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Rozpoczęły się 
kolejne prace  
na dworcu
Pod koniec ubiegłego roku 
zakończył się pierwszy 
etap modernizacji dachu 
zabytkowego dworca 
kolejowego w Nowych 
Skalmierzycach. 

W ramach dalszej renowacji części 
frontowej samorząd postanowił prze-
znaczyć środki finansowe na prace 
konserwatorskie przy elewacji, sto-
larce drzwiowej oraz okiennej. Wyło-
niony w trybie przetargu wykonawca 
z Ostrzeszowa na zakończenie przed-
sięwzięcia ma czas do 1 października br.

Odnowienie elewacji będzie pole-
gało na naprawie miejsc grożących 
zawaleniem, zabezpieczeniu luźnych 
części gzymsów i attyk, wzmocnieniu 
i oczyszczeniu kamienia, tynku i cegły, 
uzupełnieniu powstałych przez lata 
ubytków i spękań muru. Z kolei w od-
niesieniu do stolarki zakresem prac ob-
jęto wszystkie okna, okucia, kraty oraz 
drzwi zewnętrzne – naprawa będzie 
polegała na ich odtworzeniu wg sta-
nu historycznego.

Koszt inwestycji to 882.134,51 zł, 
z czego 210.000,00 zł pochodzi z pozy-
skanej przez samorząd Nowych Skal-
mierzyc dotacji z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z Departa-
mentu Ochrony Zabytków w ramach 
„Programu Ochrony Zabytków 2019”.

 
Dariusz Smułka

Sołectwa Chotów oraz Skalmierzyce 
z dofinansowaniem
W ramach IX edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”,  
którego organizatorem jest samorząd Województwa 
Wielkopolskiego, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce uzyskała 
dofinansowanie na dwa projekty, które zostaną zrealizowane 
w Chotowie oraz Skalmierzycach. 

Oba zadania zostaną wsparte kwotami 
po 29.500,00 zł. Umowy na ich dofinanso-
wanie podpisali: ze strony Urzędu Marszał-
kowskiego – Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, ze 
strony Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
–Agnieszka Sipka, zastępca burmistrza. 

W ramach projektu pn. „Świetlica i jej 
otoczenie miejscem rekreacji, zabawy i wy-
poczynku w miejscowości Chotów” zakłada 
się powiększenie niewielkiego placu zabaw 
dla dzieci, utworzenie siłowni zewnętrznej, 
zakup stołu wraz z ławami na taras świe-
tlicy oraz dużego parasola przeciwsłonecz-
nego. Dodatkowo zostanie zamontowany 
stół zewnętrzny do gry w piłkarzyki oraz 
ławki do wypoczynku. Wartość projektu 
to 61.000 zł, z czego 16.000 zł stanowią 
środki Gminy, 15.500 zł to wkład osobo-
wy i rzeczowy mieszkańców oraz 29.500 
zł dofinansowanie.

Drugi z projektów pn. „Zagospodarowa-
nie przestrzeni publicznej do rekreacji i za-
bawy w sołectwie Skalmierzyce” zakłada 
stworzenie przestrzeni zabawowo–rekre-
acyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców. 
Inwestycja będzie zlokalizowana przy uli-
cy Dąbkowej w bezpośrednim sąsiedztwie 
stawu. Istniejący plac zabaw dla dzieci 
zostanie powiększony o duży zestaw za-
bawowy w formie statku m.in. ze zjeżdżal-
nią, ścianką wspinaczkową, nawiązującego 
tematycznie do otoczenia a także piaskow-
nicę i czteroramienną karuzelę tarczową. 
Wartość projektu to 63.750 zł, z czego 
18.100 zł stanowią środki Gminy, 16.150 
zł to wkład osobowy oraz rzeczowy miesz-
kańców oraz 29.500 zł dofinansowanie. 

Termin realizacji zaplanowano do końca 
października 2019 roku. 

 
Ewelina Stachowicz-Zych 

Jeden z projektów przewiduje powiększenie placu zabaw w Skalmierzycach
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Rebranding  
Nowych Skalmierzyc
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce przechodzi  
proces rebrandingu, czyli zmiany  
identyfikacji wizualnej samorządu. 

Logo stworzone przez młodego artystę 
pochodzącego z Nowych Skalmierzyc – Do-
minika Grocholskiego (VixTheSign) – czer-
pie garściami z herbu. Inspiracją projektu 
była tarcza z dwoma krzyżami maltańskimi 
oraz kluczami, na podstawie której stworzo-
no prosty znak identyfikacyjny. Kolorystyka 
całości założenia również opiera się na her-
bie. W procesie rebrandingu wykorzystany 
będzie motyw najcenniejszego i najbardziej 
rozpoznawalnego zabytku, czyli graniczne-
go dworca.

Logo jest zaprojektowane w modnym 
stylu tzw. flat design, inaczej zwanym pro-
jektowaniem płaskim. Zakłada ono wyeli-
minowanie takich elementów, jak gradienty, 
cieniowanie, odblaski czy lustrzane od-
bicia. Polega na ograniczeniu liczby kolo-
rów i stosowaniu tylko prostych kształtów 
i topografii. 

Zależy nam na spójnej wizji realizowanej 
przez cały urząd- podkreśla burmistrz Je-
rzy Łukasz Walczak. Zaczynamy od spraw 

prozaicznych, ale bardzo 
ważnych- od sierpnia 
wszystkie wychodzące pi-
sma wykonywane są na 
jednym wzorze. To samo 
dotyczy nowych materia-
łów promocyjnych, tablic 
informacyjnych, strony 
internetowej czy innych 
wizualnych aspektów, które będziemy konse-
kwentnie wprowadzać. 

Samorząd nie poniósł bezpośrednich kosz-
tów przedsięwzięcia. Dominik Grocholski 
projekt opracował nieodpłatnie. Resztę pracy 
wykonają gminni urzędnicy. Warto dodać, iż 
herb Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce jest 
i pozostanie podstawowym znakiem urzędo-
wym zatwierdzonym odpowiednią procedu-
rą. Jest to najważniejszy symbol samorządu, 
stosowany jako znak oficjalny i uroczysty. 
Powstałe na jego bazie logo ma stanowić uzu-
pełnienie i służyć celom promocyjnym. 

