
Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

Jerzy Łukasz Walczak

W okresie radosnego oczekiwania 
na przyjście Bożego Syna

składamy najserdeczniejsze życzenia,
by nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego

upłynęły w atmosferze ciepła ludzkich serc,
pokoju oraz wytchnienia od trosk codzienności.

Przełamując się w sposób symboliczny opłatkiem 
- chlebem miłości - życzymy również, 

by cały nadchodzący 2020 rok był dla Państwa czasem dostatku,
dobrego zdrowia oraz spełnionych marzeń.

Z najlepszymi życzeniami świąteczno-noworocznymi

Halina Golczowa „Chleb miłości”

A gdy zabłyśnie gwiazda
W błękitnej dalekości
Będziemy z sobą dzielić
Opłatek - chleb Miłości.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

Tadeusz Orzechowski
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Otwarcie drogi i OSA w Boczkowie
23 listopada br. w Boczkowie miała miejsce uroczystość z okazji 
zakończenia dwóch zadań – remontu drogi powiatowej relacji 
Gniazdów-Boczków oraz budowy Otwartej Strefy Aktywności.

Spotkanie rozpoczęto od przecięcia 
wstęgi na drodze. Dokonali tego starosta 
ostrowski Paweł Rajski, wicestarosta Ro-
man Pacholczyk, Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak 
ze swoim zastępcą Agnieszką Sipką, wice-
przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Renata 
Nogaj, radny powiatowy Mirosław Nowacki, 
radny gminny Wiktor Bęcki a także sołtysi 
Gniazdowa i Boczkowa – Paweł Wojtaszak 
oraz Paweł Świderski. Remont drogi polegał 
na położeniu nowej nawierzchni na odcinku 
o długości około kilometra od zjazdu z wia-
duktu w kierunku Boczkowa. Samorząd No-
wych Skalmierzyc wsparł inwestycję kwotą 
100.000,00 zł, a na całość powiat ostrowski 
przeznaczył w sumie 360.000,00 zł.

Tego dnia oddano również do użytku 
Otwartą Strefę Aktywności (podobne po-

wstały w Kurowie oraz na stadionie w No-
wych Skalmierzycach). Tu do starosty, bur-
mistrza, jego zastępcy, wiceprzewodniczącej 
Rady i radnego gminnego dołączyli radny 
powiatu ostrowskiego Michał Ciupka oraz 
były, wieloletni sołtys wsi Zbigniew Budzik, 
a ks. kan. Sławomir Nowak poświęcił obie in-
westycje. Na ten cel gminny samorząd otrzy-

mał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki w kwocie 49.998,00 zł, a łączny 
koszt przedsięwzięcia wyniósł 101.334,74 zł 
(dotacja na trzy OSA z ministerstwa to blisko 
125 tysięcy zł). W ramach zadania zostały 
zamontowane urządzenia: wioślarz, twister 
siedzący, wyciąg górny, drabinka, wahadło, 
rowerek, stół do gry w szachy i chińczyka, 
piłkarzyki, zestaw sprawnościowy, bujak 
podwójny oraz huśtawka typu ważka. Po-
stawiono również stojak na rowery i ławki 
a także nasadzono krzewy.

Na zakończenie rada sołecka wraz z soł-
tysem Pawłem Świderskim zaprosili zebra-
nych na poczęstunek do sali wiejskiej.

Dariusz Smułka
_________________________

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana 
przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach 
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo 

– rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

Oddanie ulicy Polnej 
w Kotowiecku

21 listopada br. oddano do użytku wyremontowaną ulicę Polną 
w Kotowiecku. W przecięciu wstęgi udział wzięli Burmistrz Gminy 
i Miasta Jerzy Łukasz Walczak, jego zastępca Agnieszka Sipka, soł-
tys wsi a zarazem radny Jan Korzeniewski, członkini rady sołeckiej 
Izabela Kucharska, dyrektor szkoły Teresa Stachowiak oraz lokalny 
przedsiębiorca Błażej Kułton. Obecny na otwarciu ks. kan. Jarosław 
Materliński poświęcił drogę.

Nowa nawierzchnia została położona na odcinku o długości 630 
metrów. Jezdnia ma 4,5 metra szerokości, a po obu jej stronach po-
budowano pobocza z kruszywa. Przedsięwzięcie kosztowało w su-
mie 272.865,91 zł, w tym 80.000,00 zł to pochodząca od miejsco-
wego kółka rolniczego darowizna. 

Dariusz Smułka, fot. Aleksander Liebert

W ramach OSA postawiono również stojak  
na rowery i ławki a także nasadzono krzewy
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Monitoring poszerzony
System monitoringu został rozbudowany – pięć dodatkowych 
kamer zamontowano w Nowych Skalmierzycach. 

Dołączyły one do 13 istniejących już 
punktów tworzących monitoring w mie-
ście i na jego obrzeżach, co daje w sumie 
33 kamery.

Nowe lokalizacje to: skrzyżowanie 
ulic przy Pomniku Lotników; skrzyżo-
wanie ulic gen. Hallera i Kaliskiej; dwie 
kamery na budynku domu przedpogrze-
bowego na cmentarzu komunalnym; 
wjazd od strony Kalisza przy skwerze 
historycznym (odczytywanie i zapisywa-
nie numerów rejestracyjnych pojazdów). 

Zapis z monitoringu to niezbędne 
narzędzie pracy komisariatu policji 
w Nowych Skalmierzycach. Jako sa-
morząd chcemy jak najefektywniej 
dbać o bezpieczeństwo mieszkańców 
i mienia, stąd przeznaczone środki na 
kolejne punkty kamerowe w mieście 
– powiedział burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak. 

Koszt realizacji przedsięwzięcia 
wyniósł blisko 42 tysiące zł.

Dariusz Smułka

Program „Wielkopolska 
Odnowa Wsi”  
- plac zabaw i siłownia 
zewnętrzna w Chotowie
W Chotowie powiększono dotychczasowy plac zabaw oraz powstała 
siłownia zewnętrzna. Zamontowane urządzenia spełniają standardy 
bezpiecznego, aktywnego spędzania czasu wolnego przez 
dzieci i dorosłych oraz podnoszą atrakcyjność miejscowości pod 
względem rekreacyjnym.

Istniejący plac, w skład którego wchodziły 
bujaki sprężynowe oraz huśtawka wahadło-
wa został uzupełniony o karuzelę oraz o stół 
do gry w piłkarzyki. Natomiast w skład si-
łowni zewnętrznej weszły: zestaw jeździec + 
rower + pylon, zestaw orbitrek + narciarz + 
pylon, zestaw biegacz + wioślarz + pylon, ze-
staw stepper + twister + pylon. 

Ponadto zakupiono komplet mebli oraz 

parasol ogrodowy na taras przy świetlicy 
wiejskiej. Dodatkowo posadzono tuje oraz 
zamontowano ławki, na których będzie moż-
na odpocząć po ćwiczeniach na siłowni.

Siłownia oraz pozostałe elementy powstały 
w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska 
Wieś” z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. 
Środki, jakie Gmina pozyskała od Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego to 29.500,00 zł.

Wkładem własnym mieszkańców sołec-
twa było uporządkowanie terenu przed roz-
poczęciem montażu wyżej wymienionych 
elementów oraz stała pielęgnacja terenu wo-
kół świetlicy, tj. przycinanie krzewów, drze-
wek ozdobnych a także renowacja trawnika. 

Mariusz Puchalski
_________________________

Projekt współfinansowany przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 
Całkowita wartość projektu: 45 473,10 zł

W ramach programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi” kolejna wieś pięknieje  
– nowy plac zabaw w Skalmierzycach 
na Dąbku 
W Skalmierzycach zakończyły się prace związane z powiększeniem 
istniejącego już placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy ulicy 
Dąbkowej na tzw. „Dąbku”. 

Urządzenia te również spełniają standar-
dy bezpiecznego spędzania czasu wolnego 
przez dzieci i dorosłych oraz podnoszą atrak-
cyjność wsi pod względem rekreacyjnym. 
Zamontowano: zestaw zabawowy – statek, 
piaskownicę z domkiem oraz karuzelę.

Plac zabaw powstał w ramach konkursu 
„Pięknieje Wielkopolska Wieś” z programu 

Wielkopolska Odnowa Wsi. Środki, jakie 
Gmina otrzymała od Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego to 29.500,00 zł.

Wkładem własnym mieszkańców wsi 
było uporządkowanie terenu przed oraz po 
inwestycji. Dodatkowo dokonali oni również 
renowacji trawnika. 

Mariusz Puchalski

_________________________
Projekt współfinansowany przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego w ramach programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” 
Całkowita wartość projektu: 47 355,00 zł
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101. rocznica wolności 
Narodowe Święto Niepodległości to wyjątkowy czas dla wszystkich 
Polaków – również i mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
uroczyście obchodzili 11 listopada.

W skalmierzyckim Sanktuarium Maryj-
nym odbyła się msza święta w intencji ojczy-
zny, którą sprawował kustosz ks. kan. Sławo-
mir Nowak: Wiem, że dziś będzie dużo mowy 
o wolnej Polsce, wolności i patriotyzmie, ale 
chciałbym, abyśmy umieli w tej wolnej Polsce 
okazywać sobie dużo serca, miłości i życzliwo-
ści. Bo patriotyzm nierozłącznie wiąże się z Bo-
giem. Dzisiaj trzeba dbać o tradycję, nie wolno 
podcinać korzeni, nie niszczyć tego, co piękne 
i szlachetne. Z inicjatywy proboszcza, burmi-
strza Jerzego Łukasza Walczaka oraz Posła 
na Sejm RP Tomasza Ławniczaka po nabo-
żeństwie miało miejsce wręczenie rodzinom 
powstańców wielkopolskich pamiątkowych 
tabliczek, które zostały wykonane ze ściętego 
w roku bieżącym z powodu choroby dębu. Bli-
sko 100-letnie drzewo, które zostało zasadzone 
przez naszych przodków jako wotum dzięk-
czynne za przywróconą po 123 latach zaborów 
niepodległość Polski, było nie tylko świadkiem 
ówczesnej radości i chwały, ale także przez lata 
nam o niej przypominało – powiedział bur-
mistrz. W miejsce dębu nasadzono nowy, a na 

pamiątkę tego wydarzenia postawiono tabli-
cę, którą 11 listopada odsłonili Jerzy Łukasz 
Walczak oraz Tomasz Ławniczak.

Obchody w Nowych Skalmierzycach rozpo-
częły się przy pierwszym ratuszu, na ścianie 

którego znajduje się tablica upamiętniająca 
odzyskanie niepodległości. To pod nią m.in. 
władze samorządowe złożyły wiązanki kwia-
tów i znicze. Tam też w asyście Miejsko-Gmin-
nej Orkiestry Dętej, Chóru pw. św. Grzegorza, 
pocztów sztandarowych oraz mieszkańców 

zabrzmiało uroczyste „Marsz, marsz Dąbrow-
ski…”. W parafii Bożego Ciała odbyła się spra-
wowana przez proboszcza ks. kan. Zbigniewa 
Króczyńskiego msza święta w intencji ojczy-
zny: Dziękujemy dziś Bogu za dar wolności. Po-
dążając za słowami naszego wielkiego rodaka 
świętego Jana Pawła II: „Wolność jest dla nas 
wszystkich zadaniem, które musimy codziennie 
wypełniać, aby jej nie zaprzepaścić”.

Wiele inicjatyw zostało zorganizowanych 
także przez działające na terenie gminy stowa-
rzyszenia – w Starym Kinie Chór św. Grzegorza 
z Nowych Skalmierzyc dał koncert pn. „Naj-
piękniejsze piosenki południowej Europy”, na 
którym poza największymi przebojami wło-
skimi i hiszpańskimi zabrzmiały także pieśni 
i piosenki patriotyczne. Na śliwnickich Zawa-
dach Stowarzyszenie Eudajmonia zorganizo-
wało VI Rodzinny Rajd Nordic Walking. Trasa 
obejmowała około 5 kilometrów, a na finiszu 
na uczestników czekała grochówka. Harcerze 
ze szczepu „Granica” im. Powstańców Wielko-
polskich poza tym, że tego dnia brali udział we 
wszystkich uroczystościach, sami zorganizo-
wali wieczór z grami planszowymi. Natomiast 
Miejsko-Gminny UKS Pogoń zaprosił miłośni-
ków szachów na turniej z okazji Dnia Niepod-
ległości, który rozegrano w sali sesyjnej na 
stadionie w Nowych Skalmierzycach.

Dariusz Smułka

Złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą odzyskanie niepodległości

Przemarsz pocztów sztandarowych

Uczestnicy Rodzinnego Rajdu Nordic Walking Odsłonięcie tablicy upamiętniającej posadzenie nowego dębu
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Wieczór z pieśnią 
patriotyczną
Corocznie w okolicach Narodowego 
Święta Niepodległości Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej w Ociążu 
organizuje spotkanie, podczas 
którego śpiewane są pieśni 
patriotyczne. Tym razem odbyło 
się ono 16 listopada br.

