 
Czyrner zorientował się, że majątek wkrót-
ce przejdzie w ręce niemieckie. Chcąc temu 
zapobiec wykupił od Tekli Stawskiej prawa 
własności Kwiatkowa i Wiesiołowa, płacąc za 
nie 18 tysięcy talarów. W roku 1841, gdy stał 
się prawowitym właścicielem dóbr majątku 
Kwiatków, jako jeden z pierwszych ziemian 
w okolicy przeprowadził uwłaszczenie 22 
rodzin chłopskich. Wykorzystując wielolet-
nie doświadczenie i niezwykłą gospodarność 
oraz oszczędność, uczynił Kwiatków wzoro-
wym gospodarstwem. Jego oszczędny tryb 
życia zbliżył go do chłopów kwiatkowskich, 

z których szczególne relacje łączyły go z soł-
tysem Hieronimem Kałużnym oraz Józefem 
Witkowskim. Aby wyciągnąć zadłużony ma-
jątek z kłopotów finansowych, współpraco-
wał z Poznańskim Ziemstwem Kredytowym. 
Po dwudziestu pięciu latach doprowadzania 
swego gospodarstwa do rozkwitu, u schyłku 
życia sprzedał je Piotrowi Skórzewskiemu, 
a pozyskaną sumę 110 000 talarów zapisał 
w testamencie fornalom z Kwiatkowa. Czyr-
ner jeszcze przed śmiercią przyjął wyznanie 
katolickie. Od urodzenia był ewangelikiem, 
jednak mentalnie czuł się Polakiem i w wierze 
katolickiej chciał umrzeć. Po śmierci w dniu 7 
maja 1868 roku zapragnął być pochowany 
w kaplicy, która miała powstać z funduszy po 

nim pozostałych. Ewenementem były zapisy 
w treści sporządzonego na rok przed śmier-
cią testamentu. Do jego otwarcia udało się 
spadkobiercom doprowadzić dopiero w rok 
po śmierci Czyrnera. Suma 110 000 talarów 
i odsetki od niej miały zostać przeznaczone po 
wieczne czasy na rzecz chłopów w Kwiatkowie 
i podniesienie dobrobytu i kultury rolnej. Z tych 
funduszy miano wybudować szkołę w Kwiat-
kowie, kupować nawozy sztuczne dla rolni-
ków, przeprowadzić meliorację i wybudować 
brukowaną drogę. Uczniowie z Kwiatkowa 
mieli mieć darmowe podręczniki szkolne. Kil-
koro z chłopskich dzieci skorzystało z opłaty 
czesnego za naukę w gimnazjum ostrowskim. 
Jedynej swej siostrze Emmie Scherko wy-
znaczył Czyrner kwotę 4000 talarów. Także 
w testamencie uczyniono zapis o uposażeniu 
dziewcząt folwarcznych wychodzących za 
mąż a także o utrzymaniu w ostrowskim szpi-
talu 4 chorych pochodzących z Kwiatkowa. 
Józef Samuel Czyrner wykonawcą testamentu 
uczynił prezesa Sądu Ostrowskiego oraz dy-
rektora gimnazjum. Przy jego otwarciu w Są-
dzie Ostrowskim obecny był sołtys Kałużny, 
służba folwarczna oraz fornal Witkowski 
i Dudziak jako ławnicy. Wdzięczni mieszkań-
cy Kwiatkowa wystawili w roku 1877 swoje-
mu dobroczyńcy pamiątkową kapliczkę, a na 

wieczność spoczął on w wybudowanej w roku 
1890 z jego funduszy kaplicy Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Testament Samuela Czy-
rnera znacząco wpłynął na sytuację ekono-
miczną mieszkańców Kwiatkowa, w których 
pamięci długo zachowała się postać Czyrne-
ra – wyjątkowego dziedzica wśród okolicz-
nych ziemian. Wybierając się na turystyczną 
wędrówkę po naszym regionie, mijając Ociąż 
z wieloma historycznymi zabytkami, Fabia-
nów i Kwiatków, dotrzeć możemy do niezwy-
kłego miejsca, jakim jest Lewków z odnawia-
nym pałacem Lipskich, który wkrótce ma stać 
się wizytówką powiatu ostrowskiego.

 
 Jerzy Wojtczak 

Kwiatków - kapliczka upamiętniająca Samuela Józefa CzyrneraKwiatków - kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa
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Święto sportu,  
muzyki oraz integracji
Po raz dwudziesty szósty mieszkańcy Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce oraz przyjezdni goście celebrowali  
Dni Miasta – coroczne święto, które skupia się głównie wokół 
rozgrywek sportowych, dobrej, energetycznej muzyki oraz integracji.

Trzydniowe wydarzenie zainaugurowa-
no w piątkowe południe 28 czerwca przy 
pomniku Powstańców Wielkopolskich zło-
żeniem przez władze samorządowe wią-
zanki kwiatów w hołdzie za dar wolności. 
Tego samego dnia odbyła się uroczysta 
sesja Rady Gminy i Miasta z udziałem par-
lamentarzystów bądź ich przedstawicieli, 
samorządowców z ościennych powiatów, 
sołtysów, kierowników urzędu i jednostek 
organizacyjnych, przedstawicieli służb mun-
durowych, członków organizacji społecznych 
itp. W ich obecności burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak oraz przewodniczący Rady Tade-
usz Orzechowski dokonali wręczenia Me-
dalu „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”. 
W 25-tą rocznicę ustanowienia odznaczenia 
jego kawalerami zostali Jan Chlasta – rolnik 

i działacz kółek oraz organizacji rolniczych, 
a przy tym przedsiębiorca oraz społecznik 
a także Ochotnicza Straż Pożarna z Biskupic 
Ołobocznych – organizacja z piękną, ponad 
dziewięćdziesięcioletnią tradycją walki z po-
żarami i klęskami żywiołowymi oraz pracy 
społeczno-kulturalnej na rzecz wsi.

Dla burmistrza sesja była również okazją, 
by za pośrednictwem zaproszonych gości po-
dziękować wszystkim aktywnie włączającym 
się w pracę na rzecz Gminy: Jesteśmy silnym 
społeczeństwem obywatelskim. I to my jako 
społeczeństwo nadajemy kształt dniom bieżą-
cym, jak również przyszłości naszych małych 
ojczyzn. Bo tych małych zakątków ziemi, ich 
historii, infrastruktury, dobrobytu gospodar-
czego czy kultury nie tworzy jeden człowiek, 
ale cała ich wspólnota. [...] Przez siedem mie-

sięcy mojej służby na stanowisku burmistrza 
doświadczyłem olbrzymiej pomocy oraz chę-
ci włączenia się w działalność samorządu 
i bardzo za to dziękuję - mówił Jerzy Łukasz 
Walczak, który wymieniając szereg ostatnich 
działań samorządu przekonywał, że dokonu-
jąc codziennych, niełatwych wyborów stawia 
głównie na to, co społecznie oczekiwane, 
użyteczne oraz potrzebne. „ ... wolność to wia-
ra w ludzi” – zakończył burmistrz, apelując, 
by jako wspólnota podążać drogą stawiania 
interesu ogółu nad własny.