Aleksander Liebert 

Trwają prace  
na ulicy Wiśniowej 
w Skalmierzycach

Trwa przebudowa ulicy Wiśniowej 
w Skalmierzycach – długość remontowa-
nego odcinka wynosi prawie 300 metrów. 
Równolegle z nim na podobnej długości jest 
układany kolektor deszczowy. Szerokość no-
wej nawierzchni będzie wahać się od 3,5 do 
5 metrów. Zjazdy do posesji zostaną wyko-
nane z kostki brukowej.

Zadanie będzie kosztowało gminny bu-
dżet ponad 525 tysięcy złotych, a zakończyć 
się ma jeszcze w trakcie wakacji.

 
Dariusz Smułka

Autorem logo jest pochodzący z Nowych 
Skalmierzyc Dominik Grocholski
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Korzystając z możliwości, jaką dała nowe-
lizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich 
(będą one mogły mieć siedzibę i działać na 
terenach sołectw położonych w granicach 
administracyjnych miast do 5 tys. miesz-
kańców) w Nowych Skalmierzycach 30 maja 
2019 roku zostało utworzone takie właśnie 
koło. Tworzy je 18 pań i 2 panów. Przedział 
wiekowy zróżnicowany.

Chcemy działać pokoleniowo - mówi jedna 
z członkiń, stąd też do udziału zaprosiłyśmy 
wnuczki, córki i matki, co jest rzadkością 
w dzisiejszych czasach. Koło wybrało za-

rząd – przewodniczącą została Ewa Pussak, 
a w skład zarządu weszły: Sylwia Fenger 
i Ewa Korach.

Swoje zaangażowanie i aktywność na 
rzecz mieszkańców chcemy pokazać organi-
zując tradycyjne imprezy, biorąc udział w róż-
nych konkursach a także organizując zajęcia 
kulinarne, zajęcia z rękodzieła artystycznego 
czy rekreacyjne- mówi przewodnicząca.

Zapraszamy do współpracy wszystkie 
chętne panie i zapewniamy, że nie będą na-
rzekały na nudę. 

K.O., foto: Tadeusz Marczak

Konkurs ofert rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania 
publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych – zadanie „Integracja mieszkańców Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce poprzez organizację imprez”. 

11 czerwca burmistrz Jerzy Łukasz Wal-
czak podpisał z organizacjami pozarządo-
wymi 18 umów na realizację zadań w tym 
zakresie. W pierwszej kolejności będą to 
działania organizowane przez Koła Go-
spodyń Wiejskich w Węgrach i Gałązkach 
Wielkich – festyny na zakończenie wakacji. 
Ponadto mieszkańcy poszczególnych miej-
scowości będą mogli wziąć udział w takich 
przedsięwzięciach jak: „Dzień Pyry i Korbo-
la”, „Dożynki dawniej, a dziś”, „Piknik kre-
atywny,” czy „Rajdy, gry i podchody”. Na 
konkurs, w ramach jednej oferty, można było 
wnioskować maksymalnie o kwotę 5.000 zł 
na zadanie realizowane w terminie 15 lipca 
- 15 grudnia 2019 roku. Spośród 18 projek-
tów aż 14 realizować będą Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Ogłoszenie w ciągu roku dodatkowego 
konkursu związane było z utworzeniem dużej 
ilości nowych organizacji, które chcą aktywnie 
włączyć się w życie społeczne Gminy. Mam na-
dzieję, że przyznane dotacje im to umożliwią 
– wyraził nadzieję burmistrz. 

Podział środków:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyczynie, 

„Andrzejki – tradycje dawniej i dziś” – 
kwota 4.668,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Fabianowie, 
„Andrzejki – tradycje i wróżby” – kwota 
4.600,00 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew 
Wielkopolska- Hufiec Kalisz, „Rajdy, gry 
i podchody” - kwota 4.600,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Lezionie, 
„Obchody 60 - lecia KGW – integracja 
mieszkańców” – kwota 3.000,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Kotowiecku, 
„Hej wesele” – kwota 4.300,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach 
Ołobocznych, „Dzień pieczonego 
ziemniaka” – kwota 3.200,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach 
„Jutrzenka”, „Dożynki dawniej, a dziś” – 
kwota 4.300,00 zł

• Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej 
w Skalmierzycach „Edukreator”, „Koncert 
kolęd i pastorałek” – kwota 3.800,00 zł

• Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej 
w Skalmierzycach „Edukreator”, „Piknik 
kreatywny” – kwota 4.100,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich „Gałąziarki”, 
„Festyn rodzinny zakończenie lata” – kwota 
3.825,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Chotowie 
„Chotowianki”, Impreza integracyjna 
mieszkańców wsi Chotów „Dzień PYRY 
I KORBOLA” – kwota 4.000,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Strzegowie 
„Strzegowianki”, „Dzień Pieczonego 
Ziemniaka, Andrzejki dla dzieci i dorosłych” 
– kwota 4.000,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich we Węgrach, 
„Taneczne zakończenie wakacji” – kwota 
4.000,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich 
w Skalmierzycach, „Turniej mieszkańców 
Skalmierzyc” – kwota 3.707,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Śmiłowie, 
„Spotkanie opłatkowe dla mieszkańców 
Śmiłowa oraz spotkanie z Mikołajem dla 
dzieci” – kwota 3.700,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Boczkowie, 
„Mikołajki” – kwota 2.900,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Gniazdowie, 
„Impreza integracyjna Andrzejki” – kwota 
3.400,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Trkusowie, 
„Dzień Pieczonego Ziemniaka 
w Trkusowie” – kwota 3.400,00 zł

Ewelina Stachowicz-Zych

Mamy KGW w Nowych Skalmierzycach…

Umowy na realizację zadań podpisało 18 organizacji pozarządowych
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Warsztaty wypieku chleba w Ociążu
14 lipca br. przedstawicielki Koła 
Gospodyń Wiejskich w Ociążu 
wspólnie z sołtysem zorga-
nizowały piknik integracyjny 
połączony z pokazem wypieku 
chleba w tradycyjnym piecu. 