„Wieczór z Pieśnią Patriotyczną – Śpie-
wam Mojej Ojczyźnie” zapoczątkowała msza 
święta w intencji ojczyzny, którą odprawili 
proboszcz ks. dr Krzysztof Niciejewski oraz 
diecezjalny asystent kościelny Akcji Kato-
lickiej ksiądz dr Sławomir Kęszka: Dzięku-
jemy Bogu w 101. rocznicę odzyskania przez 
Rzeczpospolitą niepodległości właśnie za dar 
wolnej i niepodległej ojczyzny. Szanując in-
nych, nie możemy zapomnieć o historii, musi-
my przekazywać ją z pokolenia na pokolenie. 
W homilii nawiązał on także m.in. do tragicz-
nych wydarzeń w Dachau: Męczeństwo jest 
najwymowniejszym dowodem prawdziwości 
wiary. Nasza historia ukazuje, że tego świa-
dectwa krwi, szczególnie duchownych, w Pol-
sce nigdy nie brakowało. Polscy duchowni, 
zamordowani w hitlerowskich obozach kon-
centracyjnych, w sowieckich łagrach i komu-
nistycznych więzieniach wzięli na siebie Chry-
stusowe jarzmo, będąc cichymi i pokornymi 
jego naśladowcami.

Po nabożeństwie udano się do sali pa-
rafialnej, w której przy akompaniamencie 
akordeonowym członkowie i sympatycy 
akcji katolickiej, mieszkańcy oraz goście, 
w tym m.in. Poseł na Sejm RP Tomasz Ław-
niczak, starosta ostrowski Paweł Rajski, Se-

kretarz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Michał Ciupka oraz miejscowi radni śpiewali 
najbardziej znane pieśni patriotyczne. 

Dariusz Smułka

Otwarcie OSA w Kurowie
14 listopada br. w Kurowie odbyło się uroczyste oddanie Otwartej Strefy 
Aktywności, czyli przeznaczonego dla wszystkich grup wiekowych  
miejsca rekreacji i aktywności ruchowej. 

Powstałe przy świetlicy wiejskiej plac za-
baw oraz siłownia zewnętrzna będą sprzy-
jały integracji mieszkańców oraz spędzaniu 
czasu wolnego w sposób czynny.

W otwarciu poza mieszkańcami wsi i ich 
dzieśmi udział wzięli m.in. zastępca burmi-
strza Agnieszka Sipka, przewodniczący Rady 
Tadeusz Orzechowski, przewodniczący Ko-
misji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Po-
lityki Społecznej Wiktor Bęcki oraz ks. kan. 
Jarosław Materliński, który poświęcił nowo 
zagospodarowany plac. Sołtys Zofia Misiak 
z gośćmi oraz przedstawicielem młodego 
pokolenia mieszkańców dokonali przecię-
cia wstęgi.

W ramach zadania zostały zamontowane 
urządzenia: wioślarz, twister siedzący, wyciąg 
górny, drabinka, wahadło, rowerek, stół do 
gry w szachy i chińczyka, piłkarzyki, zestaw 
sprawnościowy, bujak podwójny, huśtawka 
typu ważka. Postawiono również stojak na 

rowery i ławki a także nasadzono krzewy. 
Na ten cel gminny samorząd otrzymał 

dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w kwocie 49.955,00 zł, a łączny koszt 
przedsięwzięcia wyniósł 101.549,99 zł. Po-
dobne Otwarte Strefy Aktywności powsta-
ły również na Stadionie Miejsko-Gminnym 
w Nowych Skalmierzycach oraz w Boczko-

wie (łączna dotacja z ministerstwa to blisko 
125 tysięcy zł).

Dariusz Smułka
_________________________

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana 
przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach 
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo 

– rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

Wieczór z pieśnią patriotyczną odbył się  
w sali parafialnej w Ociążu 
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Festiwal Świętych i Błogosławionych 
„Ecce Homo” w parafii Bożego Ciała 
w Nowych Skalmierzycach
Po raz pierwszy w historii miasta i sądzić można, że także diecezji, 
odbył się w parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach Festiwal 
Świętych i Błogosławionych „Ecce Homo” („Oto człowiek”). 

Pierwszą edycję poświęcono Bratu Alber-
towi, czyli Adamowi Chmielowskiemu - wy-
jątkowej postaci z grona świętych Kościoła 
katolickiego. Patronat nad trwającym przez 
dwa dni niezwykłym wydarzeniem religij-
nym i kulturalnym objęli biskup kaliski 
Edward Janiak oraz burmistrz Gminy 
i Miasta Jerzy Łukasz Walczak. 

W dniach 18 i 19 października no-
woskalmierzycka parafia stała się jak-
by centrum duchowości albertyńskiej, 
gdzie poprzez cykl spotkań, prelekcji, 
wystaw i projekcji filmowych starano 
się przybliżyć młodzieży, seminarzy-
stom a także dorosłym uczestnikom fe-
stiwalu postać niezwykłego człowieka 
– patrioty i powstańca styczniowego, 
artysty malarza, a przede wszystkim 
człowieka służącego tym, którzy po-
trzebowali pomocy; tym, dla których 
podana kromka chleba pozwalała przeżyć 
kolejny dzień. Trzeba być „dobrym jak chleb” 
– takie motto zaczerpnięte ze słów świętego 
Brata Alberta stanowiło myśl przewodnią fe-
stiwalu zorganizowanego przez inicjatorkę 
tego dzieła Marię Bednarczyk-Antczak przy 
współpracy grupy parafian. Niezwykle przy-

jazny klimat temu przedsięwzięciu stworzył 
proboszcz parafii Bożego Ciała ks. kanonik 
Zbigniew Króczyński, który wspierał organi-
zatorów we wszystkich działaniach tak logi-
stycznych, jak i finansowych. Parafia Bożego 

Ciała była organizatorem festiwalu, który 
- jak sądzić można - na trwałe zagości w No-
wych Skalmierzycach i diecezji kaliskiej. 

Pierwszy dzień skierowany był do 
młodzieży, dla której siostry albertynki 
z Krakowa i Poznania wygłosiły cykl prelek-
cji wokół tematu „Brat Albert – inspiracje 

do miłości”. Stare Kino przy ulicy Mostowej 
wypełnione było młodzieżą, która miała po 
raz pierwszy możliwość poznania nie tylko 
postaci niezwykłego świętego, ale przede 
wszystkim zaczerpnięcia z duchowości al-
bertyńskiej, inspirowanej wskazówkami 
Brata Alberta. Zakończeniem spotkań z mło-
dzieżą było ogłoszenie wyników konkursu 
plastycznego, zorganizowanego już wcze-
śniej w szkołach dekanatu ołobockiego, któ-
rego tematem była postać Adama Chmielow-
skiego i jego droga do świętości. W konkursie 
„Trzeba być dobrym jak chleb” uczestniczyły 
szkoły podstawowe ze Skalmierzyc, Nowych 
Skalmierzyc, Kotowiecka, Rososzycy, Dro-
szewa, Biskupic Ołobocznych i Gostyczyny. 

Wszystkie przygotowane prace repre-
zentowały wysoki poziom artystyczny, 
a komisja konkursowa ustalając dwa 
poziomy wiekowe przyznała w prze-
dziale klas I-IV miejsce I - dla Agaty 
Szczepaniak z SP w Nowych Skalmie-
rzycach, miejsce II - dla Gabrieli Grajcar 
z SP przy ul. Okólnej w Nowych Skal-
mierzycach oraz miejsce III - dla Patry-
cji Jurek, także z SP w Nowych Skalmie-
rzycach przy ul. Kaliskiej. W przedziale 
klasowym V-VIII nagrodzono uczen-
nice Szkoły Podstawowej przy ulicy 
Okólnej. Miejsce I - Adrianna Janiak, 
a miejsce II - Jagoda Puchalska. Trze-

cie miejsce przypadło Faustynie Tułacz z SP 
w Droszewie. Ponadto komisja przyznała 
wyróżnienia w przedziale klas I-IV dla Wik-
torii Niemiejskiej z Rososzycy, Natalii Dudek 
i Faustyny Tomczak z Nowych Skalmierzyc, 
Klaudii Kubickiej z Gostyczyny oraz Mai Łu-
czak ze Skalmierzyc. W przedziale klas V-VIII 

Laureaci konkursu plastycznego Prelekcja dot. św. Brata Alberta
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wyróżniono prace Darii Klicha z Droszewa, 
Marleny Marchwickiej i Michaliny Budzik 
z Nowych Skalmierzyc, Klaudii Wolniaszek 
z Biskupic Ołobocznych, Zuzanny Bartoszek 
z Rososzycy, Kingi Stępiń z Kotowiecka, Niny 
Gaszczyńskiej z Gostyczyny i Anny Ulbrych 
ze Skalmierzyc. Nagrody wręczył ich funda-
tor - burmistrz Gminy i Miasta Jerzy Łukasz 
Walczak w asyście ks. proboszcza Zbigniewa 
Króczyńskiego. Uroczyste wręczenie nagród 
na scenie Starego Kina zakończyło pierwszą 
cześć festiwalu. 

Kontynuacją spotkań festiwalowych był 
cykl filmowy w kościele Matki Bożej, któ-
ry rozpoczęła projekcja filmu „Ecce Homo” 
w reżyserii Bogusławy Stanowskiej-Cichoń. 
Film nagrodzony pierwszą nagrodą na Mię-
dzynarodowym Konkursie Filmów Katolic-
kich zaprezentowała sama reżyserka, która 
przybliżyła uczestnikom kulisy prac nad two-
rzeniem filmowej opowieści dokumentalnej 
o duchowości i życiu świętego Brata Alberta. 
Prawdziwą ucztą duchową była prelekcja sio-
stry Bernardy Kostki ze Zgromadzenia Sióstr 
Albertynek w Krakowie. Główna promotor-
ka kultu świętego patrona zgromadzenia, 
wspierając się pokazem multimedialnym, 
wygłosiła prelekcję zatytułowaną „Mistyka 
codzienności, czyli podpowiedzi św. Brata Al-
berta na szczęśliwe życie”. Była to prawdziwa 
uczta duchowa dla uczestników wieczornego 
spotkania zakończonego mszą św. sprawo-
waną przez organizatora festiwalu ks. kan. 
Zbigniewa Króczyńskiego oraz proboszcza 
kaliskiej parafii św. Brata Alberta. Przez cały 
czas spotkań czynna była kawiarenka festi-
walowa przygotowana przez zespół kate-

Św. Brat Albert 
- biografia
 
Św. Brat Albert - Adam Chmielowski 
urodził się 20 sierpnia 1845 
r. w Igołomi k. Krakowa. Był 
najstarszym dzieckiem Wojciecha 
i Józefy, miał trójkę rodzeństwa. 
W 1853 r. zmarł mu ojciec, a w 
czternastym roku życia osierociła 
go matka.

 Jako niespełna osiemnastoletni stu-
dent Instytutu Politechnicznego i Rol-
niczo-Leśnego w Puławach brał udział 
w powstaniu styczniowym. W przegra-
nej bitwie pod Mełchowem został ranny, 
w wyniku czego amputowano mu nogę. 
Wydostawszy się z niewoli, udał się 
do Paryża. Po amnestii w 1865 r. przy-
jechał do Warszawy, gdzie rozpoczął 
studia malarskie, które kontynuował 
w Monachium.

Wróciwszy do kraju w 1874 r. two-
rzył dzieła, w których coraz częściej 
pojawiała się tematyka religijna. W la-
tach 80-tych powstał jego słynny obraz 
Ecce Homo, znamionujący zachodzące 
w nim przemiany. Adam Chmielowski 
postanowił oddać swe życie na wy-
łączną służbę Bogu. Wstąpił do Zakonu 
Jezuitów, jednak po pół roku opuścił 
nowicjat i wyjechał na Podole do swe-
go brata Stanisława. Tam związał się 
z tercjarstwem św. Franciszka z Asyżu 
i prowadził pracę apostolską wśród 
ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do 
Krakowa. W 1887 r. za zgodą kard. Al-
bina Dunajewskiego przyjął habit, a w 
rok potem złożył na jego ręce śluby, da-
jąc początek nowej rodzinie zakonnej. 
Założone przez siebie Zgromadzenia: 
Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Al-
bertynek (1891 r.) oparł na pierwotnej 
regule św. Franciszka z Asyżu. Centrum 
jego działalności stanowiły ogrzewalnie 
miejskie dla bezdomnych, które pracą 
apostolską przemieniał w przytuliska. 
Nie dysponując środkami materialny-
mi kwestował na utrzymanie ubogich, 
czasem sprzedawał namalowane przez 
siebie obrazy. Oddając się z biegiem 
czasu coraz pełniej posłudze ubogim 
rezygnował stopniowo z malowania 
obrazów, ale przestając być artystą 
w ścisłym tego słowa znaczeniu, stawał 
się artystą jeszcze pełniej, odnawiając 
piękno znieważonego oblicza Chrystusa 
w człowieku z marginesu społeczne-
go i dna moralnego. Zakładał również 
domy dla sierot, kalek, starców i nieule-
czalnie chorych.

Powodowany heroiczną miłością 
Boga i bliźnich poświęcił swe życie służ-
bie bezdomnym i opuszczonym. Otwierał 
dla nich przytuliska, aby przez stworze-
nie godziwych warunków życia ratować 
w nich ludzką godność i kierować ku 
Bogu. Pomagał bezrobotnym, wyszuku-
jąc dla nich pracę. Słynne są słowa Brata 
Alberta, że trzeba każdemu dać jeść, bez-
domnemu miejsce, a nagiemu odzież; bez 
dachu i kawałka chleba może on już tylko 
kraść albo żebrać dla utrzymania życia.