29 czerwca, czyli w sobotę serce wszyst-
kich wydarzeń biło na nowoskalmierzyckim 
stadionie. Ten dzień rozpoczęto mocnym 
akcentem sportowym. O puchary burmi-
strza rywalizowali szachiści, spośród których 
bezkonkurencyjny okazał się Oskar Włodar-
czyk z Kalisza, a także piłkarze z KS „Pogoń” 
– mecze rozegrało 10 drużyn w 5 kategoriach 
wiekowych. W hali sportowej przeprowadzo-
no natomiast akcję krwiodawstwa, w której 
wzięło udział kilkadziesiąt osób. Był to już 
80. otwarty pobór życiodajnego leku, zorga-
nizowany przez Klub HDK PCK w Nowych 
Skalmierzycach pod przewodnictwem preze-
sa Henryka Olejnika. Program podopiecznych 
Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej 

Uroczysta sesja Rady Gminy i Miasta

Występ zespołu After PartyWystęp Kamila Bednarka

Msza święta w kościele pw. Bożego Ciała
Złożenie kwiatów przy pomniku  
Powstańców Wielkopolskich
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zapoczątkował występy na scenie muzycz-
nej, którą zagospodarowało tego dnia kilko-
ro artystów. Pierwszą z gwiazd festynu była 
Wanda Kwietniewska ze swoją Bandą, która 
w głównej mierze powróciła do hitów zespo-
łu z lat 80-tych, po występie zaś wiernie roz-
dawała autografy oraz pozo-
wała do zdjęć z fanami. Recital 
utworów muzyki rozrywkowej 
w wykonaniu Miejsko-Gminnej 
Orkiestry Dętej przy OSP Skal-
mierzyce poprzedził występ 
głównej gwiazdy wieczoru, czy-
li Kamila Bednarka. Największe 
hity („Chwile jak te”, „Talizman” 
czy „Spragniony”) tego jednego 
z najpopularniejszych obecnie 
w Polsce wykonawców razem 
z nim wykonywała kilkuty-
sięczna publiczność, przed któ-
rą musiał oczywiście bisować. 
Prawdziwe tłumy zgromadził 
również zespół After Party, na 
zakończenie występu którego zaserwowano 
pokaz laserowy. Festyn zakończono rytmami 
muzyki disco oraz zabawą taneczną.

Ostatni dzień obchodów Dni Miasta roz-
poczęto mszą świętą w intencji mieszkań-

ców, odprawioną w kościele pw. Bożego 
Ciała w uroczystej oprawie pocztów sztan-
darowych, Miejsko-Gminnej Orkiestry Dę-
tej oraz Chóru św. Grzegorza. Dalszą część 
świętowania znów przeniesiono na stadion. 
Na murawie tutejszego boiska sportowego 

rozegrano mecz pokazowy, w którym na-
przeciwko siebie stanęli brązowi medaliści 
Mistrzostw Wielkopolski – drużyna Młodzi-
ka Starszego z UKS „Akademia Piłkarska” 
z Nowych Skalmierzyc oraz Mistrzynie Polski 

U-14 Kobiet 2019 – reprezentacja Wielko-
polski. Widowisku przyglądali się nie tylko 
mieszkańcy, ale również Prezydent Gnie-
zna Tomasz Budasz oraz burmistrz Nowych 
Skalmierzyc Jerzy Łukasz Walczak, który obu 
drużynom wręczył pokaźne pamiątkowe 

puchary. Ciekawą akcję spo-
łeczną zorganizowali harcerze 
ze szczepu GRANICA, którzy 
podczas „Psikniku” zadbali nie 
tylko o ciekawe atrakcje dla 
najmłodszych, ale również ak-
tywnie włączyli się w pomoc 
okolicznym schroniskom: kon-
struowali budy, przeprowadzili 
zbiórkę karmy, koców, kołder, 
misek, zabawek oraz akceso-
riów dla zwierząt. W progra-
mie popołudniowego festynu, 
który odbywał się na głównej 
płycie stadionu, znalazły się 
natomiast: cyrkowe show, bie-

siada śląska w wykonaniu Duetu 
Karo oraz koncert wieńczący Dni Miasta – 
występ Jacka „Mezo” Mejera.

Magdalena Kąpielska , fot. Kamil Różański

Sobotnie występy dzieci z Centrum Kultury oraz koncert Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej

Zmagania o puchary burmistrza

Uczestnicy turnieju szachowego o puchar burmistrza

Akcja społeczna harcerzy ze szczepu Granica

Atrakcje dla dzieci - wesołe miasteczko

26. DNi NoWyCh SkalMieRZyC 
- foToRelaCJa C. D.
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Akcja charytatywna 
„Gorączka Złota”
Członkowie Szkolnego koła PCk w Biskupicach ołobocznych 
po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 
charytatywnej „Gorączka Złota”, która trwała  
od 25 lutego do 31 maja 2019 roku. 

Działanie to polega na zbiórce zło-
tych monet o nominałach 1, 2 i 5 gr. 
Kwota, którą udało się nam zebrać, do-
finansuje wypoczynek wakacyjny dla 
dzieci z najuboższych rodzin. 

Głównym celem akcji było pro-
mowanie bezinteresownej pomocy 
innym oraz uświadomienie dzieciom, 

że nawet pieniądze o niewielkiej war-
tości, ale zebrane w dużej ilości, mogą 
pomóc potrzebującym. Uczniowie na-
szej szkoły wykazali się wielką empa-
tią, otwartością oraz ofiarnością, za co 
serdecznie dziękujemy. 

P. Furmaniak

Zebrana kwota dofinansuje wakacje dzieci z najuboższych rodzin

26. Dni Nowych Skalmierzyc - fotorelacja
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Dzień Dziecka 
w żłobku 

Jak co roku dzieci w żłobku obchodziły 
swoje święto – Dzień Dziecka. Obfitował on 
w wiele wspaniałych wydarzeń. Największą 
atrakcją okazał się rozstawiony na placu za-
baw dmuchany zamek. Ponadto były tańce 
i śpiewy przy wesołej muzyce. Nie obyło się 
również bez malowania twarzy oraz zabaw 
z balonami. 

Paulina Dyc

Zakończenie roku 
z Centrum Kultury
17 czerwca w Śliwnikach  
na Zawadach Centrum kultury 
oraz Biblioteka Publiczna Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 
zaprosiło do udziału w pikniku 
rodzinnym dzieci, które 
uczestniczyły w zajęciach 
artystycznych organizowanych 
przez placówkę. 

Dzieci wraz z rodzicami mogły wziąć 
udział w wielu zabawach i konkursach przy-
gotowanych przez Kabaret BZIK, zjeść kieł-
basę z grilla oraz placek drożdżowy. Na za-
kończenie pikniku dyrektor Centrum Kultury 
oraz Biblioteki Publicznej Małgorzata Jarosik 
wraz z instruktorami wręczyła dzieciom dy-
plomy za udział w zajęciach tanecznych, wo-
kalnych, plastycznych oraz teatralnych. 

W pierwszym roku funkcjonowania cen-

trum utworzyło dwie grupy taneczne SAY 
CHEESE oraz SAY CHEESE KIDS, dwie grupy 
wokalne oraz grupę plastyczną i teatralną. 
W ramach tych zajęć dzieci mogły wystąpić 
na wielu koncertach i zawodach m.in. na 
Dniach Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Centrum Kultury zaprasza na zapisy na 
nowy rok szkolny do siedziby przy ul. 3 Maja 32.

Dzień Dziecka w Osieku
1 czerwca 2019 roku w osieku zorganizowano Dzień Dziecka, 
w którym udział wzięło ok. 40 najmłodszych mieszkańców. 
atrakcje, które im zafundowano objęły m.in. zamek dmuchany, 
animacje oraz pokaz wozu strażackiego i możliwości 
gaszenia pożarów.