Jak zaznaczył sołtys Józef Marciniak - 
chleb jest wypiekany w naszej miejscowości 

od dawien dawna. Tajniki tej sztuki zgłębia-
li również m.in.: starosta ostrowski Paweł 
Rajski, proboszcz parafii ks. Krzysztof Nicie-
jewski a także członkinie KGW z Fabianowa 
i Kwiatkowa. 

Spotkanie odbyło się w gospodarstwie 
państwa Kaczmarków z Ociąża (pani Zofia 
jest członkinią tutejszego KGW, natomiast 
pan Jan jest wykonawcą pieca). Goście mogli 
od podstaw zobaczyć proces wyrobu chleba 

– gospodyni krok po kroku przekazywała pu-
bliczności, jak należy go zarabiać. 

Na uczestników czekały także inne sma-
kołyki przygotowane przez członkinie koła: 
placki, babeczki, rogaliki, kiełbaski z grilla. 
Zaprzyjaźnione KGW z Kwiatkowa oraz Fa-
bianowa przygotowały smalec oraz sery sma-
żone. Przepis na tradycyjny chleb wypiekany 
podczas biesiady będzie można przeczytać 
w publikacji „Księga smaków”, którą w grud-
niu br. planuje wydać Powiat Ostrowski. 

 
Ewelina Stachowicz-Zych

Pociąg retro 
w Nowych 
Skalmierzycach
Legendarny parowóz Pt47, czyli 
pociąg pośpieszny polskiej 
konstrukcji produkowany pod 
koniec lat 40. XX wieku odwiedził 
stację w Nowych Skalmierzycach. 

Jak podkreśla organizator - przejazd odbył 
się w ramach nostalgicznej przejażdżki pocią-
giem z wolsztyńskiej parowozowni w czasie 
lipcowej wyprawy w kierunku mazurskich 
szlaków kolejowych.

Na przybyłych gości, oprócz samego pa-
rowozu, czekały także inne atrakcje: występ 
orkiestry kolejowej z Piotrkowa Trybunal-
skiego, wprowadzająca w klimat minio-
nych lat grupa rekonstrukcyjna z Ostrowa 
Wielkopolskiego oraz przygotowana przez 
regionalistę Jerzego Wojtczaka wystawa pt. 
„Kolejarskie tradycje Nowych Skalmierzyc” 
połączona z prezentacją modeli kolejek Ada-
ma Kocha. Nie sposób także nie wspomnieć 
o Państwu Chwiłkowskich- czynnych pra-
cownikach kolei, którzy w oryginalnych stro-
jach wręczali bilety peronowe. 

Sam przejazd, chociaż odpłatny, zgro-
madził wielu pasażerów. Mieszkańcy, któ-
rzy skorzystali z konkursu ogłoszonego 
przez burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka 
i odpowiedzieli na dwa proste pytania, mogli 
jednak pojechać parowozem za darmo.

Aleksander Liebert

Mamy KGW w Nowych Skalmierzycach…
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Jan Nepomucen Niemojowski  
Ojczyźnie i społeczeństwu  
w pracy organicznej 
Przed kilkunastoma jeszcze laty społeczeństwo naszej gminy 
dostrzegało powolny upadek pałacu śliwnickiego, z roku na rok 
popadającego w ruinę. Na łamach lokalnej prasy odzywały się głosy 
wołające „ratujmy przed zagładą pałac w Śliwnikach”. 

Dziś z pewnym poczuciem spełnionego wo-
bec minionych pokoleń obowiązku, z dumą pa-
trzymy na pałac uratowany dzięki troskliwym 
zabiegom rodziny Państwa Rogowskich. Za-
pewne w spokoju spoczywa w krypcie kościoła 
skalmierzyckiego Jan Nepomucen Niemojow-
ski – budowniczy założenia pałacowego i twór-
ca potęgi ekonomicznej majątku śliwnickiego. 
Dziś otoczenie pałacu oraz zagospodarowany 
rekreacyjnie teren przysiółka Zawady pozwa-
lają na odwiedzenie tego urokliwego miejsca 
szczególnie w okresie wakacyjnym. Możemy 
spacerować dróżkami, którymi niegdyś prze-
jeżdżali konno Niemojowscy i przybywający 
do pałacu goście z jakże licznej rodziny spo-
krewnionej z wieloma wielkopolskimi roda-
mi Ponińskich, Kwileckich, Czarneckich czy 
Mańkowskich. Może polankami śliwnickiego 
lasku spacerowała ostatnia z Niemojowskich 
– „Panienka” wzdychająca do miłości swego 
życia, może asystowała jej matka – Jadwiga 
z Kwileckich, prawnuczka twórcy Legionów 
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Zamieszku-
jący śliwnicki pałac członkowie rodu Niemo-
jowskich należeli do wyjątkowo patriotycznej 
rodziny tak niesprawiedliwie doświadczonej 
kolejami losu.

Twórca mająTku śliwnickiego
W dzienniku policyjnym w Berlinie 23 lipca 

1864 roku pod pozycją 4692 napisano: Wła-
ściciel dóbr Śliwniki, Nepomucen Niemojowski, 
który miał być uwięziony za zbrodnię stanu, 
nie wiadomo gdzie teraz przebywa. Wzywa się 
wszystkie władze, aby rzeczonego Niemojow-
skiego wraz z rzeczami i papierami przy nim 
znajdującymi się do Poznania, do fortu Winiary 
odstawić. Czym była ta zbrodnia stanu, za któ-
rą miano skazać dziedzica śliwnickiego? Komu 
naraził się, że ratując życie musiał udać się na 
emigrację? Dlaczego na pozostałym po nim 
zdjęciu zakuty jest w kajdany? Kim właściwie 
był przez wiele lat prawie nieznany, spoczywa-
jący wraz z żoną w podziemiach skalmierzyc-
kiego kościoła powstaniec i działacz społeczny 
okresu zaborów? 