Adam Chmielowski odznaczał się wy-
bitnie franciszkańską duchowością. He-
roicznie kochał Boga i bliźniego. Służbę 
na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał 
za formę kultu Męki Pańskiej. Umarł 25 
grudnia 1916 r. w Krakowie w opinii 
świętości. 

W 1938 r. prezydent Polski Ignacy 
Mościcki nadał mu pośmiertnie Wiel-
ką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za 
wybitne zasługi w działalności niepod-
ległościowej i na polu pracy społecznej. 
22.06.1983 r. Ojciec Święty Jan Paweł II 
beatyfikował Brata Alberta na krakow-
skich Błoniach, a 12.11.1989 r. w Rzy-
mie ogłosił go świętym. Jego relikwie 
znajdują się w Sanktuarium Ecce Homo 
Świętego Brata Alberta w Krakowie przy 
ul. Woronicza. W setną rocznicę śmierci, 
z ustanowienia Sejmu i Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz Episkopatu Pol-
ski, rok 2017 ogłoszono Rokiem Święte-
go Brata Alberta.

 
Maria Bednarczyk-Antczak

Spotkanie zakończyło się mszą świętą

c.d. str. 8
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Wielka lekcja patriotyzmu
8 listopada 2019 roku przedszkolaki z Publicznego Przedszkola  
nr 2 „Pod Kasztanami” wspólnie obchodziły wyjątkowy  
dla wszystkich Polaków dzień, czyli „Dzień Niepodległości”. 

W naszym przedszkolu od najmłodszych 
lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania 
do Ojczyzny, wpajamy szacunek do polskich 
symboli. Wszystkie dzieci tego ważnego dnia 
wyglądały odświętnie i uroczyście, a na ich 
piersi widniały kotyliony w biało-czerwo-
nych barwach. Podczas występu przedsta-
wiciele wszystkich grup zaprezentowali 
montaż słowno-muzyczny nawiązujący do 
obchodów 11 Listopada. Były wiersze, tańce 
i pieśni patriotyczne. Mali artyści nagrodze-
ni zostali gromkimi brawami, a ich przygo-
towanie, zaangażowanie, postawa patrio-
tyczna i artystyczny talent doceniony został 
przez dyrektor Olgę Gruszczyńską.

O godzinie 11:11 wszystkie dzieci oraz 
nauczyciele obecni na uroczystości zaśpie-

wali czterozwrotkowy hymn narodowy, włą-
czając się tym samym w ogólnopolską akcję 
„Przedszkole do hymnu”.

Dzień Niepodległości stał się bardzo 
radosnym dniem w naszym przedszkolu, 
a sama uroczystość pięknym świadectwem 
dziecięcego patriotyzmu. Mamy nadzieję, że 
te dumne obchody pozostaną na długo w pa-
mięci naszych małych Polaków.

chetyczny w pobliskiej szkole podstawo-
wej. Gorąca kawa czy herbata z ciastkiem 
wzmacniały siły witalne uczestników. 

Zakończeniem pierwszego dnia festi-
walowego była wieczorna projekcja filmu 
dokumentalnego „Adam Chmielowski - 7 
obrazów z życia” w reżyserii Grzegorza 
Sajóra, Tomasza Płuciennika i Marka Stre-
meckiego. Niezwykle ciekawym punktem 
programu była nawiązująca do idei festi-
walu wystawa chleba. Wystawa zatytu-
łowana „Chleba naszego powszedniego 
daj nam dzisiaj” prezentowała chleb jako 
owoc pracy ludzkiej i dar Boży stanowią-
cy podstawę naszej egzystencji. Wiele 
refleksji wśród zwiedzających wzbudza-
ły sentencje o tym darze, umieszczone 
wśród bochenków chleba. Zainteresowa-
nie wzbudziła też wystawa fotograficzno
-archiwalna o Bracie Albercie, użyczona 
przez Siostry Albertynki z Krakowa. Obie 
wystawy w kościele Matki Bożej dostęp-
ne były przez całe dwa dni spotkań.

W sobotnie popołudnie wykładem 
miejscowego regionalisty Jerzego Wojt-
czaka rozpoczął się drugi dzień festiwa-
lu. „Adam Chmielowski – patriota i po-
wstaniec” to tytuł prelekcji obrazującej 
wątki biograficzne oraz zaangażowanie 
młodego Chmielowskiego w działania 
powstańcze roku 1863. Dość nieznanym 
faktem z jego życia był okres pobytu wraz 
z rodzicami w pobliskim Szczypiornie, 
gdzie jego ojciec Wojciech Chmielowski 
pełnił funkcję naczelnika komory celnej. 
Drugi wątek biografii świętego dotyczą-
cy jego działalności malarskiej ukazał 
w swej prelekcji dr Jerzy Wypych – wy-
kładowca Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Gościem drugiego 
dnia festiwalu był biskup pomocniczy 
diecezji kaliskiej Łukasz Buzun, który 
sprawując wieczorną mszę św. wygłosił 
okolicznościową homilię nawiązującą 
do postaci świętego i jego dzieła posługi 
ubogim. Niezwykłą ucztą duchową był 
koncert chóru św. Grzegorza pod dyry-
genturą Mariusza Jernalczyka. Ciekawe 
partie muzyczne zaprezentował uczeń 
kaliskiej szkoły muzycznej, skalmierzy-
czanin Szymon Kubiak grający na oboju 
– instrumencie wymagającym niezwykłe-
go kunsztu muzycznego.

Dwa dni festiwalu poświęconego wy-
bitnym postaciom nie tylko Kościoła, ale 
też naszej Ojczyzny przekonały organi-
zatorów o sensie kontynuacji promowa-
nia kultury opartej na korzeniach wiary, 
afirmującej zarazem ważne wartości 
moralne i duchowe. Pozytywnym aspek-
tem festiwalu był też fakt włączenia się 
młodzieży szkolnej poprzez udział nie 
tylko w prelekcjach, ale też w konkursie 
plastycznym pozwalającym wykazać się 
zdolnościami artystycznymi. 

Organizatorzy 

Przedszkolaki przygotowały przedstawienie 
nawiązujące do obchodów Święta Niepodległości
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Bal Seniora 
w Biskupicach 
Ołobocznych 
Seniorzy świętują i po raz kolejny 
udowadniają, że tak fantastycznie 
jak oni, nie bawi się nikt. W sobot-
ni wieczór 23 listopada br. w sali 
wiejskiej w Biskupicach Ołobocz-
nych spotkało się 120 osób, by 
wspólnie świętować Dzień Seniora. 

Uroczysty bal organizowany z tej okazji 
przez Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Miste-
rium Biskupice Ołoboczne na stałe jest wpi-
sany do kalendarza wielu mieszkańców. Tu 
zawsze jest atmosfera, która czaruje. Niesa-
mowita energia, uśmiechnięte twarze, radość, 
błysk w oczach i chęć do zabawy. A siwe wło-
sy? Są atutem, a nie przeszkodą! 

Uroczystość rozpoczęła się częścią ofi-
cjalną. Sołtys przywitał uczestników balu na 
czele z najstarszym uczestnikiem 94-letnim 
Edmundem Spasowskim, Posłem na Sejm 
RP Tomaszem Ławniczakiem, Burmistrzem 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzym 
Łukaszem Walczakiem, byłym sołtysem wsi 
Biskupice Ołoboczne Janem Sikorą oraz Preze-
sem Stowarzyszenia Działkowców „Kolejarz” 
Jerzym Czempińskim. W swoim wystąpieniu 
podkreślił wagę seniorów: Współcześni lu-
dzie obawiają się starości. Boimy się drastycz-
nych zmian w naszym ciele, pogorszenia stanu 
zdrowia i nieuniknionej śmierci. Starość coraz 
rzadziej postrzegana jest jako okres odpoczyn-
ku po aktywnie spędzonym życiu. Zbyt często 
przynosi ze sobą problemy, które nie zawsze da 
się łatwo rozwiązać. Ludzie starsi nadal cieszą 
się jednak sporym poważaniem. W trudnych 
sytuacjach zwracamy się do nich po radę i ob-

ficie korzystamy z ich życiowej mądrości. Nic 
więc dziwnego, że postać sędziwego mędrca 
znalazła trwałe miejsce w światowej kultu-
rze. Wrażliwość na osoby starsze jest istotną 
cechą cywilizacji. Cywilizacja będzie się rozwi-
jała, jeśli potrafi szanować rozsądek, mądrość 
osób starszych.

Rada Sołecka przekazała wiązanki kwia-
tów dla Edmunda Spasowskiego oraz dla 
Jana Sikory z okazji jego 80 urodzin. Poseł 
Tomasz Ławniczak w swoim wystąpieniu 
mówił o prężnej działalności Stowarzyszenia 
Kulturalnego Teatr Misterium, którego preze-
sem jest Mirosław Nowacki – sołtys Biskupic 

Ołobocznych i jednocześnie radny powiatowy. 
Przekazał też seniorom pozdrowienia od Mar-
leny Maląg – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Życzenia seniorom złożył również 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Jerzy Łukasz Walczak, który wiązankę kwia-
tów ofiarował najstarszej obecnej na balu ko-
biecie – Kazimierze Nowackiej.

Organizatorem Dnia Seniora było SK TM 
BO przy współfinansowaniu Urzędu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce w ramach pro-
gramu: „Tradycja – Kultura – Teatr - Muzyka”. 

Dzień Seniora
7 listopada br. Zarząd Koła nr 3 Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów zorganizował Dzień Seniora. Uroczystość 
przebiegała w niezwykle radosnej atmosferze. Nie zabrakło 
smacznego poczęstunku, dobrej muzyki i tańca. 

Dzień Seniora to szczególne święto ludzi 
starszych, którym należy się szacunek i uzna-
nie za bezinteresowną miłość i mądrość, ja-
kimi obdarowują młodsze pokolenia. Z tej to 
okazji Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Jerzy Łukasz Walczak oraz Przewod-
niczący Rady Tadeusz Orzechowski skierowali 
do zgromadzonych serdeczne życzenia, a na 
ręce przewodniczącej złożyli bukiet kwiatów. 

Uroczystość była okazją nie tylko do podsu-
mowania działalności Zarządu, ale również do 
złożenia podziękowania władzom gminy oraz 
uhonorowania najbardziej aktywnych senio-

rów działających na rzecz organizacji skupia-
jącej ludzi „Złotego Wieku”. Dyplomy otrzy-
mali: Wiesława Bednarczyk, Halina Jaworska 
oraz Andrzej Pawlak. 

Po części oficjalnej seniorzy ruszyli do 
tańca i to z taką sprawnością, że trudno było 
dopatrzeć się oznak upływu czasu. Spotka-
nie obfitowało w śmiech, śpiew i taniec oraz 
rozmowy. Seniorzy pokazali, iż mają w sobie 
wiele sił witalnych i nie wiek jest tutaj najważ-
niejszy, lecz radość z bycia razem oraz fakt, że 
się o nich pamięta. 

Krystyna Marczak

W zabawie w Biskupicach Ołobocznych  
wzięło udział 120 osób
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Radość czerpię z tego, że mogę ludziom służyć  
jak tylko potrafię

Rok temu objął Pan fotel burmistrza. 
Jak to zmieniło życie zawodowe 
oraz prywatne?

Moje życie osobiste w dużej mierze pod-
porządkowane jest teraz pracy. Czas dla 
rodziny mocno się uszczuplił. Jest to po-
dyktowane nowymi obowiązkami zawo-
dowymi. Weekendami, ale nie tylko, biorę 
udział w różnego rodzaju wydarzeniach 
społecznych czy kulturalnych. A i w dni ro-
bocze nie brakuje rozmaitych spotkań czy 
konsultacji, które mają miejsce po godzinach 
urzędowania. 

Życie zawodowe… Cóż, kiedyś byłem pra-
cownikiem, teraz zaś jestem również praco-
dawcą, który musi zorganizować pracę kil-
kudziesięciu osobom w urzędzie. 

Spodziewał się Pan tego, co niosą ze 
sobą nowe obowiązki czy wyobrażenia 
te odbiegały od rzeczywistości? Przez 
dwanaście lat zasiadał Pan w radzie 
powiatu, było to jednak zajęcie 
dodatkowe. Teraz to praca na pełen etat, 
a odpowiedzialność ogromna… 

12 lat byłem radnym powiatowym, z cze-
go ostatnich 8 członkiem zarządu rady po-
wiatu, czyli już organu wykonawczego. Po-
dobnie teraz, jako burmistrz, taką władzę 
wykonawczą sprawuję w gminie. Poprzed-
nie funkcje dały mi duży pogląd na sprawy 
samorządności i do obecnie sprawowanego 
urzędu przygotowały, ale rzeczywiście – aż 
takiej ilości zadań i obowiązków się nie spo-
dziewałem. Pamiętam, że w pierwszy ponie-
działek przyjąłem ponad 40 interesantów. 
Bycie burmistrzem to jednak nie tylko dużo 
pracy, ale i odpowiedzialność za finanse 
publiczne –wydatkowanie każdego grosza 
zgodnie z prawem. Czasem trudne decy-
zje trzeba podejmować szybko, na bieżąco 
reagować np. na problemy pojawiające się 
w toku realizacji inwestycji, by móc je konty-
nuować. Przecinanie wstęgi podczas odbio-
ru zadań to nie treść pracy burmistrza, ale 
tylko miłe jej zwieńczenie. 

Wywodzi się Pan ze środowiska, 
którym teraz kieruje. Czy łatwo 
zarządza się ludźmi, którzy byli kiedyś 
Pańskimi kolegami?