W zabawie wzięły udział dzieci, które uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury 
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IV Festyn Parafialny
Moc atrakcji czekała na uczestników iV festynu Parafialnego 
zorganizowanego przez Parafię Bożego Ciała w Nowych 
Skalmierzycach 23 czerwca br. Celem przedsięwzięcia  
była rodzinna zabawa i integracja oraz wsparcie  
niezbędnych inwestycji w ww. parafii. 

Patronat nad imprezą objął Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łu-
kasz Walczak, który oprócz życzeń dobrej za-
bawy, skierował do gości zaproszenie na Dni 
Miasta. Sporo miłych słów przekazali rów-
nież Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak 
oraz Starosta Ostrowski Paweł Rajski. 

Przybyłych mieszkańców oraz gości 

wspaniale rozbawił Kabaret Rak. Krzysztof 
Hanke oraz Krzysztof Respondek zabawia-
li anegdotami oraz wspólnym śpiewaniem. 
Uczestniczący w zabawie mogli nauczyć się 
kilku słów w gwarze śląskiej. Po występie 
odbyło się losowanie nagród loterii fanto-
wej. Główne trofeum, czyli samochód oso-
bowy Dacia Sandero Stepway ufundowany 

przez Andrzeja Rogowskiego – prezesa Gru-
py Multimedia Polska, wylosował Pan Witold 
z Ostrowa Wielkopolskiego. Do mieszkańca 
Skalmierzyc trafiła pralka, z kolei Pani Eweli-
nie z Wolicy przypadł w udziale rower. Moż-
na było również wygrać: sprzęt muzyczny, 
żelazko, tapczan, telewizor czy żywego ko-
guta! Pozostałe nagrody trafiły do mieszkań-
ców m.in. Komorowa, Kalisza czy Wrocławia. 
Gwiazdą wieczoru był zespół Fanatic, który 
swoją energetyczną muzyką zachęcił do 
wspólnej zabawy wszystkich uczestników 
festynu. Najbardziej znany utwór „Czarow-
nica – rzeki przepłynąłem, góry pokonałem” 
razem z grupą wykonał ks. wikariusz Łukasz 
Rau. 

Ewelina Stachowicz-Zych

Trzecia  
edycja gminnej  
„Kasy dla Bobasa”
12 czerwca br. w Starym kinie 
w Nowych Skalmierzycach 
odbyła się kolejna edycja „kasy 
dla Bobasa”, czyli przyznania 
rodzicom dzieci urodzonych 
w danym roku jednorazowej 
bonifikaty w wysokości 500 zł.

Podczas festynu wystąpili: Kabaret Rak i zespół Fanatic
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Motoserce 2019
Już po raz ósmy skalmierzycki klub „iskra” MC Poland  
włączył się w organizowaną przez motocyklistów  
zrzeszonych w kongresie Polskich klubów  
Motocyklowych ogólnopolską akcję pn. Motoserce. 

Zabiło ono na Stadionie Miejsko-Gminnym 
w dniu 8 czerwca na tyle mocno, że wspólny-
mi siłami kilkudziesięciu krwiodawców uda-
ło się zebrać ponad 21 litrów krwi tak bardzo 
potrzebnej w rozpoczynającym się właśnie 
okresie letnim, w którym znacząco wzrasta 
liczba wypadków.

Ciesząca się od lat dużym zaintereso-
waniem akcja to jednak nie tylko przepro-
wadzony we współpracy z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kaliszu otwarty pobór krwi czy pokaz 
ratownictwa medycznego uświadamiający 
jego widzom wagę posiadania umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy poszkodowa-
nym w przeróżnych zdarzeniach losowych, 

ale również wydarzenia o charakterze bar-
dziej rozrywkowym.

Bardzo dużo darmowych niespodzianek 
przygotowano dla najmłodszych, którzy 
w ten bardzo ciepły dzień mogli się schłodzić 
w kąpieli z piany, skorzystać z dmuchanej 
zjeżdżalni, pomalować samochód wg własnej 
inwencji twórczej czy wziąć udział w roz-
maitego rodzaju konkursach – jak choćby 
chodzenia na szczudłach. Atrakcje stanowiły 
również m.in. parada motocykli, stoiska sa-
mochodowe, żużlowe i rowerowe, strzelnica 
ASG, przejazdy gokartami i pojazdem militar-
nym „Goździk” oraz koncerty.

 
Magdalena Kąpielska

Tym razem gminne becikowe przy-
znano 85 maluszkom – 44 chłopcom i 41 
dziewczynkom, którym nadawano naj-
częściej imiona: Lena, Wiktor, Iga, Hanna 
i Antoni. Spotykam się dziś z Państwem, 
by dzielić radość z okazji pojawienia się 
na świecie nowych członków Waszych ro-
dzin. Niech życie w powiększonym gronie 
przysparza dużo szczęścia oraz poczu-
cia spełnienia. Maluszkom życzę zdro-
wia i beztroskiego dzieciństwa, a Wam 
pięknego przeżywania każdej chwili ich 
wzrastania ku dorosłości – powiedział 
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, który 
wręczał rodzicom pamiątkowe dyplomy 
i upominki.

Podczas tej edycji Gmina po raz pierw-
szy przystąpiła do kampanii „Cała Polska 
czyta dzieciom”, stąd też każdy maluch 
otrzymał z rąk burmistrza egzemplarz 
„Pierwszej książki mojego dziecka”. Jest to 
rodzaj zachęty dla rodziców, aby codzien-
nie przez co najmniej 20 minut czytali 
swoim dzieciom i tym samym korzystnie 
wpływali na ich rozwój.

 
Dariusz Smułka,  

Magdalena Kąpielska, 
fot. Ewa Borowicz

Podczas ósmej edycji Motoserce udało się zebrać ponad 21 litrów krwi Nie zabrakło licznych atrakcji dla dzieci
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50 lat minęło jak jeden dzień
15 czerwca w świetlicy wiejskiej w Biskupicach ołobocznych 
członkinie koła Gospodyń Wiejskich świętowały  
jubileusz 50-lecia istnienia. 

Z tej okazji gratulacje złożyli osobiście: Po-
seł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łu-
kasz Walczak, Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Tadeusz Orze-
chowski, radni powiatu ostrowskiego Michał 
Ciupka i Mirosław Nowacki a także delegacje 
m.in. Rady Sołeckiej wsi, Ochotniczej Straży Po-
żarnej i Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr Mi-
sterium działającego na terenie miejscowości. 

Czasy się zmieniają, jednak gospodynie z Kół 
Gospodyń Wiejskich działają w czynie społecz-
nym dla społeczności lokalnej do dnia dzisiej-
szego. Dzięki ich pomocy możemy kosztować 

wyśmienitych smakołyków podczas różnych 
uroczystości, festynów i dożynek – powiedział 
poseł Tomasz Ławniczak. W 2018 roku zosta-
ła przegłosowana ustawa, dzięki której Koła 
Gospodyń Wiejskich mogą pozyskiwać dofinan-
sowania, a co najważniejsze mieć osobowość 
prawną. Organizacja z Biskupic Ołobocznych 
skorzystała z tego przywileju i dzisiaj możemy 
się spotkać na tak pięknej biesiadzie. Kobiety 
z Biskupic Ołobocznych dbają o zwyczaje i pielę-
gnują tradycje już 50 lat. Za to piękno przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie dziękuję i życzę 
kolejnych jubileuszy – powiedział burmistrz 
Jerzy Łukasz Walczak.