Gorący patriota, organicznik i orędownik 
sprawy polskiej na ówczesnych sejmach pru-
skich, szlachecki „Szela”, przyjaciel chłopów, 
a w końcu przymusowy emigrant. Urodził się 
w Śliwnikach jako najstarsze dziecko Makarego 
Niemojowskiego i Ewy z Pruskich. Naukę szkol-
ną rozpoczął w Kaliszu i kontynuował na stu-
diach prawniczych w Berlinie. Wczesna śmierć 

ojca zmusiła go do powrotu w rodzinne strony, 
aby przejąć zarządzanie majątkami w Jedlcu 
i Śliwnikach oraz rozpocząć – jak to określił – 
„zawód obywatelski”. W pamiętnikach napisał: 
Po trzyletnim pobycie w Berlinie podążyłem do 
domu do Jedlca, do kochanej gospodarki, która 
w naszym rolniczym kraju, aby dobrze pojęta 
i spełniona, jest najważniejszym, a w dodatku 
najniezależniejszym zawodem. Jeszcze w trak-
cie studiów odbył przymusową służbę wojsko-

wą w pułku strzelców Neufachtelskich na tere-
nie Szwajcarii. Rodzice, przebywający w tym 
czasie w Jedlcu, nie mogli dozorować Śliwnik, 
które popadły w znaczną ruinę. Młody gospo-
darz po objęciu Śliwnik stwierdził: zastałem 
tu tylko niebo i ziemię. Zabudowania dworskie 
i włościańskie waliły się, dwór chromał, chaty 
kulały, zabudowania gospodarcze zupełne rude-
ry, trzeba było wszystko postawić na nogi. Wło-
ścian jednak znalazłem chętnych i przychylnych. 
Odbudowa Śliwnik wzorowana była na gospo-
darstwach stryjów z Przyrania i Marchwacza – 
przywódców liberalnej opozycji wobec caratu 
w Królestwie Polskim. Byli oni swego rodzaju 
wzorem postępowej myśli narodowej i pa-
triotycznej a także ekonomii gospodarowania. 
Wyjątkowa atmosfera Marchwacza, pouczające 
dysputy, sprawa narodowa i sposoby ratowa-
nia Ojczyzny, walka z przywarami ziemian – to 
główne kierunki zainteresowania młodego Ne-
pomucena. Taka postawa młodego szlachcica 
była rzadko spotykana wśród jego rówieśni-
ków. Nie mogli mnie lubić poznańczycy, piłem 
mało i w karty nie grywałem. Ja powziąłem 

wstręt do kart widząc, jakie zło z nich dla spo-
łeczeństwa polskiego wynika. Prawdę wszystkim 
w oczy mówiłem i co mi się nie podobało, jawnie 
wytykałem. 

Już od młodych lat, mimo braku wymaga-
nego wieku, wziął czynny udział w obradach 
sejmu prowincjonalnego jako słuchacz pilny 
a ciekawy. Wybuch powstania listopadowego 
był dla Jana Nepomucena iskrą do działania. 
Wraz z dwoma braćmi, Leopoldem i Kacprem, 
wstąpił w szeregi powstańcze pułku kaliskiego 
pod komendą kapitana Mamerta Dłuskiego. 
W pułku kaliskim służyli po największej części 
synowie obywateli…. Wszyscy własnym kosztem 
umundurowali się i swoje poprzyprowadzali ko-
nie. Po sformowaniu pułk kaliski udał się w kie-
runku Warszawy, gdzie uczestniczył w bitwie 
z Moskalami pod Wawrem. Pod dowództwem 
generała Samuela Różyckiego Niemojow-
ski jako szeregowiec walczył w pułku jazdy 
wołyńskiej. Uczestniczył w wyprawie generała 
na Litwę i Kresy Wschodnie. Za bohaterstwo 

w walkach powstańczych otrzymał stopień 
porucznika oraz Krzyż Virtuti Militari. Jego 
kariera powstańcza skończyła się na terenie 
Galicji pod Igołomią, gdzie został internowany 
przez wojska austriackie. Powrót z kampanii 
powstańczej w rodzinne strony skończył się 
aresztowaniem przez władze pruskie, degrada-
cją oraz wyrokiem śmierci, który został później 
zamieniony na więzienie w twierdzy w Gru-
dziądzu. Po odbyciu kary powrócił do majątku 
w Śliwnikach, aby kontynuować zawód obywa-
telski. Wszystko tak jak było, tylko się ku starości 
pochyliło. Klęska narodu głęboko się w sercach 
Polaków odbiła, prześladowania Moskwy w Kon-
gresówce, skasowana Konstytucja, wojsko, uni-
wersytet, wcielenie Królestwa Polskiego do Rosji 
jako guberni przerażały poznańczan. Rolę po-
wstańca patrioty Jan Nepomucen zamienił na 
rolę działacza obywatelskiego. Początkiem tej 
działalności było założenie Kasyna Raszkow-
skiego wzorowanego na Kasynie Gostyńskim. 
Rozmowy z ziemianami Kosseckim i Lipskim 
doprowadziły do utworzenia organizacji pod 
nazwą „Patriarchat”, mającej na celu opiekę nad 

Pałac w Śliwnikach
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młodszymi ziemianami poprzez działalność 
w kierunku społecznym i politycznym sięga-
jącą wpływami do ludu wiejskiego. W pamięt-
niku Niemojowski zapisał: Instytucja nasza bez 
szumnych programów i obietnic w zacnej myśli 
podjęta rokowała pomyślne nadzieje. Kolejną 
inicjatywą Niemojowskiego było utworzenie 
w 1839 roku w Raszkowie Kasyna Obywatel-
skiego skupiającego najwybitniejszych ziemian 
powiatu. Działali w nim Kossecki, Sadowski, 
Lipski, Parczewski, Bogusławski, Zakrzewski, 
Morawski. W roku 1841 Karol Marcinkowski 
w Poznaniu założył Towarzystwo Pomocy Na-
ukowej, które po śmierci Marcinkowskiego 
powołało Niemojowskiego na przewodniczą-
cego w powiecie odolanowskim. Sam Niemo-
jowski tak scharakteryzował jego działalność: 
Towarzystwo Pomocy Naukowej dało popęd do 
ukształcenia ogółu, szło tu bowiem o poparcie 
polskiego rzemiosła, rolnictwa i kupiectwa, sło-
wem o dźwiganie i rozwój polskiego średnie-
go stanu tak potrzebnego w naszym narodzie. 