Nie jest łatwo. Pracownicy magistratu byli 
i nadal są moimi kolegami. Z oczywistych, 
formalnych względów są też podwładnymi, 
co wynika ze struktury organizacyjnej urzę-
du. Niektórych przez dwadzieścia lat mojej 
pracy poznałem dobrze, innych mniej. Jako 

pracodawca staram się jednak traktować 
wszystkich sprawiedliwie. Szanuję moich 
współpracowników, jestem im wdzięczny 
za okazywane mi wsparcie i zaangażowanie. 
Tworzymy jeden zespół, który pracuje dla 
dobra gminy. 

Za dobrą współpracę dziękuję również 
radzie gminy – z jej członkami spotykam się 
nie tylko na sesjach czy komisjach. Odby-
wamy również spotkania mniej formalne, 
podczas których omawiamy sytuację obec-
ną oraz plany rozwoju gminy. Wyrażam im 
wdzięczność za zaufanie, otwartość oraz ak-
ceptację moich pomysłów. 

Ostatni rok a zarazem pierwszy 
rok Pańskiego urzędowania z racji 
przygotowanego już projektu budżetu 
realizował Pan w dużej mierze 
zamierzenia poprzedniczki. Czy udało 
się wprowadzić swoje pomysły? Jakie to 
były zadania?

Nigdy nie ukrywałem, że tak właśnie jest. 
W przypadku wydatków inwestycyjnych nie 
zmieniliśmy zbyt wiele. Pomysłem, który 
głosiłem już w czasie kampanii, a który uda-
ło wcielić się w życie jest np. dofinansowanie 
do wymiany pieców na niskoemisyjne. Sko-
rzystało z tego aż 115 gospodarstw domo-
wych. Zwiększyliśmy środki do dyspozycji 
sołectw, które w przypadku niektórych miej-
scowości wzrosły znacząco. Urealniliśmy 
i zobiektywizowaliśmy te fundusze – pod-
stawą naliczenia kwoty do dyspozycji sołec-
twa jest obecnie liczba jego mieszkańców. 
Przy wsparciu funduszy zewnętrznych oraz 
dzięki naszym zabiegom udało się również 
zrealizować projekt związany z montażem 
ogniw fotowoltaicznych (ok. 300 gospo-
darstw) oraz kolektorów słonecznych (bli-
sko 200 gospodarstw). Tego typu działania 
proekologiczne napawają radością, bo trak-
tuję je jako jeden z priorytetów.

Wiemy, że przyszłoroczne budżety wielu 
samorządów będą zagrożone ze względy 
na ubytki w ich dochodach. Trwają prace 
nad planem finansowym dla naszej 
gminy na rok 2020. Czy i u nas sytuacja 
wygląda źle?

Przyszłoroczny budżet rzeczywiście bę-
dzie trudny. Wiele samorządów zaciągnie 
kredyty lub będzie ograniczać wydatki. My 
również będziemy musieli realizować bu-
dżet kosztem inwestycji. Mamy na ten cel 
przeznaczonych 6,5 mln złotych. Resztę po-
chłoną wydatki bieżące – funkcjonowanie 
oświaty, pensje, utrzymanie gminnego ma-

jątku itp. Wzrosły wynagrodzenia nauczycie-
li, a zmniejszono nam subwencję oświatową, 
jak również mocno zmalały wpływy z tytułu 
podatku dochodowego od osób fizycznych. 
To wszystko niestety odbije się na mniej-
szych wydatkach majątkowych. Nasz skarb-
nik twierdzi, że będzie to jeden z najtrudniej-
szych budżetów w ostatnich latach. 

Bycie burmistrzem to nie tylko 
nagłaśnianie sukcesów i przecinanie 
wstęgi podczas uroczystości oddania 
kolejnych inwestycji, ale czasem również 
konieczność podejmowania trudnych, 
niewygodnych medialnie decyzji. Czy 
i takie decyzje musiał Pan podjąć 
i dlaczego?

Najtrudniejszą była niewątpliwie ta 
o przeniesieniu szkoły podstawowej w Ko-
towiecku do Droszewa. W budynku będą 
jednak funkcjonowały oddziały przedszkol-
ne, a ponadto będzie on wykorzystywa-
ny w celach integracyjnych jako świetlica 
wiejska, o co zabiegali sami mieszkańcy. 
Uchwałę w tym zakresie radni podjęli na 
listopadowej sesji. Kierowaliśmy się tro-
ską o dzieci, jak i gminę i finanse publiczne. 
Uznaliśmy za bardziej racjonalne, aby dzieci 
uczyły się w klasach liczebniejszych niż kil-
kuosobowe. Do szkół dowożone są dzieci ze 
Śliwnik czy Mącznik. Sprzyja to integracji, 
daje szersze horyzonty, pozwala później 
uczniom łatwiej odnaleźć się w szerszym 
środowisku. Ta decyzja ma zatem wymiar 
nie tylko ekonomiczny, ale również eduka-
cyjny i integracyjny.  

Trudne decyzje wiązały się także z wy-
cinką drzew. Wśród mieszkańców panuje 
duża świadomość ekologiczna i czasem 
słyszę słowa krytyki, że usuwamy nasze zie-
lone płuca. Pragnę więc podkreślić, że wy-
cinamy tylko drzewa chore i te, które zagra-
żają bezpieczeństwu. Jestem nastawiony na 
politykę proekologiczną i proszę wierzyć, że 
więcej drzew nasadziliśmy, niż wycięliśmy. 

Czy mógłby Pan określić kierunki 
rozwoju Gminy? 

Ekologia – to na pewno. Wiąże się to nie 
tylko z edukacją, ale i zwiększonymi nakła-
dami na przedsięwzięcia z tym związane. To 
oczywiście również inwestycje infrastruktu-
ralne, rekreacja czy szeroka współpraca z or-
ganizacjami pozarządowymi. 

Często przewija się tu temat ekologii. 
W działaniach obecnego samorządu 
widać dużą troskę o środowisko 
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naturalne. Z których przedsięwzięć jest 
Pan najbardziej dumny i jakie kolejne 
w tym zakresie Pan jeszcze planuje?

To wspomniana już wymiana pieców, czy 
inwestycje w alternatywne źródła energii: 
panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. 
Małą, ale jakże cieszącą rzeczą, był montaż 
w mieście specjalnego kosza pozwalające-
go pozbyć się małogabarytowych odpadów 
typu zużyte telefony i ładowarki, żarówki, 
tusze do drukarek czy płyty CD. Na stadionie 
wybudowaliśmy wiatę edukacji ekologicz-
nej, pozwalającą realizować praktyczne zaję-
cia w terenie. Zorganizowaliśmy cieszącą się 
ogromnym zainteresowaniem akcję sprzą-
tania lasu, którą będziemy kontynuować 
w szerszym zakresie w roku przyszłym. 
W 2020 roku w naszej gminie ruszy też 
nowy program dofinansowania do budowy 
zbiorników gromadzących wodę deszczową, 
mogącą być wykorzystywaną do podlewania 
ogródków – tym samym będziemy chronić 
zasoby wody konsumpcyjnej. 

Gołym okiem widać przeobrażenia, jakie 
powoli dokonują się na największym 
miejskim zabytku, czyli dworcu. Co dalej 
będzie się z tym obiektem działo?

Środki, jakimi dysponuje gmina nie wy-
starczą, byśmy sami mogli udźwignąć re-
mont całego obiektu, ponieważ trzeba na 
to co najmniej trzydzieści milionów złotych, 
a tak jak już wcześniej wspomniałem nasz 
przyszłoroczny budżet na inwestycje to 6,5 
mln złotych. Uprawiamy więc politykę ma-
łych kroków. Wykonaliśmy dobrą robotę na 

części frontowej dworca – remont dachu, od-
nowienie elewacji, prace związane ze stolar-
ką drzwiową oraz okienną. Niebawem mają 
ruszyć prace dotyczące poczekalni. Szukamy 
środków zewnętrznych na remont budynku. 
Złożyliśmy do ministerstwa kultury projekt 
o dofinansowanie remontu dalszej, tej niżej 
położonej część dachu. W przyszłorocznym 
budżecie zaś zarezerwowaliśmy na ten cel 
1.100.000 zł.

Dlaczego taki mocny akcent 
postawił Pan również na współpracę 
z organizacjami pozarządowymi?

Cenię ludzi z pasją, społeczników, 
a te właśnie organizacje skupiają tych, któ-
rzy mają idee i chcą zrobić coś dla innych 
ludzi czy społeczności lokalnej. Dlatego sta-
ramy się zwiększać środki na ich działalność, 
a pomoc w sprawach organizacyjnych mogą 
uzyskać od naszych pracowników. Reakty-
wacja kół gospodyń wiejskich spowodowa-
ła duże ożywienie społeczne. Mieszkańcy 
chcą się aktywizować, brać udział w życiu 
wsi. Chętnie uczestniczę we wszelkich wy-
darzeniach, których realizatorem są nasze 
organizacje. To ciekawe, integracyjne, spor-
towe, rekreacyjne, edukacyjne bądź kultural-
ne inicjatywy.

Największe osiągnięcia i porażki 
minionego roku?

Rok to zbyt krótki okres, by dokonywać 
poważnych rozliczeń. Powtórzę, że bar-
dzo cieszą mnie nasze działania związane 
z ochroną środowiska – ich coraz szerszy 

zakres oraz większa świadomość społeczeń-
stwa. Satysfakcję przynosi każda dobrze 
wykonana inwestycja czy udane przedsię-
wzięcie. Jestem tu dla mieszkańców i ich za-
dowolenie jest dla mnie największym sukce-
sem oraz radością. 

A propos sukcesu - według jednego 
ze słowników to „zdobycie sławy, 
majątku,  wysokiej pozycji itp.”. Jak Pan 
to odnosi w stosunku do swojej osoby? 

To nawiązanie do poprzedniego pytania. 
Nie rozpatruję swojej pracy w kategoriach 
sukcesów czy porażek. Rok temu gospoda-
rowanie gminą rozpocząłem słowami: „Uro-
czyście ślubuję, że dochowam wierności pra-
wu, a powierzony mi urząd sprawować będę 
tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców”. Tekst tej przysięgi to dro-
gowskaz, którego ściśle się trzymam.

Pracuję ciężko i uczciwie, bardzo się sta-
ram. Robię po prostu swoje. Radość czerpię 
z tego, że mogę ludziom służyć jak tylko po-
trafię, a oni są zadowoleni z efektów tych 
działań. Nie chcę za to poklasku ani nagród. 
Nie wszystkich prośby mogę spełnić, ale sta-
ram się wszystkich wysłuchać.

Czego Panu życzyć na zbliżający się rok 
i czego życzy Pan mieszkańcom?

Sobie życzę siły i tego, by ta służba wciąż 
przynosiła zadowolenie. Mieszkańcom zaś 
równie wielkiego co teraz zaangażowania 
w sprawy naszej Małej Ojczyzny. Niech bę-
dzie to również rok obfitujący w dobre zdro-
wie, dostatek oraz wszelaką pomyślność. 
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Koło Pszczelarzy w Skalmierzycach  
na X Kaliskim Miodobraniu 
Jubileuszowe X Kaliskie Miodobranie odbyło się pod patronatem 
Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej  
oraz Centrum Kultury w Kaliszu. 

W imprezie wzięli udział pszczelarze zrze-
szeni w RZP WP i firmy współpracujące ze 
związkiem pszczelarskim. Wśród wystawców 
było również Koło Pszczelarzy w Skalmie-
rzycach. Na kortach Centrum Kultury i Sztuki 
można było zobaczyć stoiska z miodem i pro-
duktami pszczelimi. Nie zabrakło również rę-
kodzieła, woskowych świeczek i figurek. Tra-

dycyjnie już przeprowadzony został rodzinny 
konkurs wiedzy o miodzie i pszczołach z na-
grodami dla jego uczestników. Ta coroczna im-
preza to nie tylko okazja, aby dowiedzieć się 
więcej o miodzie i produktach pszczelich oraz 
zobaczyć pokaz miodobrania. Towarzyszą jej 
również występy regionalnych zespołów lu-
dowych. W tym roku można było obejrzeć wy-

stęp Zespołu Tańca Ludowego „KOSYNIERZY” 
z Jankowa Przygodzkiego działającego przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach. 
Kaliskie miodobranie to zakończenie sezonu 
pszczelarskiego. 

Jerzy Kowalski

Wizyta św. Mikołaja  
na Skwerze Czytelnika
W niedzielę 1 grudnia na Skwerze Czytelnika odbyło się  
„Spotkanie ze Św. Mikołajem” zorganizowane przez Centrum Kultury 
oraz Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.  
Na jego uczestników czekało mnóstwo atrakcji. 

Grudniowe popołudnie rozpoczął pro-
gram przygotowany przez uczestników za-
jęć tanecznych, teatralnych oraz wokalnych 
organizowanych przez CK oraz BP. Zgroma-
dzeni najpierw obejrzeli występ trzech grup 
dzieci i młodzieży Studia Tanecznego Free 
Step prowadzonego przez Annę Dąbrowską. 
Jako pierwsze zaprezentowały się Tiki-Taki 
z grupy przedszkolnej, następnie grupy Say 
Cheese Kids oraz Say Cheese. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy Studia Free Step zapre-
zentowali taneczną niespodziankę przygo-
towaną specjalnie na tę okazję. Były to nie-
standardowe, przepiękne taneczne życzenia. 
Następnie spektakl pt. „Przemiana św. Miko-
łaja” zaprezentowali uczestnicy dwóch grup 
Pracowni Teatralnej „Maski”. Opiekunem pra-
cowni jest Paulina Wielanek. W dalszej części 
zgromadzeni mogli usłyszeć najpiękniejsze 
polskie kolędy, pastorałki i utwory związane 
ze Świętami Bożego Narodzenia, a to za spra-
wą dzieci i młodzieży ze Studia Wokalnego 
Music Voice pod kierunkiem Moniki Walczak. 