Koło zostało założone w 1969 roku. Jego 
pierwszą przewodniczącą była gospodyni He-
lena Jeżewska. Obecnie funkcję tę od 35 lat 
sprawuje Henryka Szymczak, a organizacja 
liczy 60 członkiń, w tym 10 honorowych dzia-
łaczek. Podczas uroczystości najbardziej za-
służonym paniom rozdano podziękowania za 
wkład włożony w rozwój społeczności. 

Krystian Wrzesiński 
fot. Aleksander Liebert

Rocznica była okazją do gratulacji i podziękowań dla członkiń KGW

Koło w Biskupicach Ołobocznych  
zostało założone w 1969 roku

„PoczytajMy” - to już 10 lat
W Szkole Podstawowej im. orła Białego 
zakończyliśmy kolejną edycję ogólnopolskiego 
programu Centrum edukacji obywatelskiej  
od nazwą „PoczytajMy”. 

Nasza szkoła uczestniczy w nim już 
od dziesięciu lat. Najpierw jego nazwa 
brzmiała „Poczytaj mi przyjacielu”, później 
organizatorzy zmienili ją na „PoczytajMy”. 
Osiem dziewcząt z klas IV- VIII na zasadzie 
wolontariatu czyta dzieciom przedszkol-
nym najróżniejsze bajki, baśnie, opowiada-
nia, wierszyki. Do akcji włączyły się również 
panie przedszkolanki, które bardzo często 
po skończonym czytaniu kontynuują pracę 
z dziećmi. Przedszkolaki rysują, kolorują 
obrazki, lepią z ciastoliny czy plasteliny baj-
kowych bohaterów, utrwalając w ten sposób 
przeczytany utwór. Zgodnie z regulaminem 
programu odbyły się również dwie akcje 
czytelnicze: „Jedno z dziesięciu” oraz „Zgady-
wanki-rymowanki”, przeprowadzone na za-

sadzie konkursów. 
Dzieci przedszkol-
ne odpowiadały na 
wylosowane przez 
siebie pytania bądź 
rozwiązywały za-
gadki dotyczące 
poznanych utwo-
rów i ich bohaterów. 

Mamy nadzieję kontynuować udział 
w programie oraz chcemy zachęcać uczniów, 
aby liczniej głosili się do czytania maluchom, 
które jeszcze same nie potrafią sobie pora-
dzić z książką.

 
M. Kaźmierczak
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Dzień Dziecka 
w Lezionie
Już po raz dziewiąty 
w miejscowości leziona odbył 
się Dzień Dziecka zorganizowany 
przez radę sołecką oraz sołtysa 
wsi. W tym roku miał on charakter 
spotkania integracyjno-
sportowego. 

Gościliśmy Zastępcę Przewodniczącego 
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Re-
natę Nogaj, radnego Powiatu Ostrowskiego 
Mirosława Nowackiego oraz radnego Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jacka Łusiaka. 

Imprezę rozpoczęliśmy od meczu piłki 
nożnej Rodzice vs. Dzieci. Zacięta rozgryw-
ka zakończyła się wynikiem 3:3, a rozstrzy-
gnięcie przyniosły rzuty karne, w których 
zwyciężyła drużyna dzieci, zdobywając złoty 
medal. Swój sprzęt i umiejętności zaprezen-
towali strażacy z OSP Gostyczyna, którym 
serdecznie dziękuję za udział i zaangażowa-
nie w imprezę. Oprócz przejażdżki wozem 

strażackim była również możliwość jazdy 
odrestaurowanym, zabytkowym samocho-
dem marki Żuk. Animatorka prowadziła za-
bawy i konkursy dla dzieci. Zorganizowano 
dla nich również konkurencje sportowe na-
gradzane medalami. Spotkanie zakończyło 
się wspólną zabawą przy ognisku. Dziękuję 
wszystkim za przybycie i dobrą zabawę. 

Sołtys wsi Leziona  
Wiesław Wawrzyniak

Marta Chlasta 
10 maja br. w Urzędzie Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 
gościła Marta Chlasta. Mieszkanka 
z dumą reprezentowała naszą małą 
ojczyznę na Światowych Dniach 
Młodzieży w Panamie. 

Gratuluję niesamowitej odwagi, zaanga-
żowania oraz hartu ducha- powiedział bur-
mistrz Jerzy Łukasz Walczak. Było to zapew-
ne wyjątkowe przeżycie duchowe, ale także 
impuls, aby zmieniać świat wokół siebie na 
lepsze. Warto wspomnieć, iż obecność Marty 
dostrzegła nawet Kancelaria Prezydenta RP- 
dziękuję również i ja. 

Światowe Dni Młodzieży odbyły się 
w dniach 22-27 stycznia. Podczas mszy pod 
przewodnictwem papieża Franciszka koń-
czącej to wydarzenie uczestniczyło ok. 700 
tys. osób, w tym 3 500 Polaków.

„Mamo, mamo,  
cóż ci dam…”
''Jesteś dla mnie najważniejsza, 
a dla taty najpiękniejsza. 
Bądź nam zawsze droga Mamo 
tak wspaniałą i kochaną!"

Co roku 26 maja w Polsce obchodzone 
jest święto Dnia Matki. Ma ono na celu oka-
zanie wszystkim matkom szacunku, miło-
ści oraz podziękowania za trud włożony 
w wychowanie. Dlatego też w piątek 23 maja 
dzieci w żłobku wykonały najpiękniej jak 
tylko potrafiły laurki dla swoich mam. Każda 
z nich była jedyna w swoim rodzaju. Dzieci 
z niecierpliwością wypatrywały swych mam, 
gdyż nie mogły się doczekać momentu wrę-
czenia laurek.

A. Juszczak, S. Choniawko 
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Konferencja  
„Być seniorem w XXI wieku”
 11 czerwca 2019 roku w Starym kinie w Nowych Skalmierzycach 
Miejsko-Gminny ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował kolejną 
już konferencję dedykowaną osobom starszym. 

Przedsięwzięcie pod hasłem: „Być senio-
rem w XXI wieku” objęte zostało honorowym 
patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzego Łukasza Walczaka. 
Swoją obecnością zaszczycili nas również: 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce – Tadeusz Orzechowski, Dy-
rektor Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Nowych Skalmierzycach – Krystyna Kowal-
czyk oraz Kierownik Referatu Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy – Aleksander Liebert.

Na konferencję przybyli przede wszystkim 
seniorzy a także ich opiekunowie, członko-
wie rodzin, mieszkańcy, radni, sołtysi, prze-
wodniczące KGW, przedstawiciele oświaty, 
służby zdrowia, organizacji pozarządowych 
i członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Przybyłych powitała Kierownik M-GOPS 
w Nowych Skalmierzycach – Urszula Gajda, 
a konferencję prowadziła Magdalena Iskier-
ka – pracownik ośrodka. Na wstępie głos za-
brał burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, który 

poinformował, iż Gmina ubiega się o nada-
wany przez WHO certyfikat „Miasto przyja-
zne starzeniu”. Oznajmił, iż wespół z innymi 
samorządami AKO pracujemy nad wdroże-
niem w życie polityki senioralnej. Burmistrz 
podkreślił także, że po raz pierwszy publicz-
nie przedstawia pomysł na Klub Seniora 
w naszej Gminie.