W 1847 roku śliwnicki patriota powołany zo-
stał jako deputowany na Wielki Sejm Prowincji 
Pruskich. 

W okresie Wiosny Ludów zaangażował się 
w działalność niepodległościową, dostrzegając 
jednocześnie nierozwiązaną kwestię chłopską. 
Dzielny i zacny lud nasz wiejski okazał w czynie, 
że oczynszowanie i uwłaszczenie, którem go 
rząd obdarzył wcale go do rządu nie przejedna-
ło…. Lud nasz wiejski dorobił się krwią obywatel-
stwa polskiego, uzyskał tradycje narodowe, któ-
re swoim następcom przekaże. Jan Nepomucen 
Niemojowski pozytywnie nastawiony do spra-
wy uwłaszczenia włościan sam przeprowadził 
w swoich dobrach ten proces w latach 1837-
1840, w wyniku którego powstały Nowe Śliw-
niki, Zabłocko, Nowe Węgry. Społeczeństwo 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, opierając 
się na postanowieniach Kongresu Wiedeńskie-
go, nieustannie walczyło o zachowanie praw 
narodowych. Jednym ze sposobów tej walki 
była zainicjowana przez księdza Kompałłę bu-
dowa gimnazjum w Ostrowie. W marcu 1842 
roku utworzono Komitet Budowy oraz podko-

misariat wykonawczy z ks. Kompałłą, Teofilem 
Morawskim z Ociąża i Janem Nepomucenem 
Niemojowskim. 

Niemojowskiego nie zabrakło nigdy, gdy 
tworzyły się rzeczy wielkie o charakterze naro-
dowym. Jedną z nich była sprawa utworzenia 
Ligi Polskiej, w którą na prośbę Wojciecha Lip-
skiego zaangażował się także śliwnicki patrio-
ta. Tenże na zjazdach Ligii Polskiej nawoływał 
do wytężonej pracy z włościanami apelując: 
Lud naszych okruchów nie potrzebuje, wlewaj-
my weń inteligencję nie dając mu odczuć że go 
nauczamy. Walkę o prawa narodowe prowadził 
Niemojowski także jako deputowany do Sejmu 
Prowincjonalnego w Poznaniu. Oburzyła go 
sprawa zmiany starych nazw polskich: ileż to 
już nazw miast i miasteczek, wsi, stacji kolei że-
laznych i pocztowych poprzeinaczali Niemcy jak 
najdziwaczniej chcąc wszelki ślad narodowości 
naszej zatrzeć. 

Śliwnicki dziedzic był postacią wyjątkową. 
Zniewolona Polska potrzebowała siłaczy kie-

rujących się w życiu zasadą „czynić wszystko, 
aby było z pożytkiem dla sprawy narodowej”. 
Wykorzystywał każdą okazję, aby zamanife-
stować polskość. Na ruinach starego dworu 
wybudował w 1848 roku neogotycki pałac 
z najpiękniejszym parkiem w Wielkopolsce. 
Jedna z baszt narożnych tego pałacu służyła mu 
do wywieszania flagi narodowej, co łączyło się 
z atakami ze strony władz policyjnych. Jana Ne-
pomucena cechował niezwykły wśród ziemian 
szacunek do włościan. Gdy w Sulmierzycach 
odbyła się wyjątkowa uroczystość poświęcenia 
pomnika Sebastiana Klonowica – syna tej ziemi 
– udała się też tam delegacja włościan skalmie-
rzyckich z Niemojowskim na czele. Wszystkich 
przybyłych gości częstował obiadem dziedzic 
śliwnicki, który zaangażował do przygoto-
wania posiłku swego pałacowego kucharza 
Turowskiego. Obiad przygotowywany dla 
300 osób nie wystarczył dla wszystkich, gdyż 
przybyło ponad 500 osób. Zabrakło więc po-
częstunku dla włościan skalmierzyckich, któ-
rzy kurtuazyjnie to przemilczeli. Gdy sprawa 
wyszła na jaw, sprawiła niezwykłą przykrość 

samemu sponsorowi obiadu. Ci włościanie, 
goście moi, o których najwięcej dbałem, z mojej 
przyczyny, chociaż mimowolnej, musieli cierpieć 
głód, kiedy drudzy możniejsi wyborny obiad 
jedli. Przez całą noc oka zmrużyć nie mogłem. 
Nazajutrz raniutko wybrałem się sam w odwie-
dziny do nich do Skalmierzyc, żeby im mimowol-
ne uchybienie wytłumaczyć i przeprosić. Z jaką 
mnie radością i zadowoleniem w chatach przy-
jęto. Niemojowski wielokrotnie wyrażał swoje 
stanowisko w kwestii chłopskiej, dostrzegając 
w chłopach braci, którym oddawać należy sza-
cunek i poważanie. Charakteryzując polski lud 
powiedział: W stosunkach ze szlachtą umie on 
dobrze rozróżnić udawanie od prawdziwej przy-
chylności, a przede wszystkim chodzi mu o pew-
ność, że się w nim szanuje człowieka. 