Imprezie towarzyszyły atrakcje. Kiermasz 

świąteczny przygotowali uczestnicy Pracow-
ni Plastycznej „Zaczarowane Pędzle” i uczest-
niczki grupy gimnastycznej wraz z Katarzyną 
Jarząb. Po części artystycznej wręczono na-
grody w dwóch zorganizowanych przez CK 
oraz BP konkursach: „Pocztówka świątecz-
na” oraz „Ozdoba świąteczna”. Zebranych za-
bawiał kabaret „Bzik”. Do nieba wraz z balo-
nami poleciały napisane przez dzieci listy do 
św. Mikołaja. Mikołaj nie dał na siebie długo 
czekać i przybył… Ku zaskoczeniu wszystkich 
nie na saniach, ale… radiowozem policyjnym 
w towarzystwie Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza Walcza-
ka. Ogromną niespodzianką i uwieńczeniem 
tego niecodziennego grudniowego wieczoru 
był pokaz sztucznych ogni. 
KONKURS PLASTYCZNY PT. „ŚWIĄTECZNA 
OZDOBA” 
1. Filip Ignaszak – PP „Pod Kasztanami”.  
2. Natalia Tomczyk – PP „Pod Kasztanami”,  
3. Zofia Walczak – PP „Pod Kasztanami”
Wyróżnienia: Aleksander Bruzi – PP „Pod 
Kasztanami”, Aleksandra Tomczak – odział 

przedszkolny przy SP im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach, Michalina Wancek 
– PP w Ociążu, Wojciech Wilczura – PP „Jarzę-
binka”, Zofia Grelak – PP w Ociążu.
KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI PT. 
„ŚWIĄTECZNA POCZTÓWKA” 
• Kategoria klasa I-III:
1. Aleksandra Wilczura (kl. I) – SP im. Po-
wstańców Wielkopolskich w Nowych Skal-
mierzycach, 2. Natalia Dudek (kl. I) – SP im. 
Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skal-
mierzycach, 3. Anna Kędziora (kl. III) – SP im. 
A. Mickiewicza w Skalmierzycach
Wyróżnienia: Julia Jarosik (kl. III) – SP im. 
Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych, 
Marta Franklewicz (kl. III) – SP im. Marii Ko-
nopnickiej w Droszewie
• Kategoria klasa IV-VI:
1.Weronika Biernat (kl. V) – SP im. Pol-
skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach,  
2. Natalia Andrzejewska (kl. VI) – SP im. bł. 
ks. J.N. Chrzana w Gostyczynie, 3. Julia Błasz-
czyk (kl. IV) – SP im. Marii Konopnickiej 
w Droszewie
Wyróżnienie: Oliwia Dembek – SP im. Orła 
Białego w Biskupicach Ołobocznych
• Kategoria klasa VII-VIII:
1. Kornelia Bartczak (kl. VII) – SP im. bł. ks. 
J.N. Chrzana w Gostyczynie, 2. Adrianna Janiak 
(kl. VIII) – SP im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach, 3. Sylwia Nowicka 
(kl. VII) – SP im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach
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I Przegląd Poezji  
Śpiewanej i Recytowanej
25 listopada w Starym Kinie odbył się I Przegląd Poezji Śpiewanej 
i Recytowanej „Listopadowe wersy”. Tematem były pejzaże:  
te codzienne, zwyczajne, ale i te niecodzienne, magiczne; 
wewnętrzne, wojenne; te namalowane słowem, piosenką,  
te napisane. Wszystkie niezwykłe i piękne. 

Uczestnicy oceniani byli w kategoriach 
poezji recytowanej i śpiewanej. Odbył 
się również przegląd twórczości własnej 
młodych poetów. Ponadto jury brało pod 
uwagę przynależność uczestników do ka-
tegorii wiekowej. Oddzielnie oceniani byli 
zatem uczniowie kl. I-III, IV-VI oraz VII-VIII. 
Młodzi artyści zachwycili publiczność talen-
tem, wrażliwością, umiejętnościami oraz doj-
rzałością. W przeglądzie udział wzięło ponad 
pięćdziesięcioro uczniów szkół z gminy oraz 
przedstawiciele „Pracowni Teatralnej Ma-
ski” działającej przy Centrum Kultury oraz 
Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. 

Listopadowy poniedziałek stał się świętem 
poezji. Przegląd rozpoczęło odczytanie frag-
mentu książki Olgi Tokarczuk. Fragment „Sen” 
z „Domu dziennego, domu nocnego” odczy-
tany przez Annę Szmanię-Binek wprowadził 
wszystkich zebranych w niezwykły klimat. 
W dalszej części nastąpiła prezentacja uczest-
ników, których poczynania oceniało jury: 
Małgorzata Jarosik - dyrektor Centrum Kul-
tury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, Aleksander Liebert – kie-
rownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
oraz Wiesław Świrta – nauczyciel muzyki. 

W trakcie oczekiwania na werdykt jury, 
uczestnicy, ich opiekunowie, nauczyciele oraz 
instruktorzy mieli możliwość przyłączenia się 
do ogólnopolskiej kampanii „Podaruj wiersz” 
organizowanej przez Fundację im. Zbigniewa 
Herberta. Mogli odnaleźć wyjątkowy tekst 
i przepisać go odręcznie na specjalnie przy-
gotowanej papeterii. Wszystkie przepisane 

utwory zostaną przekazane członkom Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Nowych 
Skalmierzycach. W przerwie na uczestników 
czekał również słodki poczęstunek. Laureaci 
otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody. 
Organizatorem przeglądu były Centrum Kul-
tury oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i zapraszamy już za rok! 
LAUREACI I PRZEGLĄDU POEZJI 
ŚPIEWANEJ I RECYTOWANEJ:
Grand Prix: Martyna Balcerzak – Poezja 
Śpiewana „Drzewo” – SP im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach
POEZJA RECYTOWANA:
• Kategoria: kl. I-III
1. Julia Trzęsowska – SP im. Orła Białego 

w Biskupicach Ołobocznych  
– „Pan Listopad” Wanda Chotomska;

2. Franciszek Binek – Pracownia Teatralna 
„Maski” przy CK oraz BP GiM Nowe 
Skalmierzyce  
– „Jesienią…” Maria Konopnicka;

3. Klaudia Kubica – SP im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach – „Jesień u fryzjera” 
Danuty Gellnerowej;

• Kategoria: kl. IV-VI
1. Julia Misiak – SP im. Adama Mickiewicza 

w Skalmierzycach – „Ja mam szczęście do 
wszystkiego” Agnieszka Osiecka;

2. Olga Grobelna – SP im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
– „Jakie to wszystko ciekawe” 
Wiera Badalska;

3. Adam Wojciechowski – SP im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach  
– „Dwa wiatry” Julian Tuwim;

• Kategoria: kl. VII-VIII
1. Weronika Barczak – Pracownia Teatralna 

„Maski” przy CK oraz BP GiM Nowe 
Skalmierzyce – „A może szczęście?” 
Anna Piwkowska;

2. Oliwia Danielak – SP im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach  
– „Świat jest ładny” Halina Poświatowska;

3. Natalia Śrama - SP im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach – „Koniec 
i początek” Wisława Szymborska;

POEZJA ŚPIEWANA:
• Kategoria : I-III
1. Lena Mituła – SP im. Jana Pawła II 

w Ociążu – „Kołysanka dla Okruszka”;
2. Szymon Śrama – SP im. Adama 

Mickiewicza w Skalmierzycach 
– „Cichosza”;

• Kategoria: kl. IV-VI
1. Aleksandra Kowal – Zespół Szkolno-

Przedszkolny im. Janusza Korczaka 
w Kotowiecku – „W listopadzie”;

2. Zofia Marciniak – SP im. Jana Pawła II 
w Ociążu – „Jesienna zaduma”;

3. Michalina Walczak – SP im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach  
– „Dni, których nie znamy”;

• Kategoria: kl. VII-VIII
1. Katarzyna Kupaj – SP im. Orła Białego 

w Biskupicach Ołobocznych  
– „Niepodległa niepokorna”;

2. Zofia Witczak – SP im. Jana Pawła 
II w Ociążu – „Koncert jesienny na 
dwa świerszcze”;

3. Natalia Śrama – SP im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach 
– „Marzenie”;

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI WłASNEJ 
MłODYCh POETÓW:
1. Kinga Kamzol – SP im. Bł. Ks. Jana 

Nepomucena Chrzana w Gostyczynie  
– „Pejzaż zimowy”;

2. Iga Ciupka – SP im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach – „Kraków”;

3. Martyna Kościelak – SP im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach  
– „Fascynująca zima”.

Laureaci konkursu z nagrodami
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Ślubowanie pierwszoklasistów
14 października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jana 
Nepomucena Chrzana w Gostyczynie miało miejsce ślubowanie  
klasy pierwszej. 

Tradycją szkoły jest uroczystość, w trak-
cie której pierwszoklasiści w obecności dy-
rektor, wychowawców, rodziców, koleżanek 
i kolegów ze starszych klas oraz zaproszo-
nych gości składają uroczyste ślubowanie 
i od tego momentu stają się pełnoprawny-
mi członkami społeczności uczniowskiej. 
Wśród zaproszonych gości był ks. kan.Michał 
Pacholczyk oraz sekretarz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Michał Ciupka.

Dla dzieci była to niezapomniana chwi-
la. Od tego momentu zostały prawdziwymi 
uczniami. Dla rodziców natomiast był to 
moment ogromnego wzruszenia, szczegól-
nie, gdy widzieli swoje dziecko wchodzące 
w nowy etap życia. Pierwszoklasiści przed-
stawili program artystyczny, w którym za-

prezentowali wiersze i piosenki o tematyce 
patriotycznej oraz związanej z bezpieczeń-
stwem. Pokazali, co już potrafią i udowodnili, 
że godnie będą reprezentować swoją szkołę. 
Uroczystego pasowania na ucznia dokonali: 
dyrektor Jolanta Siwak oraz Michał Ciupka. 
Po pasowaniu na uczniów czekało zadanie 
– zjeść cytrynę. Każdy pierwszak dostał rów-
nież tabletkę mądrości i od tego momentu 
oklaskami został przyjęty do grona uczniów 
szkoły. Życzenia i upominki dzieci otrzymały 
od gości, rady rodziców oraz przedstawicieli 
grup przedszkolnych i wszystkich klas, za co 
serdecznie dziękują. 

Po zakończeniu części oficjalnej rodzice 
zaprosili zebranych na słodki poczęstunek. 

A.G.

Dzień Misia 
z CK oraz BP

26 listopada br. Centrum Kultury oraz 
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta zor-
ganizowały Dzień Misia. Dzieci z Nowych 
Skalmierzyc, Biskupic Ołobocznych oraz 
Droszewa uczestniczyły w niezwykłym 
spektaklu Teatru Edukacji i Profilaktyki 
Maska pt. „Na misiowych urodzinach…”. 
Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III 
z chęcią aktywnie uczestniczyli w przed-
stawieniu, na którym dowiedzieli się jak 
ważna w życiu jest rodzina. Teatr Maska 
zagościł w siedzibie głównej CK oraz BP 
jak również w filii bibliotecznej w Dro-
szewie oraz w Szkole Podstawowej im. 
Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych. 

Szczep Granica 
i Stowarzyszenie 
Przyjaciół Jarzębinki 
z nagrodami!

Szczep Granica oraz Stowarzyszenie Przy-
jaciół Jarzębinki w Nowych Skalmierzycach 
zostali laureatami XX edycji konkursu pn. 
„Działania proekologiczne i prokulturowe 
w ramach strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego”, organizowanej przez Sa-
morząd Województwa Wielkopolskiego. 
Szczep GRANICA nagrodzony został za pro-
jekt „Eko – Harce – twórcze działania z lokal-
ną ekologią”, natomiast Stowarzyszenie Przy-
jaciół Jarzębinki za projekt „Przedszkolaki 
i ekologia”. 6 listopada br. podczas jubileuszo-
wej XX gali nagrody w wysokości 8.000 zł 
z rąk wicemarszałka Jacka Bogusławskiego 
odbierali przedstawiciele organizacji wraz 
z towarzyszącą im wiceburmistrz Agnieszką 
Sipką. Warto podkreślić, iż to nie pierwsze 
nagrody, które otrzymały obie organizacje 
w ramach wcześniejszych edycji konkursu. 

Ewelina Stachowicz-Zych Przedstawiciele organizacji podczas odbioru nagród
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Profilaktyka i wychowanie w Szkole  
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach 
W ostatnim czasie w murach 
naszej szkoły, gościliśmy 
wyjątkowe osoby: policjanta, 
strażaka oraz przedstawicieli 
Polskich Kolei Państwowych. 