Tematem przewodnim było zdrowie 
i profilaktyka zdrowia seniorów. Goście wy-
słuchali wykładów prowadzonych przez 
ekspertów: 
• Marka Widenkę – lekarza internistę, spe-

cjalistę medycyny paliatywnej i geriatrii 
(„Czy Każde problemy z pamięcią to już 
otępienie? Jak dobrze towarzyszyć osobom 
starszym z zaburzeniami poznawczymi”);

• Justynę Habib – magistra fizjoterapii, spe-
cjalizującą się w kompleksowej rehabili-
tacji i wspieraniu kobiet na każdym etapie 
ich życia („Dysfunkcje mięśni u kobiet 
w wieku dojrzałym”).

Dzięki uprzejmości pielęgniarki środo-
wiskowej Małgorzaty Bąkowskiej każdy 
uczestnik mógł dokonać bezpłatnego pomia-
ru ciśnienia tętniczego oraz poziomu cukru. 

Spotkanie uświetnił występ młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach, którzy wystawili 
spektakl pt. „Mały Książę” w reżyserii Anety 
Mikołajczyk. 

Konferencja odbyła się dzięki współpracy 
wielu osób – pracowników Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych 
Skalmierzycach i Szkoły Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzy-
cach. Podziękowania należą się również 
partnerom i sponsorowi. Słowa wdzięczno-
ści kierujemy do:
• prelegentów  

– za podzielenie się cenną wiedzą,
• dyrektor Teresy Kiełbik  

– za wieloletnią współpracę,
• Małgorzaty Bąkowskiej  

– za wsparcie pielęgniarskie,
• Firmy „Lazur – Spółdzielczego Związku 

Grup Producentów Rolnych w Nowych 
Skalmierzycach” – za podarowanie pro-
duktów do degustacji.

Magdalena Iskierka 
fot. Dariusz Smułka

Na „polskiej Saharze”
kolejny już raz 50 członków i sympatyków koła 
emerytów i rencistów w Nowych Skalmierzycach udało 
się na letni wypoczynek - tym razem do Łeby. 

Szerokie, piaszczyste plaże, bory 
sosnowe, Słowiński Park Narodo-
wy, jeziora Łebsko i Gardno, a nade 
wszystko najwyższe w Polsce wy-
dmy – to atrakcje Łeby i okolic. 
Największe wrażenie zrobiły na 
nas ogromne wydmy na Mierzei 
Łebskiej, dochodzące do 42 metrów 
wysokości. Z jednej strony widok 
jeziora Łebsko, z drugiej morza, 

a pośrodku ogrom piasku wydmy 
Łąckiej. Prawdziwa „polska Sahara”.

Były spacery po mieście, plażo-
wanie, biesiady, śpiewy przy akom-
paniamencie akordeonu, niekończą-
ce się dyskusje, czyli prawdziwy letni 
wypoczynek. Szkoda, że tylko osiem 
dni, ale za rok znowu będą wakacje.

 
Halina J. 

Uczestnicy konferencji w Starym Kinie
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Czy lis i gąska  
mogą zostać przyjaciółmi?
Brawa, owacje, arena to… bez wątpienia dla nich!  
Po raz kolejny rodzice z Publicznego Przedszkola nr 2 
„Pod kasztanami” wspólnie stanęli na scenie „Starego 
kina” w Nowych Skalmierzycach, by 5 czerwca 2019 
roku zaprezentować zabawną, zaskakującą,  
pełną dowcipów i gier językowych historię gąski,  
która poszukuje sensu życia.

Kolorowy spektakl, do którego scenariusz 
powstał na podstawie książki Marty Gu-
śniowskiej „A niech to gęś kopnie”, spodobał 
się nie tylko dzieciom, ale także ich opieku-
nom. Po raz kolejny Sylwii Głowackiej i Ani 
Kwiasowskiej udało się zebrać fantastyczne 
grono utalentowanych osób, które pomimo 
codziennych obowiązków znalazło czas, 
aby sprawić wiele radości nie tylko swo-
im pociechom.

Przedstawienie spotkało się z entuzja-

stycznym przyjęciem widowni, na której 
zasiedli: Kierownik Referatu Oświaty Daniel 
Mituła, dzieci z Publicznego Przedszkola 
nr 1 „Jarzębinka” i Publicznego Przedszko-
la w Ociążu oraz uczniowie klas I ze Szko-
ły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach. Nie obeszło się bez słów 
uznania i gorących podziękowań. Aktorzy 
zostali nagrodzeni głośnymi brawami i kwia-
tami, jednak największym prezentem dla 
wszystkich okazały się radosne uśmiechy 

dzieci, które były zachwycone.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za zna-

komite wcielenie się w role, serce włożone 
w przygotowania, wytrwałość na próbach 
oraz uśmiech i radość, jaką Państwo sprawi-
li dzieciom. Jak napisał Erich Fromm - „Nie 
jest bogatym ten kto dużo ma, lecz ten, kto 
dużo daje”. Pamiętajmy, że RAZEM MOŻE-
MY WIĘCEJ!

Nagrodzeni w szkolnym 
konkursie SKO 

W maju podczas organizowanego w Szko-
le Podstawowej im. Jana Pawła II w Ocią-
żu Dnia Dziecka nagrodzono zwycięzców 
szkolnego konkursu, którego tematem była 
„Pisanka z motywem SKO”. Spośród wielu 
pięknych prac komisja wybrała najładniej-
sze: I miejsce - Nadia Chmielewska, II miej-
sce - Helenka Nowak, III miejsce - Hania 
Biegańska. Wszystkie laureatki uczęszczają 
do klasy I i aktywnie promują działania SKO 
w naszej szkole. Gratulujemy!

J. Poprawska

W role  wcielili się rodzice dzieci  
przedszkola „Pod Kasztanami”  
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I wyróżnienie  
w konkursie wojewódzkim
7 czerwca 2019 roku w Departamencie Środowiska Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
miała miejsce uroczysta gala rozstrzygnięcia konkursu „Nasz 
pomysł na ochronę środowiska” iV edycja – „Nasz wpływ na 
zmiany klimatyczne”.

Jego celem była edukacja i podniesienie 
świadomości ekologicznej dzieci i młodzie-
ży, zarówno poprzez promowanie pozytyw-
nych zachowań w zakresie ochrony środo-
wiska, jak i zwrócenie uwagi na zagrożenia 
dla wspólnych dóbr występujących w ota-
czającym nas świecie.

Szkołę Podstawową im Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach 
reprezentował zespół z klasy VII A w skła-
dzie: Jagoda Puchalska, Adrianna Janiak 
i Patryk Rostalski. Uczniowie wykonali ko-
miks edukacyjny propagujący prawidłowe 

postępowanie na rzecz środowiska, zawie-
rający m.in. stan faktyczny, stan oczekiwany, 
zachowania szkodzące środowisku, zacho-
wanie sprzyjające jego poprawie, podej-
mowane działania w najbliższym otoczeniu 
(dom, szkoła, gmina), mające na celu ogra-
niczenie zmian klimatycznych.

Praca zaowocowała zdobyciem I wyróż-
nienia, za które uczniowie otrzymali lapto-
py, a na ręce opiekuna zostały przekazane 
listy gratulacyjne, pamiątkowa tabliczka, 
symboliczne drzewko oraz nagroda pie-
niężna na rzecz szkoły w wysokości 2500 zł.

Zajęcia adaptacyjne  
dla sześciolatków
W ciągu trzech wiosennych miesięcy uczniowie klas 1-3 ze Szkoły 
Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach gościli na zajęciach 
sześciolatków z przedszkoli „Jarzębinka” i „Pod kasztanami”. 