Zaangażowanie społeczne i patriotyczne 
wypełniło praktycznie całe życie Jana Nepomu-
cena. Nawet u jego schyłku podjął się niezwy-
kłego jak na owe czasy dzieła zorganizowania 
pielgrzymki narodowo-religijnej do leżącego 
już w zaborze rosyjskim opactwa cystersów 
w Lądzie. W roku 1861, odpowiadając na apel 
Adolfa Malczewskiego z Kongresówki, wezwał 
społeczeństwo zaboru pruskiego do udzia-
łu w manifestacji jedności Polaków z dwóch 
zaborów, do której miało dojść na spotkaniu 
w klasztorze lądzkim. Ze względu na napiętą 
sytuację polityczną przed wybuchem powsta-
nia styczniowego w atmosferze napięcia i obaw 
oraz szeroko zakrojonych represji władz zabor-
czych inicjatywa Niemojowskiego początkowo 
nie znalazła odzewu w społeczeństwie. Jednak 
w dniu wymarszu z kościoła skalmierzyckiego, 
po odbytej mszy świętej, małżonkowie Joanna 
i Nepomucen Niemojowscy wyruszyli w sze-
ścioosobowej grupie na pielgrzymkę do Lądu. 
Po drodze stopniowo dołączali kolejni uczest-
nicy, tak że w bramy klasztoru wkraczało już 
około 2 tysięcy pątników z pieśnią religijną 
i patriotyczną na ustach. Owacyjnie witani 
przez Polaków z zaboru rosyjskiego i sowicie 
ugoszczeni zamanifestowali jedność narodową 
i religijną, pomimo rozdzielającego ich kordo-
nu granicznego. Obudzony duch patriotyczny 
umocnił uczestników, a wygłoszone płomien-
ne kazania wzbudziły prawdziwy entuzjazm 
pielgrzymów. Kolejne wystąpienia Niemo-
jowskiego przepełnione duchem patriotyzmu 
wzbudziły podejrzenia władz pruskich zmie-
rzających do aresztowania dziedzica Śliwnik.

Chcąc uchronić się przed represjami władz, 
zmuszony był wyjechać na emigrację na zachód 
Europy. Powrócił z wygnania na krótko przed 
śmiercią, przywożąc napisane w Belgii swoje 
wspomnienia. W nocie pośmiertnej Niemojow-
skiego napisano: Zmarł wierny syn Kościoła. Był 
nie tylko wiernym synem Kościoła, ale także 
swojej Ojczyzny, którą kochał bezgranicznie. 
Kwintesencją jego działań niech będą jego wła-
sne słowa: U nas miłość Ojczyzny już w kolebce 
dziecka się rodzi i płacić za nią nie trzeba. Mor-
dują nas katują, mimo to kochamy naszą ziemię 
coraz goręcej i wytrwalej. 

 Jerzy Wojtczak 

Jan Nepomucen Niemojowski Joanna Niemojowska
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III Piknik NGO   
w Nowych Skalmierzycach
III Piknik NGO zorganizowany przez Centrum Integracji 
Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Kaliszu działające przy 
Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości we współpracy z Gminą 
i Miastem Nowe Skalmierzyce a także Centrum Kultury i Biblioteką 
Publiczną odbył się 27 lipca na stadionie w Nowych Skalmierzycach.

Ponad 30 organizacji z południowej Wiel-
kopolski miało okazję do zaprezentowania 
swojej działalności, wymiany doświadczeń, 
ale również do nawiązania nowych kontak-
tów i współpracy. Jak podkreśla Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy 
Łukasz Walczak - Organizacja imprezy na te-

renie naszej gminy jest wyrazem tego, jak waż-
na jest dla mnie współpraca z organizacjami 
pozarządowymi i rozwijanie ich potencjału. 
Na każdym kroku podkreślam, że społecznicy 
z NGO są bardzo ważnym czynnikiem rozwo-
ju wspólnoty samorządowej. Dziękuję CIWIS, 
Fundacji KIP z Kalisza, dyrektor CK i Biblioteki, 

doceniam obecność radnego 
Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego Andrzeja Picheta. 
W sposób szczególny dziękuję 
tym organizacjom, które wy-
stawiły się na pikniku i aktyw-
nie promowały Gminę i Miasto 
Nowe Skalmierzyce. Uczest-
nicy przybliżali swoją dzia-
łalność na zorganizowanych 
stoiskach a także na scenie. Do 
wspólnego fitnessu zaprosiło 
organizacje „Stowarzyszenie 
Eudajmonia”. Na scenie pre-
zentował się Chór św. Grzego-

rza z Nowych Skalmierzyc, Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta OSP w Rajsku, dzieci i młodzież 
uczestnicząca w zajęciach CK i BP oraz kapela 
ludowa „Sami swoi” z Opatówka. Po pikniku 
odbył się zorganizowany przez Dyrektor CK 
i BP Małgorzatę Jarosik dedykowany mło-
dzieży koncert, na którym wystąpiła laureat-
ka ósmej edycji programu The Voice of Poland 
- Marta Gałuszewska.

Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce na III 
Pikniku NGO reprezentowali:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyczynie, 
• ZHP Szczep Granica, 
• Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej 

w Skalmierzycach „Edukreator”,
• Koło pszczelarzy,
• Stowarzyszenie Eudajmonia, 
• Chór św. Grzegorza,
• Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej 

w Nowych Skalmierzycach, 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach 

Ołobocznych, 
• Koło Gospodyń Wiejskich „Chotowianki” 

w Chotowie, 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Fabianowie, 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Gniazdowie, 
• Koło Gospodyń Wiejskich 

w Skalmierzycach, 
• Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrach, 
• Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna,
• KS „Pogoń” Nowe Skalmierzyce.

Ewelina Stachowicz-Zych

Festyn rodzinny 
w Kotowiecku

Fotorelacja z festynu ro-
dzinnego, który odbył się 29 
czerwca br. w Kotowiecku. Jego 
organizatorami byli KGW w Ko-
towiecku, rada sołecka i soł-
tys wsi.