W ramach działań wychowawczo-profilak-
tycznych przeprowadzone zostały zajęcia, na 
których uczniowie mogli poznać pracę służb 
mundurowych oraz zasady związane z bezpie-
czeństwem i odpowiedzialnością nieletnich. 
Młodzież miała okazję zobaczyć sprzęt i ak-
cesoria, które używane są przez policję, straż 
i straż ochrony kolei w trosce o zapewnienie 
porządku i ładu publicznego. Zajęcia okaza-
ły się wspaniałą okazją do zadawania pytań 
i prawdziwą lekcją pokory. Znajomość zasad 
związanych z bezpieczeństwem może nie tyl-
ko pomóc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, 
ale przede wszystkim uratować ludzkie życie.

Magdalena Zielezińska-Wypiorczyk

Dla Niepodległej nieco inaczej…
Społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach w oryginalny 
sposób uczciła tegoroczne  
Święto Niepodległości. 

Przez cały tydzień uczniowie, z wyko-
rzystaniem różnorodnych form i metod, 
realizowali projekt, którego główne cele 
to: pogłębianie szacunku dla własnego pań-
stwa; kształtowanie i utrwalanie właściwej 
postawy wobec symboli narodowych: godła, 
hymnu, flagi; uczenie godnego zachowania 
podczas wykonywania hymnu państwowe-
go; utrwalanie sylwetek wielkich Polaków 
oraz polskich tradycji i obrzędów; promocja 
polskich zabytków i obszarów ciekawych 
przyrodniczo. Projekt wpisał się w realizację 
jednego z priorytetów kuratoryjnych, czyli: 
Wychowania do wartości poprzez kształce-
nie postaw obywatelskich i patriotycznych. 
Zgodnie z założeniami wszystkie klasy mia-
ły wyznaczone zadania, z których doskonale 
się wywiązały. Pierwszoklasiści stworzyli 
polskie godło z odcisków własnych dłoni, 
uczniowie klas drugich mieli do ułożenia 

puzzle z kształtem naszej Ojczyzny i symbo-
lami narodowymi; trzecioklasiści rysowali 
portrety słynnych Polaków, wśród których 
znaleźli się Jan Paweł II, Fryderyk Chopin czy 
Robert Lewandowski. Klasy V i VI przygoto-
wywały kalendarze na 2020 rok prezentują-
ce polskie obrzędy, tradycje, zabytki oraz po-
pularne przysłowia związane z porami roku. 
W końcu ósmoklasiści zajęli się robieniem ko-
tylionów dla starszych grup przedszkolnych.

W piątek 8 listopada, w odświętnych stro-
jach, z pięknymi kotylionami, wszyscy ucznio-
wie oraz najstarsi przedszkolacy zebrali się 
w sali gimnastycznej, by najpierw wysłuchać 
krótkiego podsumowania zadań projektowych, 
a następnie – punktualnie o 11.11 – z wielkim 
zaangażowaniem odśpiewać „Mazurka Dą-
browskiego”. Jednak największe emocje wzbu-
dziło rozstrzygnięcie konkursu na najdłuższy 
warkocz w szkole, w którym startowały przed-
stawicielki wszystkich grup. Niekwestionowa-
ną zwyciężczynią okazała się Antonina Giernal-
czyk z klasy II a, z wynikiem 59 centymetrów. 
Całe przedsięwzięcie uznajemy za niezwykle 
udane, gdyż, co podkreślali sami ucznio-
wie, była to prawdziwa lekcja patriotyzmu.

Agata Pawlaczyk-Wieczorek

Kolejne sukcesy 
u Polskich Noblistów
19 października w Poznaniu 
odbył się etap wojewódzki 
Ogólnopolskiego Konkursu 
Krasomówczego, na którym 
wspaniale zaprezentowały się 
uczennice Szkoły Podstawo-
wej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach. 

I miejsce zajęła Iga Ciupka z klasy VI 
a, a III miejsce Antonina Grabarz z V b, 
Małgorzata Rybak z klasy VIII osiągnęła 
IV lokatę. Laureatki I i II miejsca repre-
zentowały Wielkopolskę na jubileuszo-
wym XXXV Ogólnopolskim Konkursie 
Krasomówczym w Legnicy. Dla młodych 
adeptek sztuki oratorskiej to ogromne 
wyróżnienie, gdyż znalazły się w gronie 
37 uczestników z 12 województw. Pod-
czas gali jubileuszowej specjalną nagro-
dę otrzymała nauczycielka naszej szko-
ły, Agata Pawlaczyk-Wieczorek, której 
uczniowie od 2011 roku do chwili obec-
nej dziewięciokrotnie stawali na podium 
w zmaganiach wojewódzkich, a sześcio-
ro spośród nich znalazło się wśród na-
grodzonych lub wyróżnionych w Legnicy.

To nie koniec sukcesów uczniów na-
szej placówki. Małgorzata Rybak zajęła 
I miejsce w VII Powiatowym Konkursie 
Literackim, „Najpiękniejsze miasto, moja 
okolica, moje marzenia” organizowanym 
przez II LO w Ostrowie Wielkopolskim 
w ramach „Reymontowskiej Akademii 
Umysłu.” Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy! Krasomówczynie i poetkę przygo-
towywały polonistki: Dorota Bukowska 
i Agata Pawlaczyk-Wieczorek.

Agata Pawlaczyk-Wieczorek

Uczniowie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”
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Konferencja o OK zeszycie w Skalmierzycach
15 listopada w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Skalmierzycach odbyła się ogólnopolska konferencja „Widoczne 
uczenie się i nauczanie z OK zeszytem”. To już druga konferencja 
o OK zeszycie organizowana przez szkołę przy współpracy CEO  
– w ramach programu Szkoła Ucząca Się. 

W Skalmierzycach od 12 lat wdrażane 
i rozwijane są strategie oceniania kształtu-
jącego, a od 2015 roku OK zeszyt. Od dwóch 
lat szkoła jest jedynym w Polsce jego labora-
torium, czyli placówką, w której systemowo 
rozwija się uczenie i nauczanie z wykorzy-
staniem oceniania kształtującego. Uczniowie 
i nauczyciele odkrywając na nowo zwykły 
i zaniedbany przez lata zeszyt, pokazują, że 
przy jego pomocy można rozwijać umiejęt-
ność samodzielnego myślenia, kreatywność 
i inicjatywność. 

Nauczyciele z grupy laboratoryjnej dzie-
lą się swoim doświadczeniem, otwierają 
drzwi klas, organizują spacery edukacyjne 
i warsztaty, podczas których wymieniają się 
doświadczeniami. Takie działania rozwijają 
przede wszystkim współpracę nauczycieli, 
której celem jest doskonalenie i poprawa na-
uczania i uczenia się w szkole. 

Konferencję otworzyła dyrektor szkoły 
Małgorzata Sulewska, która wprowadziła 
uczestników w tematykę zespołowej pracy 
nauczycieli nad widocznym uczeniem się 
uczniów i przedstawiła gościa specjalnego 
konferencji – Danutę Sternę – eksperta me-
rytorycznego z Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, autorkę książek i publikacji na temat 
oceniania kształtującego. Przedsięwzięcie 
zorganizowane było pod honorowym patro-
natem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce, którego na konferencji reprezento-
wała zastępca Agnieszka Sipka. Zaproszenie 
przyjęli również przedstawiciele Delegatury 

KO w Kaliszu starsi wizytatorzy – Ewa Kargol
-Stybaniewicz i Tomasz Tomalak. Wśród gości 
byli także nauczyciele, dyrektorzy szkół, edu-
katorzy – pasjonaci uczenia się i nauczania. 

Konferencję rozpoczął wykład Danuty 
Sterny na temat „Jak ocenianie kształtujące 
może pomóc kształcić umiejętności proin-
nowacyjne uczniów”. Prelegentka przybli-
żyła kompetencje określane mianem kom-

petencji przyszłości oraz ukazała możliwość 
ich rozwijania i doskonalenia przy pomocy 
strategii oceniania kształtującego. Wśród 
umiejętności, na które zwróciła szczególną 
uwagę, znalazły się zdolność rozwiązywania 
problemów, krytyczne myślenie, kreatyw-
ność, współpraca i odważne podejmowanie 
wyzwań. Wykład zainicjował dyskusję na fo-
rum na temat poruszanych w nim postulatów 
oraz ich realizacji w szkolnej rzeczywistości. 
Uczestnicy potwierdzili, że najważniejsze 
kompetencje to te, które rozwijają samo-
dzielność, inicjatywność i umiejętność na-

wiązywania relacji i współpracy. 
Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę 

uczniowskich OK zeszytów, które, w dobie 
cyfryzacji i zaniku sztuki pisania, są nie tyl-
ko ewenementem, ale i źródłem informacji 
o sposobach uczenia się, dowodem na kre-
atywność uczniów. Samodzielne notowanie, 
wizualizacja problemów, zapisywanie wła-
snych refleksji, to najlepszy sposób na rozwi-
janie myślenia i uczenia się zarówno małych 
dzieci, jak i tych starszych. Żadna gotowa, 
podyktowana lub przepisana notatka nie za-
stąpi kilku samodzielnie wymyślonych i zre-
dagowanych wniosków czy opinii. 

Organizatorzy przygotowali również 
sześć warsztatów łączących tematykę lekcji 
z OK zeszytem z metodami rozwijającymi wi-
doczne uczenie się uczniów, pracą w klasach 
I-III, sposobami rozpoczynania i zakończe-
nia lekcji oraz działaniami wpływającymi na 
współpracę i wzajemne uczenie się. Prowa-
dziło je jedenaścioro nauczycieli ze szkoły: 
Marita Kowalczyk i Karolina Maciejewska, Ju-
styna Krawczyk i Marzena Hildebrandt, Ani-
ta Morawska-Wasielak i Izabela Gnerowicz, 
Mateusz Ledzianowski i Dominika Sodolska, 
Jolanta Łęcka i Danuta Szymczak oraz Małgo-
rzata Sulewska. 

Uczestnicy warsztatów byli pod wraże-
niem zaprezentowanych metod i technik, 
które wykorzystywane są w szkole na co 
dzień, swobody i elastyczności w ich stoso-
waniu a także pomysłowości i przydatności 
w szkolnej praktyce. 

Wielu gości ujął widok uczniowskich 
prac, eksponowanych w klasach i na szkol-
nych korytarzach. Zwrócili też oni uwagę 
na klasowe aranżacje: funkcjonalne meble, 
miejsca relaksu, kąciki do rozmów i spotkań. 
Prezentowane podczas warsztatów pomoce 

Warsztaty dla nauczycieliTo już druga konferencja o OK zeszycie w ramach programu Szkoła Ucząca Się
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Chór św. Grzegorza 
na Międzynarodowym 
Festiwalu Chóralnym 
Varsovia Cantat
Stowarzyszenie Chór św. Grzegorza 
w dniach od 15-17 listopada 2019 r. 
uczestniczyło w Międzynarodowym 
Festiwalu Chóralnym Varsovia Cantat. 

Chóry konkurowały ze sobą w sześciu 
kategoriach pod czujnym okiem jury składa-
jącego się z prof. Romualda Twardowskiego 
(przewodniczący), Agnes Gerenday (Węgry), 
Bernharda Gfrerera (Austria), Damijana Moc-
nika (Słowenia) oraz Marcina Cmiela (Polska). 

Reprezentujący Gminę i Miasto Nowe 
Skalmierzyce Chór św. Grzegorza konkuro-
wał w kategorii chórów mieszanych z zespo-
łami z takich krajów jak Indonezja, Słowacja, 
Estonia, Czechy, Litwa i Rosja. Wykonał re-
pertuar składający się z pieśni liturgicznych, 
piosenki ludowej oraz utworu dowolnego, za 
który otrzymał dyplom uczestnictwa. Wy-
różnieniem dla chóru był także występ na 

zwieńczającym festiwal koncercie galowym, 
który odbywał się w Sali Koncertowej Uni-
wersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopi-
na w Warszawie. 

W czasie przerw chórzyści zwiedzili Pałac 
w Wilanowie, Pałac Kultury i Nauki oraz sta-
rówkę. Podczas festiwalu nawiązali kontakt 
z chórem Jakartha Youth Choir z Indonezji, 
chórem Accolada z Łotwy oraz Wrzosam 
Jesieni z Bytomia i Chóru Parafii Św. Teresy 
w Siedlcach, wręczając im foldery promujące 
naszą Gminę. 

Wyjazd chóru odbył się dzięki dofinan-
sowaniu z Urzędu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. 

Stowarzyszenie Chór św. Grzegorza z Jakarta Youth 
Choir z Indonezji oraz przewodniczącym jury  

- prof. Romualdem Twardowskim

i rozwiązania metodyczne także wzbudziły 
zainteresowanie i często stanowiły pretekst 
do dzielenia się warsztatem pracy. Podsu-
mowując, relacje, wymiana doświadczeń, 
rozmowy, wzajemne uczenie się, to najlepsza 
droga do rozwoju, zarówno nas dorosłych, 
jak i naszych uczniów. 