Uczniowie jako gospodarze zaopiekowali 
się przyszłymi pierwszoklasistami. Przed-
szkolaki miały zajęcia w sali komputero-
wej, pracowni chemicznej, plastycznej, sali 
zabaw, hali sportowej i salach nauczania 
zintegrowanego. Dzieci oglądały prezenta-
cje multimedialne, grały na instrumentach, 
wykonywały doświadczenia, ćwiczyły, ryso-
wały, pracowały z edytorem grafiki, czytały, 
pisały, liczyły, śpiewały, tańczyły, rozwiązy-
wały zagadki. Mogły uczestniczyć we wszyst-

kich edukacjach i poznać pracę uczniów. Po 
zajęciach każdy przedszkolak wracał z wła 
snoręcznie wykonaną pracą plastyczną lub 
techniczną oraz nowymi doświadczeniami. 
Mamy nadzieję, że nasza szkoła spodoba-
ła się przyszłym pierwszoklasistom i będą 
chcieli do niej uczęszczać. 

Szczegóły i zdjęcia z poszczególnych zajęć 
na sp.noweskalmierzyce.pl

 
M. Rogalska

Jedną z nagród było m.in. drzewko

Znakomite  
zakończenie sezonu 
przez Alana Świtałę

07.06.2019 roku w miejscowości Znojmo 
odbył się prestiżowy Międzynarodowy Tur-
niej TAEKWON-DO ITF, w którym udział wzię-
ło 200 najlepszych zawodników z dziewięciu 
krajów – w tym m.in. grupa reprezentująca 
Polskę, w której znalazł się Alan Świtała. Za-
wodnik z dumą reprezentował kraj, klub spor-
towy Silla-Kalisz jak również naszą Gminę, 
swoją szkołę i miejscowość w której mieszka. 

Poziom zawodów był bardzo wysoki, a or-
ganizacja i atmosfera znakomite, co przełoży-
ło się na wyniki - również na wspaniały wynik 
Alana - podopiecznego Kazimierza Kurzaw-
skiego. Wrócił on z pierwszym miejscem wy-
walczonym w walkach light contact, drugim – 
za układy formalne oraz tytułem najlepszego 
zawodnika w kategorii junior młodszy (otrzy-
mując zasłużony puchar). 

Po ciężkiej pracy i czasie spędzonym na 
wyczerpujących treningach przyszedł czas na 
zregenerowanie sił i odpoczynek. W nowym 
sezonie z pewnością jeszcze nie raz przeczy-
tamy o osiągnięciach Alana, czego mu bardzo 
życzymy. 
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„Mam tę moc…”
24 maja w szkole podstawowej w Skalmierzycach odbyły się 
warsztaty pt. „Moc Samorządu Uczniowskiego”, które poprowadziła 
Barbara Rostek z Centrum edukacji obywatelskiej (Ceo).

Po co w szkole jest Samorząd Uczniow-
ski? Jakie powinny być jego główne zada-
nia? Na te i inne pytania odpowiedzi szuka-
li uczniowie skalmierzyckiej podstawówki. 
Warsztaty pozwoliły im nie tylko wypo-
sażyć się w umiejętności niezbędne przy 
planowaniu działań, ale także uświadomić 

sobie, że to oni są współodpowiedzialni za 
ich jakość. 

Zajęcia warsztatowe łączyły wiedzę teo-
retyczną z praktyczną. Uczniowie doświad-
czyli mocy współpracy oraz odpowiedzial-
ności za siebie i za grupę, w której działają. 
Zrozumieli przede wszystkim, że w jedno-

ści siła. Barbara Rostek przekierowała my-
ślenie uczniów na inne tory, uświadamiając 
im, że liczy się pomysłowość, kreatywność 
oraz sprawczość, a odtwórcze kopiowanie 
pomysłów dorosłych nie zawsze przynosi 
korzyści dla społeczności szkolnej. 

W każdym z uczniów drzemie bowiem 
niezwykła moc, którą należy pobudzić, 
a wtedy można zdziałać prawdziwe cuda.

 
Agata Adamkiewicz  

- opiekun Samorządu Uczniowskiego

Warsztaty uczyły młodzież współpracy i odpowiedzialności za siebie i za grupę 
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XII Rajd Nordic 
Walking z LGD
8 czerwca 2019 roku 
Stowarzyszenie lokalna Grupa 
Działania okno Południowej 
Wielkopolski zorganizowało 
w Śliwnikach Xii Rajd Nordic 
Walking z lGD. 

Jego celem było zwiększenie rozpozna-
walności LGD, informowanie o wdrażaniu 
LSR, wzrost aktywności sportowej i rekre-
acyjnej lokalnych mieszkańców, wspólne 
propagowanie czynnych form wypoczynku 
sprzyjającego wzajemnej integracji, popula-
ryzacja turystyki pieszej oraz propagowanie 
zdrowego trybu życia. Gorąco dziękujemy:
• Marcinowi Szulcowi - za profesjonalny (jak 

zwykle) instruktaż, aktywny przemarsz, 
ważne porady zdrowotne i nieustan-
ną przesympatyczność,

• wszystkim uczestnikom - za aktywny 
udział i dobre humory,

• Stowarzyszeniu Eudajmonia - za pomoc 
w wyznaczeniu trasy i rekrutacji uczest-
ników, 
- Restauracji La Catering - za smaczne 
uzupełnienie straconych w rajdzie kalorii,

• Sołtysowi Śliwnik i jego współpracowni-
kom – za udostępnienie sali (nota bene 
wybudowanej dzięki pomocy finansowej 
udzielonej za pośrednictwem naszej LGD 
w ramach wdrażania LSR 2014-2020!).
Pozdrowienia i „do zobaczenia” na kolej-

nych wydarzeniach z LGD!

Wielkopolskie Święto Soi  
w Nowych Skalmierzycach
7 czerwca na terenie gospodarstwa rolnego Jana Chlasty odbyły się 
Manewry Polowe z Soją, które zorganizowała Wielkopolska izba 
Rolnicza w ramach ii Wielkopolskiego Święta Soi. 

Honorowy Patronat nad wydarzeniem 
objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
W święcie udział wzięli m.in. Prezes Wiel-
kopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski, 
Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskie-
go Piotr Walkowski, przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Tadeusz Orzechowski oraz 
reprezentująca Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza Walcza-
ka Justyna Grzesiek.

Przegląd plantacji Jana Chlasty był jed-
nym z głównych punktów imprezy, podczas 
której wygłosił on prelekcję dotyczącą od-
mian i hodowli roślin. Przybliżył również 
procesy technologiczne uprawy oraz wyko-
rzystanie cennego białka, które jest pożą-
dane coraz bardziej przez firmy zajmujące 
się przetwórstwem. Na temat działalności 
gospodarza imprezy wypowiedział się Ta-
deusz Orzechowski - Jan Chlasta od wielu 

lat z zamiłowaniem, determinacją i bogatą 
wiedzą oraz dużym doświadczeniem pracuje 
osiągając wysokie plony na swoim polu. Jako 
przewodniczący mieszkańców miasta miło mi 
jest być również sołtysem dla takiego rolnika. 
Wydarzenie zakończyło się zaproszeniem 
gości do wspólnej biesiady i konsumpcji pro-
duktów sojowych. 