Podczas pikniku wzięło udział ponad 30  
organizacji NGO z południowej Wielkopolski 
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Półkolonie 
z „Edukreatorem”
Gminne półkolonie finansowane z budżetu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce i organizowane 
przez Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej 
w Skalmierzycach „Edukreator” zakończyły się 
w ostatni piątek lipca. 

Zajęcia odbywały się w Szkole Podsta-
wowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Nowych Skalmierzycach, gdzie koloniści 
korzystali ze wspaniałej infrastruktury, wy-
posażenia i smacznych posiłków. Łącznie 
w dwóch turnusach, przez cztery tygodnie, 
uczestniczyła ponad setka dzieci z terenu 
Gminy. Podczas różnorodnych zajęć i warsz-
tatów uczestnicy odkrywali swoje zdolności, 
pasje i „supermoce”, zawierali nowe przyjaź-
nie, poznawali ciekawych ludzi. 

Możliwość korzystania z infrastruktury 
sportowej sprawiła, że aktywności ruchowej 
podczas półkolonii nie brakowało. W pierw-
szym tygodniu każdego turnusu uczestnicy 
byli na wycieczce w Rodzinnym Parku Roz-
rywki „Górecznik”, który dla wielu okazał się 
niezwykłą wyspą skarbów. Ścieżki edukacyj-
ne, bliskość zwierząt oraz park linowy przy-
sporzyły atrakcji i radości wszystkim uczest-

nikom. Natomiast w drugim tygodniu I i II 
turnusu prawdziwą przygodą były wycieczki 
do kreatywnego parku rozrywki Mikroskala 
w Koninie. Niezwykłymi wydarzeniami były 
również warsztaty prowadzone przez kusto-
sza Muzeum bajek, baśni i opowieści Muba-
bao. Uczestnicy każdego turnusu mogli nie 
tylko posłuchać niesamowitych historii, ale 
również przenieść się w krainę bajkostwo-
rów, wspólnie budować drewniane makiety, 
zrobić własne książki oraz tworzyć autor-
skie opowieści. Za nami wspólne gry, zaba-
wy, warsztaty, treningi koszykówki z FKK 
Feniks z Kalisza, wizyty w Starym Kinie oraz 
atrakcyjne pikniki na zakończenie turnusów. 
Podczas pikników każdy uczestnik otrzymał 
upominek i dyplom oraz mógł wykonać pa-
miątkowe zdjęcia w fotobudce, wyszaleć się 
w na „dmuchańcach” zainstalowanych na 
szkolnym boisku, odpocząć w kawiarence.  

Dziękujemy uczestnikom za wspólnie 
spędzony czas wakacji, wychowawczyniom 
za twórcze pomysły, bezpieczną opiekę 
i uśmiech każdego dnia! Cieszymy się, że 
był to czas bezpieczny, kreatywny i radosny. 
Przede wszystkim organizatorzy dziękują 
władzom Gminy za obdarzenie „Edukre-
atora” zaufaniem i powierzenie organizacji 
półkolonii. Serdecznie dziękujemy dyrekcji 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wiel-
kopolskich za udostępnienie szkoły i kom-
fortowe warunki pracy. Wszystkim życzymy 
słońca, radości i wypoczynku na pozostałe 
wakacyjne dni. 

 
W imieniu Edukreatora 

Małgorzata Sulewska 

„Kończą się nasze w żłobku chwile,  
które już teraz wspominamy mile…“
25.06.2019 roku odbyło się pożeg- 
nanie żłobka przez dzieci, które 
od września pójdą do przedszkola, 
rozpoczynając kolejny etap 
w swoim życiu.

 Dyrektor Anna Walczak wręczyła na-
szym absolwentom pamiątkowe dyplomy. 

Ten wspólny rok minął bardzo szybko. Było 
wiele zabawy oraz nauki, mnóstwo wspania-
łych chwil! Wszyscy będziemy wspominać je 
z uśmiechem na twarzy.

Drodzy Rodzice, gratulujemy wspaniałych 
dzieci. Życzymy Państwu pociechy i zadowo-
lenia z pobytu Waszych dzieci w przedszkolu.

Juszczak, S. Choniawko

W dwóch turnusach półkolonii uczestniczyła  
ponad setka dzieci z terenu Gminy

9Sierpień, nr 8(309)/2019



Medal „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”  
jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Biskupic Ołobocznych  
przyznano na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego  

Teatr Misterium Biskupice Ołoboczne

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach 
Ołobocznych została utworzona na zebraniu 
założycielskim w dniu 10 maja 1926 roku. 
Początkowo liczyła 32 osoby, a pierwszym 
prezesem został Ignacy Czaja. 

Pierwsza remiza znajdowała się na małym 
skwerku i służyła tylko do przechowywania 
sprzętu. Na wyposażeniu straży znajdowa-
ła się między innymi sikawka konna oraz 2 
kufy do przewożenia wody, drabiny, trąbki 
alarmowe, skrzynka sanitarna, 20 mundu-
rów i 14 hełmów. W kolejnych latach sukce-
sywnie uzupełniano stan wyposażenia oraz 
umundurowania. 

Strażacy, oprócz gaszenia pożarów, ak-
tywnie uczestniczyli w życiu społecznym 
wsi, organizując zabawy taneczne, wieczorki, 
loterie fantowe, turnieje strzeleckie i przed-
stawienia teatralne, a zgromadzone fundusze 
przeznaczali na zakup sprzętu. OSP Bisku-
pice Ołoboczne posiadała również orkiestrę 
dętą. Tradycją od 1929 roku do dnia dzisiej-
szego jest pełnienie warty przy grobie pań-
skim w miejscowym kościele parafialnym. 
Jednostka brała również czynny udział w za-

wodach strażackich. W rocznicę jej 10-lecia 
istnienia zakupiono figurkę św. Floriana. 

W 1946 roku, po II wojnie światowej, 
ochotnicy spotkali się w celu odbudowy 
struktur, jak również reaktywacji orkiestry 
strażackiej. W tym samym roku wznowiono 
organizację dożynek wiejskich oraz zabaw 
tanecznych z loterią fantową. Z uzyskanych 
pieniędzy zakupiono umundurowanie. 