Centrum Edukacji Obywatelskiej przyzna-
ło szkole Tytuł Lidera Szkół Uczących się. Jest 
to trzeci z kolei certyfikat, jaki szkoła otrzy-
mała na przestrzeni ostatnich sześciu lat. 
Poprzednie nadawały jej tytuł Szkoły Uczącej 

się. Sam tytuł lidera jest wyrazem docenie-
nia zaangażowania nauczycieli nad zespo-
łowym doskonaleniem uczenia się uczniów 
i nauczania. Jest także kolejnym etapem na 
drodze współtworzenia dobrej szkoły. Pod-
czas uroczystego podsumowania konferen-
cji certyfikat z rąk Danuty Sterny otrzymała 
dyrektor Małgorzata Sulewska. Odczytany 
został list gratulacyjny podpisany przez pre-
zesa CEO i zarząd Szkoły Uczącej Się. Podczas 
tej uroczystej chwili nie zabrakło uczniów. 
Chór szkolny zaprezentował gościom szkol-

ne przeboje ze specjalną dedykacją: „Życzy-
my sobie i wam, by nas było stać na święty 
spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród. 
Mądrych ludzi wokół…” 

Organizatorzy, dyrekcja szkoły, nauczy-
ciele, pracownicy i uczniowie serdecznie 
dziękują uczestnikom za udział w przedsię-
wzięciu, wspólne uczenie się, nawiązywanie 
relacji i nowych edukacyjnych znajomości, 
bo czyż szkoła nie jest najlepszym do tego 
miejscem? 

Małgorzata Sulewska

Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę uczniowskich OK zeszytów
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Modele w Nowych Skalmierzycach
Pierwsza po latach wystawa modelarska w Nowych Skalmierzycach 
odbyła się 17 listopada br. w hali sportowej szkoły przy ul. Okólnej. 

Ponad 40 wystawców zaprezentowało 
własnoręcznie wykonane modele różnych 
pojazdów, militaria, kolekcje pociągów elek-
trycznych, okrętów, zegarków, tablic rejestra-
cyjnych, alkoholi z różnych części świata czy 
nawet silnik samolotu odrzutowego. To po-
wrót do pięknych tradycji tego typu pokazów 
związanych z prezentacją jakże czasochłonne-

go hobby- powiedział burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak. Kierowany przed kilkudziesięcioma 
laty przez Jana Kosmalę Klub Modelarzy osią-
gał spore sukcesy na arenie nie tylko krajowej. 

O pokazie opowiedział inicjator wydarzenia 
Krzysztof Urbaniak: Pomysł organizacji wysta-
wy w Nowych Skalmierzycach narodził się tak 
naprawdę spontanicznie. Od kilku lat uczest-
niczyłem w pokazach w Kaliszu, które w tym 

roku się nie odbyły. Rozmawiając ze znajomymi 
stwierdziliśmy, dlaczego by u nas nie zrobić cze-
goś podobnego. Jeśli wystawa się u nas przyjmie 
dobrze byłoby kontynuować ją w następnych 
latach. Pan Krzysztof skleja modele od kilku 
lat, na tegorocznej wystawie zaprezentował 
makiety czołgów z czasów II wojny światowej. 
Jak podkreśla jest to czasochłonne zajęcie wy-
magające sporo cierpliwości. 

Organizatorem wydarzenia był samorząd 
mieszkańców miasta z przewodniczącym Ta-
deuszem Orzechowskim, który podkreśla, że 
wystawę odwiedziło ok. 1000 osób. Pomocy 
udzieliły członkinie z KGW Nowe Skalmierzyce.

Aleksander Liebert

Szkolny Dzień Patrona w Kotowiecku
Dzień Patrona to wyjątkowe święto, które na stałe wpisało się  
do kalendarza uroczystości Szkoły Podstawowej  
im. Janusza Korczaka w Kotowiecku. 

Również inne ważne wydarzenie – 50-ta 
rocznica powstania placówki stała się do-
skonałą okazją do tego, aby dzień 7 listopada 
świętować w szczególny, rodzinny sposób. 
W obchodach wzięła bowiem udział cała 
społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie 
oraz ich rodzice. 

Impreza rozpoczęła się od akademii, 
w czasie której młodzież przedstawiła 
krótką część artystyczną dotyczącą życia 
i twórczości patrona oraz samorządu szkol-
nego, którego działalność opiera się na idei 
samorządności stworzonej przez Korcza-
ka. W trakcie uroczystości dyrektor Teresa 
Stachowiak oraz przedstawiciele rady ro-

dziców, grona pedagogicznego i samorządu 
uczniowskiego złożyli znicz i kwiaty pod 
tablicą poświęconą patronowi.

Po zakończeniu części artystycznej 
na wszystkich czekała niecodzienna nie-
spodzianka w postaci ogromnego, jubi-
leuszowego tortu ufundowanego przez 
radę rodziców.

Kulminacyjnym punktem uroczystości 
okazały się poprowadzone w klasach przez 
wychowawców warsztaty. Zadaniem każdej 
klasy było wykonanie wspólnie z rodzica-
mi prac dotyczących życia i pracy patrona. 
Owocem tych działań stała się niepowta-
rzalna i wyjątkowa wystawa w postaci gaze-

tek ściennych, plakatów, listów do Korczaka 
czy lapbooka. 

Dzień okazał się obfitujący w emocje, 
niespodzianki, a przede wszystkim wywołał 
na uczniowskich twarzach uśmiech, bo jak 
mawiał Korczak: „Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat!”.

Ponad 40 wystawców zaprezentowało swoje kolekcje 

Część artystyczna dotycząca patrona szkoły
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Wyjątkowy spektakl w Starym Kinie
17 listopada br. w Starym Kinie w Nowych 

Skalmierzycach odbył się spektakl teatralny 
pt. „Na niby”, którego organizatorami byli 
wolontariusze grupy sportowo-kultural-
nej Misz-Masz z Kalisza oraz ich przyjaciele 
– motocykliści z klubu MC Iskra ze Skalmie-
rzyc, żużlowcy z AKŻ Speedway Ostrów i Ta-
smania Racing oraz wszyscy życzliwi chcący 
włączyć się w to przedsięwzięcie. Impreza 
odbyła się pod patronatem Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łu-
kasza Walczaka.

Wyjątkowej sztuce, granej w większości 
przez niepełnosprawnych, towarzyszyły 
wystawa fotografii pt. „Nie bądź obojętny” 
autorstwa Agnieszki Kornackiej a także kon-
cert rockowego zespołu Thumbnail, który 
porwał na nogi publikę Starego Kina. Kilku-
nastu aktorów w bardzo obrazowy sposób 
ukazało z jakimi problemami i przykrościa-
mi ze strony osób postronnych na co dzień 
muszą zmagać się osoby niepełnosprawne. 
Nie było to jednak wydarzenie przepełnione 
smutkiem i nostalgią – wręcz przeciwnie, nie 
brakowało uśmiechu, radości i mnóstwa po-
zytywnej energii. 

Dariusz Smułka

W przedstawieniu wystąpiły  
w większości osoby niepełnosprawne
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I Turniej o Tarczę Legionu Św. Katarzyny Skalmierzyce 
Stało się! Po długich i żmudnych przygotowaniach zrealizowaliśmy 
od dawna nakreślany cel - organizację naszego klubowego turnieju 
piłki siatkowej. 24 listopada 2019 roku w ramach obchodów święta 
patronki naszej parafii - św. Katarzyny Aleksandryjskiej, która jest 
również patronką Parafialnego Klubu Sportowego Legion św. Katarzyny, 
rozegrany został I Turniej Piłki Siatkowej o Tarczę Legionu św. Katarzyny.

NA POCZĄTEK TROSZKę hISTORII
Powstaliśmy w połowie 2016 roku jako 

stowarzyszenie – Parafialny Klub Sportowy 
„Legion św. Katarzyny Skalmierzyce”. Działa-
my od listopada 2017 roku.

Zorganizowaliśmy kilka imprez dla róż-
nych odbiorców: trzy edycje Pucharu Dzie-
kana Dekanatu Ołobockiego, dwie edycje 
Turnieju o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce oraz jeden okolicznościo-
wy w 2016 roku, z okazji 50. rocznicy korona-
cji Matki Bożej Skalmierzyckiej.

Wszystkie turnieje do roku 2018 były 
małymi imprezami, w których brało udział 
4-5 drużyn. Pod koniec 2018 roku została 
oddana do użytku nowa hala sportowa przy 
Szkole Podstawowej im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Nowych Skalmierzycach, która 
posiada dwa boiska do piłki siatkowej. Po-
mysł organizacji turnieju, w którym brałaby 

udział większa ilość drużyn chodził za mną 
od dawna. 

Po pierwsze byłoby to ukoronowanie na-
szej działalności na rzecz lokalnej społeczno-
ści, współpracy z parafią i ks. kan. Sławomi-
rem Nowakiem, który jest naszym duchowym 
mentorem oraz przyjacielem sportu. My lubi-
my grać w siatkówkę, robimy to od lat, jest to 
ważny element naszego życia i to, co nas na 
początku tej drogi łączyło, to fakt, że miesz-
kamy w jednej parafii. I tak projekt połącze-
nia naszej pasji pod patronatem parafii i jej 
proboszcza zaistniał ponad trzy lata temu, 
rozwija się, daje coraz ciekawsze owoce. Dwa 
główne cele naszej działalności to integracja 
międzypokoleniowa społeczności oraz pro-
mocja zdrowego stylu życia. Drugim powo-
dem organizacji takiej imprezy był rewanż 
dla zaprzyjaźnionych drużyn, które przez 
ostatnie lata zapraszały nas na organizowane 

przez siebie turnieje. Natomiast trzecim była 
chęć zaistnienia na terenie południowej Wiel-
kopolski jako organizatora ciekawej imprezy 
sportowej, co przełoży się na promocję naszej 
parafii, jak i gminy.

 Długo zastanawiałem się nad for-
mułą imprezy, tak aby była oryginalna. Uru-
chomiliśmy kampanię, która ukształtowała 
nowy wizerunek klubu. Zmieniliśmy logo 
drużyny na prostsze i bardziej wyraziste, 
wprowadzając oręże legionisty – tarczę, pił-
kę – oręże sportowców oraz palmową gałąz-
kę – oręże, atrybut św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej, jako 3 podstawowe jego elementy. 
Ostatnim punktem było ustalenie terminu 
organizacji imprezy. To było najprostsze, po-
nieważ nie ma lepszego, jak odpust św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej. 

I tak ukształtowała się ostateczna formuła 
jako Turniej o Tarczę Legionu św. Katarzyny 
Skalmierzyce, rozgrywany zawsze w niedzie-
lę przed 25. listopada danego roku.
RELACJA Z TURNIEJU

Na turniej zaprosiliśmy dziewięć drużyn: 
Auto Centrum Lis Kalisz – Drewpal Janków 
– Drink Team Kalisz – Kalisz Team – Pięk-
ni i Bestia Ociąż – Rychwał Team – Tarpany 
Ostrzeszów – Volley Raszków – Zielony Świat 

20



Ostrów Wlkp. My jako klub wystawiliśmy 
trzy drużyny.

Przystępując do wyboru systemu rozgry-
wek postanowiliśmy wybrać opcję rozstawie-
nia najmocniejszych drużyn wg naszego roze-
znania oraz rozstawienia naszych 3 legionów, 
aby nie było bratobójczej walki już w pierw-
szej, grupowej fazie rozgrywek.

Drużyny podzieliliśmy na cztery grupy, 
w których rozegrano mecze „każdy z każ-
dym”, a do fazy pucharowej awansowały dwie 
pierwsze drużyny z każdej grupy, tworząc 
pary ćwierćfinałowe. Mimo takiego rozsta-
wienia nie obyło się bez „grupy śmierci” 
i tak w grupie A spotkały się Auto Centrum 
Lis – Rychwał Team oraz 2. Legion z naszej 
strony i po rozegraniu wszystkich meczów 
w grupie okazało się, że nie wyszła z niej dru-
żyna Auto Centrum Lis Kalisz, co było pew-
ną niespodzianką.

Niestety udział naszych drużyn zakończył 
się na tej fazie. Z pierwszej fazy wyszliśmy 
w komplecie, ale niestety do półfinałów już 
nie awansował żaden z legionów. Głównym 
tego powodem był fakt, że wystawiając trzy 
drużyny i chcąc zapewnić przyzwoity poziom 
w każdej, z automatu naraziliśmy się na pew-
ne osłabienie. Był to jednak świadomy krok, 
aby z jednej strony każda z drużyn pograła 
na „pewnym” poziomie, a z drugiej chcieli-
śmy wykazać się gościnnością, aby była do-
bra zabawa.

Do półfinałów awansowały 3 z 4 rozsta-
wionych drużyn. Nasze trzy drużyny awanso-
wały do ćwierćfinałów, których już nie udało 
się przejść zwycięsko, ale to, że dwie z nich 
przegrały z późniejszymi finalistami pozwala 
wnioskować, że było całkiem nieźle.

Ćwierćfinały wyłoniły pary półfinało-
we, a ich rywalizacja przyniosła następują-
ce wyniki:
RYCHWAŁ TEAM - DREWPAL JANKÓW: 1:2
TARPANY Ostrzeszów - KALISZ TEAM: 2:0

Ostatnie dwa pojedynki w turnieju przy-
niosły decydujące rozstrzygnięcia. W me-
czu o trzecie miejsce KALISZ TEAM pokonał 
RYCHWAŁ TEAM_2:0, a w finale TARPANY 
Ostrzeszów zwyciężyły DREWPAL Janków 
2:1, wygrywając cały turniej i zdobywając 
cenne trofeum w postaci szklanej tarczy.

Przewidziano również trofea indywidual-
ne. „Najlepszą Zawodniczką” została Nikola 
Gruszczyńska z Kalisz Team, a „Najlepszym 
Zawodnikiem” Jan Masłowski z drużyny Tar-
pany Ostrzeszów.