Krystian Wrzesiński
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Zawody Sportowo-Pożarnicze
16 czerwca br. na Stadionie w Nowych Skalmierzycach  
po raz czterdziesty szósty przeprowadzono Gminne  
Zawody Sportowo-Pożarnicze. 

Współzawodnictwo rozpoczęło się uroczy-
stym wprowadzeniem jednostek na murawę 
oraz złożeniem przez komendanta M-G ZOSP 
RP Jerzego Kwiasowskiego meldunku Preze-
sowi M-G ZOSP RP Jackowi Łusiakowi. Zawo-
dy otworzył burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Ochotnicy rywalizowali ze sobą w pięciu 
grupach: A – męskiej, As – męskiej seniorów 
powyżej 35. roku życia, C – żeńskiej oraz MDP 
chłopców i dziewcząt. Młodzieżowe dru-
żyny pożarnicze wystawiły dwie jednostki. 
W kategorii dziewcząt rywalizowały Skal-
mierzyce (1008 pkt) oraz Boczków (963 pkt), 
natomiast w kategorii chłopców – tylko Skal-
mierzyce, które osiągnęły wynik 1018 pkt. 
W grupie C również brały udział tylko dwie 
drużyny: OSP Skalmierzyce (137 pkt) oraz 
OSP Biskupice Ołoboczne (149 pkt). 

W tym roku przerwana została zwycięska 

passa ochotników ze Skalmierzyc z grupy A, 
której wyniki ukształtowały się kolejno: OSP 
Gostyczyna (108 pkt), OSP Boczków (111 
pkt), OSP Skalmierzyce (116 pkt), OSP Ociąż 
(126 pkt), OSP Biskupice Ołoboczne (131,5 
pkt) oraz OSP Śmiłów (138 pkt). 

W grupie As męskiej startowały dwie 
drużyny: Skalmierzyce (113 pkt) oraz Ociąż 
(121,5 pkt).

Wyniki:
MDP (dziewczyny)
• 1 miejsce - OSP Skalmierzyce  

z wynikiem łącznym 1008 pkt.
• 2 miejsce - OSP Boczków  

z wynikiem łącznym 963 pkt.
MDP (chłopcy)
• 1 miejsce - OSP Skalmierzyce  

z wynikiem łącznym 1018 pkt.

 
Grupa c (żeńska)
• 1 miejsce - OSP Skalmierzyce  

z wynikiem łącznym 137 pkt.
• 2 miejsce - OSP Biskupice Ołoboczne 

z wynikiem łącznym 149 pkt.
Grupa a (męska)
• 1 miejsce - OSP Gostyczyna  

z wynikiem łącznym 108 pkt.
• 2 miejsce - OSP Boczków  

z wynikiem łącznym 111 pkt.
• 3 miejsce - OSP Skalmierzyce  

z wynikiem łącznym 116 pkt.
• 4 miejsce - OSP Ociąż  

z wynikiem łącznym 126 pkt.
• 5 miejsce - OSP Biskupice Ołoboczne 

z wynikiem łącznym 131,5 pkt.
• 6 miejsce - OSP Śmiłów  

z wynikiem łącznym 138 pkt.
Grupa as (męska)
• 1 miejsce - OSP Skalmierzyce  

z wynikiem łącznym 113 pkt.
• 2 miejsce - OSP Ociąż  

z wynikiem łącznym 121,5 pkt.
tekst i foto: Aleksander Liebert

Złota Rybka
19 czerwca przy świetlicy wiejskiej w Śliwnikach 
odbyły się „Zawody Wędkarskie o Złotą Rybkę” 
rozgrywane o puchar Przewodniczącego Rady 
Powiatu ostrowskiego Piotra Walkowskiego. 

Nad sprawiedliwym przebiegiem rywali-
zacji czuwali: Poseł na Sejm RP Piotr Walkow-
ski, Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł 
Rajski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak z prze-
wodniczącym Rady Tadeuszem Orzechow-
skim oraz radni. 

Turniej rozpoczął się od rozlosowania sta-
nowisk dla uczestników. Konkurs przebiegał 
sprawnie, a rywalizacja i rozmowy pomiędzy 
drużynami przysporzyły im nie tylko wiele 

radości, ale także 
pogłębiły wiedzę 
hobbistyczną. 

Puchar zdobyli 
radny Marian Brzeziński i Krzysztof Kowal-
czyk, którzy złowili w sumie 5,5 kg ryb. Dru-
gie miejsce zajęli Kamil Wiącek i Jan Sobczak, 
a trzecie Krzysztof Jędrzejewski i Henryk 
Giernalczyk. Finał zakończył się wspólną bie-
siadą w sali wiejskiej.

Krystian Wrzesiński

W zawodach wzięło udział 13 drużyn z terenu gminy
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II Dyszka Skalmierzycka
W niedzielne popołudnie 23 czerwca Nowe Skalmierzyce przeżywały 
prawdziwe święto biegaczy. Do rozgrywanego po raz drugi biegu 
pod nazwą Dyszka Skalmierzycka z cyklu „Powiat ostrowski Biega” 
zgłosiło się wielu chętnych - ostatecznie wystartowało 166 osób. 
otwarcia widowiska dokonał burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Biegacze rywalizowali na przebiegającej 
w północno-wschodniej części gminy trasie 
na dystansie 10 km. Dodatkowo odbył się 
5-kilometrowy marsz nordic walking. Wie-
le emocji wzbudził także II Maratonik Skal-
mierzycki, czyli bieg najmłodszych uczest-
ników, którzy startowali na bieżni stadionu. 
Jest to cykl biegów w siedmiu kategoriach 
wiekowych. 

Wśród kobiet wygrała zawodniczka 
z Ukrainy - Olga Kazimirowa z czasem 44 
m. Wśród mężczyzn najlepszym zawodni-

kiem był Blahodir Yuriy z czasem 35,14. 
Wśród mieszkańców gminy najkrótszym 
czasem mogą pochwalić się Monika Grze-
gorek ze Śliwnik i Ryszard Płochocki z No-
wych Skalmierzyc.

Organizatorzy oprócz dostarczenia spor-
towych emocji zapewnili wiele atrakcji 
piknikowych. Zaangażowali się w to liczni 
wolontariusze oraz wieś sołecka Gniazdów 
z sołtysem Pawłem Wojtaszakiem - inicjato-
rem Dyszki Skalmierzyckiej. 

Aleksander Liebert

II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
16 czerwca 2019 roku Parafialny klub Sportowy „legion św. 
katarzyny Skalmierzyce” zorganizował drugą edycję Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 
Turniej został zrealizowany jako zadanie publiczne, a Jerzy Łukasz 
Walczak objął go swoim patronatem.

Zawody rozegrano w nowej hali sportowej 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielko-
polskich przy ul. Okólnej w Nowych Skalmie-
rzycach. Wzięło w nich udział osiem drużyn: 
Volley Raszków- zwycięzca zeszłorocznej, 1. 
edycji turnieju, Drewpal Janków, Belfry Ka-
lisz, Drink Team Kalisz, Piękni i Bestia Ociąż 
oraz trzy legiony z Legionu św. Katarzy-
ny Skalmierzyce.