Doceniliśmy również młodych wolontariu-
szy, którzy pomagają nam i wspierają pracę 
sędziów, obsługując tablice wyników. Są to: 
Natasza Markowska, Oliwia Michaś oraz Jan 
Gzieł, którzy otrzymali pamiątkowe medale.

Naszą imprezę uświetniła wizyta zastęp-
cy burmistrza Agnieszki Sipki, która wspar-
ła nas przy ceremonii dekoracji triumfato-
rów turnieju.

Turniej stał na wysokim i wyrównanym 
poziomie, wiele spotkań już od pierwszej 

grupowej fazy rozstrzygało się w tiebrekach. 
Startujące drużyny (100-120 zawodników) 
wraz z grupą kibiców stworzyły sportowo 
emocjonujące widowisko, a towarzysko miłą 
atmosferę. Wśród kibiców mieliśmy pełen 
przekrój pokoleń. Osiągnęliśmy w ten sposób 
jeden z podstawowych celów - integrację mię-
dzypokoleniową społeczności lokalnej.

Innym celem, który próbujemy realizować, 
to promocja zdrowego stylu życia oraz akty-
wizacja do rekreacji nieco starszego pokole-
nia przez budowę w klubie drużyny Legion 
50+.

Zawody wspomogły panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich ze Skalmierzyc, które zadbały 
o podniebienia wszystkich uczestników. Ser-
wując własnoręcznie wykonane wypieki oraz 
dostarczoną przez Restaurację Nastrojowa 
grochówkę przyczyniły się do tego, że wszy-
scy opuszczając halę, oprócz sportowych 
emocji zabrali ze sobą miłe i niezapomniane 
wrażenia. 

Podziękowania dla sponsorów. Nasze dzia-
łania wsparli: Parafia Św. Katarzyny Skalmie-
rzyce, firma LAZUR z Nowych Skalmierzyc 
oraz Spółdzielczy Bank Ludowy Skalmierzyce.

Podsumowując – myślę, że nie tylko druży-
ny, które były na podium czują się zwycięzca-
mi. Wszyscy wyjechaliśmy z tej imprezy z tar-
czami, o co symbolicznie zadbaliśmy.

W imieniu organizatorów serdecznie za-
praszam na 2. edycję turnieju, która odbędzie 
się 22 listopada 2020 roku.

Wszystkim czytelnikom gazety najser-
deczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności 
i zdrowia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech narodzony Jezus Wam błogosławi w ra-
dosnym świętowaniu oraz realizacji marzeń 
i planów na Nowy 2020 Rok.

 
Z siatkarskim pozdrowieniem,

Stanisław Zbyszek Gzieł
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Podsumowanie października i listopada w drużynie 
seniorskiej KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 

IV LIGA WIELKOPOLSKA

• 5 października - mecz domowy: KS Pogoń 
Nowe Skalmierzyce - Victoria Ostrzeszów 
6:0. Bramki dla naszej drużyny 
zdobywali: Dawid Kuczyński x2, Kacper 
Majerz x3, Mateusz Nogaj x1

• 12 października - mecz wyjazdowy: Unia 
Swarzędz - KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 
0:2.

• 19 października - mecz w domowy: KS 
Pogoń Nowe Skalmierzyce - Tarnovia 
Tarnowo Podgórne 0:2.

• 21 września - mecz wyjazdowy: Polonia 
Kępno - KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1:5. 
Bramki dla naszej drużyny zdobywali: 
Dawid Kuczyński x2, Mateusz Nogaj x1, 
Kacper Majerz x1, Paweł Korczak x1.

• 2 października - mecz domowy: KS Pogoń 
Nowe Skalmierzyce - LKS Gołuchów 5:1. 
Bramki dla naszej drużyny zdobywali: 
Dawid Kuczyński x3, Kacper Majerz x2

• 9 października - mecz wyjazdowy: Pogoń 
Lwówek - KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 
1:4. Bramki dla naszej drużyny 
zdobywali: Dawid Kuczyński x2, Adam 
Majewski x1, Dawid Rączka x1.

• 16 października - mecz domowy: KS 
Pogoń Nowe Skalmierzyce - Centra 
Ostrów Wlkp. 7:0. Bramki dla naszej 
drużyny zdobywali: Dawid Kuczyński x2, 
Tomasz Kaczmarek x1, Adam Majewski 
x1, Marcin Lis x1, Dawid Rączka x1.
 

Nasza IV-ligowa drużyna w miesiącach paź-
dziernik i listopad na rozegranych 7 spotkań, 
5 wygrywa oraz 2 przegrywa, zdobywając 27 
bramek i tracąc ich 7.

  Ogółem Dom Wyjazd Bezp.
M. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bz. Bs. Z. R. P. Bz. Bs. Z. R. P. Bz. Bs. P. Z-R-P Br.
1. LKS Gołuchów 17  38 12 2 3 37 18 7 2 0 24 6 5 0 3 13 12
2. Unia Swarzędz 17  37 12 1 4 54 20 7 1 1 29 8 5 0 3 25 12
3. Victoria Września 17  36 11 3 3 40 15 7 0 1 22 5 4 3 2 18 10 4 1-1-0 3-1
4. Tarnovia Tarnowo Podgórne 17  36 10 6 1 34 21 6 3 0 19 8 4 3 1 15 13 4 1-1-0 3-1
5. Pogoń Nowe Skalmierzyce 17  36 12 0 5 58 22 9 0 2 45 13 3 0 3 13 9 0 0-0-2 0-4
6. Lubuszanin Trzcianka 17  30 8 6 3 32 19 4 2 2 19 9 4 4 1 13 10
7. Stainer Polonia Leszno 17  28 8 4 5 39 27 5 1 2 23 12 3 3 3 16 15
8. Victoria Ostrzeszów 17  27 8 3 6 24 21 5 3 2 19 8 3 0 4 5 13
9. Centra 1946 Ostrów Wlkp. 17  24 7 3 7 24 28 3 2 2 13 8 4 1 5 11 20

10. Obra 1912 Kościan 17  23 7 2 8 30 27 3 2 4 16 15 4 0 4 14 12 3 1-0-0 2-0
11. Kotwica Kórnik 17  23 7 2 8 30 29 3 0 5 12 14 4 2 3 18 15 0 0-0-1 0-2
12. Warta Międzychód 17  21 5 6 6 31 29 3 3 3 21 12 2 3 3 10 17
13. Polonia Kępno 17  20 5 5 7 22 31 3 1 5 13 19 2 4 2 9 12
14. Pogoń Lwówek 17  17 5 2 10 20 35 3 1 5 11 13 2 1 5 9 22
15. KS Opatówek 17  16 5 1 11 17 29 2 1 5 10 12 3 0 6 7 17
16. Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski 17  10 3 1 13 29 41 1 1 4 7 11 2 0 9 22 30 3 1-0-0 5-2
17. OTPS Winogrady Poznań 17  10 3 1 13 25 64 2 1 5 17 22 1 0 8 8 42 0 0-0-1 2-5
18. Olimpia Koło 17  2 0 2 15 4 74 0 1 7 2 33 0 1 8 2 41

  Ogółem Dom Wyjazd Bezp.

M. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bz. Bs. Z. R. P. Bz. Bs. Z. R. P. Bz. Bs. P. Z-R-P Br.

1. Tarchalanka Tarchały Wielkie 10  30 10 0 0 30 7 5 0 0 19 4 5 0 0 11 3

2. CKS Zduny 10  22 7 1 2 46 18 4 1 0 30 8 3 0 2 16 10

3. Sulimirczyk Sulmierzyce 10  20 6 2 2 24 15 4 1 0 13 2 2 1 2 11 13

4. Pogoń II Nowe Skalmierzyce 10  19 6 1 3 30 19 4 0 1 15 6 2 1 2 15 13 3 1-0-0 3-1

5. Czarni Wierzbno 10  19 6 1 3 24 15 3 1 1 15 6 3 0 2 9 9 0 0-0-1 1-3

6. Błysk Daniszyn 10  13 4 1 5 17 19 2 1 2 10 6 2 0 3 7 13

7. KUKS Zębców Ostrów Wlkp. 10  12 3 3 4 21 23 1 1 3 11 12 2 2 1 10 11

8. Orzeł Wysocko Wielkie 10  12 4 0 6 30 36 2 0 3 14 14 2 0 3 16 22

9. Piast II Kobylin 10  7 2 1 7 10 33 1 0 4 6 16 1 1 3 4 17

10. Wtórkowianka Wtórek 10  6 2 0 8 10 30 1 0 4 5 12 1 0 4 5 18

11. Sokół Chwaliszew 10  0 0 0 10 15 42 0 0 5 8 25 0 0 5 7 17

DRUGA DRUżyNA B KLASA, GRUPA 10
Nasza B-klasowa drużyna w miesiącach październik i listopad na rozegranych 4 spotkaniach, 2 wygrywa, 1 remisuje oraz 1 przegrywa, 

zdobywając 11 bramek i tracąc ich 9.

TABELA IV LIGI PO ZAKOńCZENIU RUNDy JESIENNEJ SEZONU 2019/2020

TABELA B KLASy PO RUNDZIE JESIENNEJ
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Podium dla Alana  
na rozpoczęcie sezonu

23 listopada 2019 roku w Drezdenku rozegrano Puchar Polski 
Taekwon-do ITF. Na zawodach nie zabrakło Alana Świtały, który re-
prezentuje naszą gminę i klub SILLA. Ten młodziutki, wszechstron-
nie utalentowany chłopak ciągle zaskakuje. I tym razem zameldował 
się na najwyższych stopniach podium, zajmując pierwsze miejsce 
w technikach specjalnych, pierwsze miejsce w kategorii walk semi-
contact oraz trzecie w walkach light-contact. Gratulacje! 

Otwarta Strefa 
Aktywności i wiata 
edukacyjna na stadionie
Stadion Miejsko-Gminny w Nowych Skalmierzycach staje 
się coraz bardziej funkcjonalny i otwarty nie tylko dla 
osób grających w piłkę nożną. W listopadzie do użytku 
mieszkańców zostały oddane Otwarta Strefa Aktywności  
oraz wiata edukacji ekologicznej.

OSA to dwuletni rządowy program roz-
woju małej infrastruktury sportowej zwią-
zany z budową Otwartych Stref Aktywności 
– miejsc rekreacji i aktywności ruchowej, ma-
jących sprzyjać integracji mieszkańców oraz 
spędzaniu czasu wolnego w sposób czynny. 
W ramach zadania od strony wejścia na sta-
dion, tuż obok hali sportowej zostały zamon-
towane urządzenia: wyciąg górny, rowerek, 
wioślarz, twister siedzący, wahadło, drabinka, 
stół do gry w szachy i chińczyka oraz piłka-
rzyki integracyjne (przystosowane do osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich). 
Na ten cel z Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki sa-
morząd otrzymał dofinansowanie w kwocie 
24.986,00 zł, a łączny koszt przedsięwzięcia 
wyniósł 51.206,71 zł. Podobne Otwarte Stre-
fy Aktywności powstały również w Kurowie 
i Boczkowie (łączna dotacja z ministerstwa 
to blisko 125 tysięcy złotych). 

Natomiast po drugiej stronie stadionu, na-
przeciw boiska treningowego powstała wiata 

edukacji ekologicznej, na budowę której samo-
rząd Nowych Skalmierzyc pozyskał dofinan-
sowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
w kwocie 32.841,00 zł. Wiata o wymiarach 
4x7 m będzie służyła nie tylko mieszkańcom, 
ale i uczniom i ich nauczycielom, którzy będą 
mogli prowadzić tam zajęcia. Jej ściany zostały 
wyposażone w tablicę do pisania oraz rucho-
me elementy edukacyjne, takie jak koło, labi-
rynt wiedzy czy układanka. Tematyka urzą-
dzeń dotyczy m.in. pszczół, drzew czy kaczek.

Dariusz Smułka
_________________________

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana 
przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków 

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach 
Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo 

– rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 
Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.

Lipy na Stadionie

W ramach społecznej akcji proekologicznej zainicjowanej przez 
Koło Pszczelarzy w Skalmierzycach na Stadionie Miejsko-Gminnym 
posadzono kilkadziesiąt lip miododajnych. Zgodnie z ideą pomysło-
dawców przedsięwzięcia ma się to przysłużyć estetyce wciąż mo-
dernizowanego stadionu oraz wzbogacić naturę i polepszyć warunki 
bytowania pszczół.

Sadzenie odbyło się w dwóch turach w połowie listopada. Koszty 
sadzonek pokryli pszczelarze. 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W POZNANIU

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY

OSA to miejsca rekreacji i aktywności ruchowej, 
mające sprzyjać integracji mieszkańców
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12 stycznia 2020 

Zapraszamy!

15.30 występy dzieci i młodzieży 
 (Centrum Kultury oraz placówki oświatowe)
17.00 Fitness ze stowarzyszeniem Eudajmonia (hala sportowa)
17.40 koncert zespołu Gangsters Rock
18.30 licytacje
19.30 Teatr Ognia Infernal (Stowarzyszenie Twoja Alternatywa)
20.00 światełko do nieba (zimne ognie)

Hala widowiskowa przy szkole podstawowej im. Powstańców Wlkp.
ul. Okólna 8, Nowe Skalmierzyce

Miejsko-Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowych Skalmierzycach 
pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Jerzego Łukasza Walczaka zaprasza na 28 finał WOŚP  