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, 
w których rozegrano mecze systemem „każdy 
z każdym”. Po zaciętej rywalizacji w grupach, 
szczególnie w grupie A, gdzie spotkały się 
zespoły Volley Raszków, Belfry Kalisz, Drink 
Team Kalisz oraz 1. Legion św. Katarzyny, wy-
łonione zostały pary półfinałowe: Drewpal 
Janków – 1. Legion św. Katarzyny oraz Belfry 

Kalisz – 2. Legion św. Katarzyny. W finale spo-
tkały się Drewpal Janków z Belframi Kalisz, 
a o trzecie miejsce zagrały w bratobójczej 
walce pierwszy oraz drugi Legion św. Katarzy-
ny Skalmierzyce.

Wyniki końcowe II Turnieju o Puchar Burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce:
• I miejsce – Belfry Kalisz,
• II miejsce – Drewpal Janków,
• III miejsce – 1. Legion  

św. Katarzyny Skalmierzyce,
• IV miejsce – 2. Legion  

św. Katarzyny Skalmierzyce
Wręczone zostały również wyróżnie-
nia indywidualne:
• „Najlepsza zawodniczka”, którą została Ni-

kola Gruszczyńska z drużyny Belfry Kalisz
• „Najlepszy zawodnik” dla Nikolasa Przy-

bylskiego z drużyny Drewpal Janków.
Nagrody w postaci pucharów, statuetek 

i dyplomów wręczył osobiście patron turnie-
ju – burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce. Podsumowując turniej, Jerzy Łukasz 
Walczak podkreślił jego wysoki poziom oraz 
zaprosił wszystkich na przyszłoroczną, 3. 
edycję.

Zawody zgromadziły również wielu ki-
biców, na co pozwalają warunki nowej 
hali sportowej.

 
Z siatkarskim pozdrowieniem

Stanisław Zbyszek Gzieł

Wyniki rywalizacji:
Kategoria Open – II Dyszka Skalmierzycka
M-ce Nazwisko i imię Klub Kat. Wynik
1. Blahodir Yuriy KS Fabryka Biegania Ostrów Wielkopolski M30 35:14,4
2. Przerwa Michał AMS Trofea Sportowe M30 36:07,0
3. Czarnojańczyk Rafał M40 36:18,5

Kategoria Open – Marsz Nordic Walking 5 km
M-ce Nazwisko i imię Miejscowość Wynik
1. Winiarski Hieronim Janków Zaleśny 33:56,8
2. Urbaniak Jan Topola-Osiedle 35:20,5
3. Guzek Jacek Nowy Tomyśl 35:26,8

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie www.chronotex.pl

Na starcie biegu stanęło 166 osób
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V Klasyk Skalmierzycki za nami
9 czerwca br. blisko 150 kolarzy-amatorów z całej Polski wzięło 
udział w piątej edycji klasyka Skalmierzyckiego – wyścigu 
organizowanym przez Towarzystwo Rowerowe „Sokół” Skalmierzyce. 

Jak powiedział jego prezes Maciej Danielak: 
Impreza z roku na rok staje się coraz bardziej 
popularna, stąd też chcemy zapewnić jak najlep-
szą organizację i profesjonalnie przygotowaną 
trasę. Cieszę się, że na naszym terenie możemy 
gościć tylu wspaniałych zawodników, którzy 
wraz z kibicami i wolontariuszami tworzą nie-
powtarzalną atmosferę jednego z najlepszych 
wyścigów południowej Wielkopolski.

Pasjonaci dwóch kółek już od wczesnych go-
dzin porannych zjeżdżali do Nowych Skalmie-
rzyc, by w spokoju przygotować się do zmagań, 
jakie czekały na nich tego dnia. W specjalnie 
zorganizowanym „miasteczku rowerowym”, 
które mieściło się w parku miejskim, nie tylko 
kolarze, ale i sympatycy przedsięwzięcia mieli 
zapewniony szereg atrakcji – punkty gastrono-
miczne, stoiska: sponsorów, Lasów Państwo-
wych, Policji czy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skalmierzycach, kurs udzielania pierwszej 
pomocy a także dmuchańce, animacje i zawody 

na rowerach dla najmłodszych. 
Ze względu na ilość kategorii start wyścigów 

odbywał się w odstępach czasowych. Otwiera-
li je Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Jerzy Łukasz Walczak oraz jego zastępca 
Agnieszka Sipka. Rywalizacja była zacięta, ale 
przebiegała w duchu fair-play. Klasyfikacja za-
wodów przedstawia się następująco:
• kategoria M2 (wiek 18-29), dystans około 

80 km: I miejsce - Konieczny Mikołaj z klubu 
„FOGO TEAM” z czasem 1:52:08, II miejsce 
- Stempniak Radosław z klubu „Zarębski 
Team” z czasem 1:52:27, III miejsce - Mikler 
Bartosz z „Victoria Jarocin Accent” z takim 
samym czasem;

• kategoria M3 (wiek 30-39), dystans ok. 
80 km: I miejsce - Miela Damian z „Stre-
faSportu.Pl MW Invest” z czasem 1:52:25, II 
miejsce - Lis Piotr z „Merx Team Wągrowiec” 
z takim samym czasem, III miejsce - Maty-
siak Bartłomiej z czasem 1:52:28;

• kategoria M4 (wiek 40-49), dystans ok. 80 
km: I miejsce - Zarębski Jarosław z „Zarębski 
Team” z czasem 1:52:25, II miejsce - Wą-
growski Sławomir z „Gilicki Bike Team” 
z czasem 1:52:30, III miejsce - Polar Krzysz-
tof z Raszkowa z czasem 1:52:32;

• kategoria M5 (wiek 50-59), dystans ok. 65 
km: I miejsce - Pawłowski Piotr z „Huzar 
Bike Academy” z czasem 1:43:07, II miejsce - 
Stolarek Grzegorz z Łasku z czasem 1:43:08, 
III miejsce - Walczak Jacek z Koła z czasem 
1:46:09;

• kategoria M6 (wiek 60-69), dystans ok. 65 
km: I miejsce - Prochoń Zdzisław z klubu 
„Rogelli” z czasem 1:46:11, II miejsce - 
Sęk Marek z „Klubu Kolarskiego Łowicz” 
z czasem 1:46:30, III miejsce - Marcinkowski 
Piotr z Kalisza z czasem 1:46:31;

• kategoria M7 (wiek 70 i więcej), dystans ok. 
52 km: jedyny startujący – Reinhard Stani-
sław z „Towarzystwa Rowerowego Sokół 
Skalmierzyce” z czasem 1:42:27;

• kategoria kobiet (open), dystans ok. 52 km: 
I miejsce - Kucal Joanna z „KTK Image” z cza-
sem 1:32:15, II miejsce - Krawczyk Natalia 
z Kalisza z czasem 1:32:16, III miejsce Koło-
dziej Ewa z „Airbike” z Warszawy z czasem 
1:38:47;

• kategoria służb mundurowych, dystans ok. 
80 km: I miejsce - Kubisiak Adam z „WK 
KWP Poznań” z czasem 2:12:08, II miejsce - 
Wawrzyńczak Michał z Kalisza.
Pamiątkowe medale i upominki wręczali 

burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, reprezentu-
jący Marszałek Województwa Wielkopolskie-
go Marzenę Wodzińską Piotr Tomankiewicz, 
Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie 
Wielkopolskim mł. insp. Piotr Wilkowski oraz 
prezes „Sokoła” Maciej Danielak. Imprezę za-
bezpieczali strażacy z jednostek OSP z terenu 
gminy, policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Ostrowie Wlkp. oraz z Nowych Skalmierzyc.

Przedsięwzięcie było współfinansowane ze 
środków budżetu Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce w ramach otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w 2019 roku. 

Dariusz Smułka
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