Od roku 1947 jednostka podniosła swój 
poziom wyszkolenia poprzez strażackie 
kursy. W 1948 roku ochotnicy brali udział 
w akcji sadzenia drzew na terenie wioski. 
Tego samego roku zakupiono motopompę, 
a rok później samochód półciężarowy marki 
Chevrolete. Od 1958 roku na wyposażeniu 
straży znajdował się konny wóz ratowniczy. 
W latach 60-tych powstała młodzieżowa 
drużyna pożarnicza. W 1964 roku jed-
nostka zorganizowała rejonowe zawody 
sportowo-pożarnicze. 

W 1969 roku rozpoczęto budowę nowej 
remizy, którą strażacy w większości wybudo-
wali sami w czynie społecznym. W 1976 roku 
jednostka wzbogaciła się o nowy samochód 

strażacki marki „Żuk”. Lata siedemdziesiąte 
to czas przeprowadzania przez strażaków 
kontroli przeciwpożarowych w gospodar-
stwach rolnych oraz aktywne uczestnictwo 
drużyn w zawodach sportowo-pożarniczych, 
w których zdobywali czołowe miejsca. 

W 1982 roku rozpoczęto rozbudowę gara-
żu dla nowego samochodu strażackiego „Star 
266”, który jednostka otrzymała w 1985 
roku. W 1989 roku w remizie otwarto biblio-
tekę publiczną. W latach 1992-1994 wykona-
no opłotowanie wokół strażnicy. 

Aktualnie OSP posiada na swoim wyposa-
żeniu dwa samochody ratowniczo-gaśnicze: 
średni marki DENNIS i ciężki marki JELCZ 
oraz sprawną zabytkową sikawkę konną, któ-
ra bierze udział w zawodach powiatowych. 
Strażacy OSP Biskupice Ołoboczne aktywnie 
działają w akcjach ratowniczo-gaśniczych 
oraz zawodach sportowo-pożarniczych.

Heroiczna postawa strażaków, współ-
praca z lokalną społecznością oraz ogromna 
determinacja sprawiły, że organizacja działa 
do dzisiaj, niosąc bezinteresownie pomoc 
mieszkańcom Gminy Nowe Skalmierzyce.

Medal „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej  
Janowi Chlaście  

przyznano na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  
Jerzego Łukasza Walczaka

Jan Chlasta niemal całe swoje życie po-
święcił rolnictwu i działalności okołorolni-
czej. To przedsiębiorca, społecznik, działacz 
samorządu rolniczego, siła tradycji i sym-
bol przywiązania do ziemi. Zaangażowany 
na rzecz swojej miejscowości oraz Gminy 
Nowe Skalmierzyce.

 Cofnijmy się do roku 1952. Od tego cza-
su nastoletni Jan (urodzony 9 grudnia 1938 
roku) musiał pomagać ojcu w prowadzeniu 
gospodarstwa, bowiem funkcjonariusze 
Urzędu Bezpieczeństwa aresztowali i wię-
zili jego matkę Mariannę. Zarzucano jej, że 
jest wrogiem władzy ludowej, bo organizu-
jąc wyjazdy na odpusty parafialne odciąga 
ludzi od pracy przy żniwach. Praca na roli 
w tym okresie była bardzo ciężka, Jan miał 
jednak zmysł do mechanizacji. Wraz z ojcem 
w 1953 roku zakupili pierwszy w okolicy 
traktor marki LANZ BULDOG. Dzięki temu 
mogli przy wykonywaniu prac polowych 
zrezygnować z koni. W kolejnych latach 
Chlastowie (ojciec i syn) dokupowali kolej-
ne maszyny i urządzenia rolnicze. W tym 
okresie istniało duże zapotrzebowanie na 

usługi i transport - szczególnie przy rozbu-
dowie osiedla Nowe Skalmierzyce i pracach 
komunalnych. Po „odwilży” w 1956 roku 
nabyli nowy ulepszony ciągnik Zetor 25A 
z podnośnikiem hydraulicznym. 

W latach 1959-1961 Jan junior Chlasta od-
był zasadniczą służbę wojskową, a następnie 
wrócił do pracy na gospodarstwie rodziców, 
chociaż proponowano mu zostanie w armii. 
W 1963 roku zawarł związek małżeński 
z Bronisławą Dębowską, z którą wspólnie 
wychowali 3 córki. Pani Bronisława do tej 
pory wraz z mężem prowadzi liczące blisko 
30 h gospodarstwo. 

W kolejnych latach Jan Chlasta uzupeł-
nił wykształcenie. W 1965 roku skończył 
naukę na Uniwersytecie Ludowym i otrzy-
mał tytuł mistrza ogrodnika, a w 1977 roku 
ukończył Technikum Rolnicze w Przygodzi-
cach i otrzymał tytuł technika rolnika. Jest 
rolnikiem o ogromnej wiedzy i doświad-
czeniu. Mimo upływu lat nadal z ogromną 
pasją prowadzi gospodarstwo, które cały 
czas rozwija i modernizuje. Jest ono w peł-
ni wyposażone w niezbędny sprzęt rolni-

czy. Wiele maszyn, które wykorzystuje na 
co dzień, zostało zbudowanych lub udo-
skonalonych przez niego samego. Niektóre 
z nich mają nawet kilkadziesiąt lat i nadal są 
użytkowane. 

Jan Chlasta swoimi pomysłami dzieli 
się z sąsiadami. Podejmowane przez niego 
inicjatywy daleko wykraczają poza własne 
gospodarstwo. Przez ponad 25 lat był orga-
nizatorem Dni Pola, podczas których współ-
pracując z instytucjami rolniczymi, uczelnia-
nymi i producentami środków do produkcji 
roślin prezentował nowinki technologiczne 
na poletkach doświadczalnych i plantacjach 
w swoim gospodarstwie. W ubiegłym roku 
podjął się uprawy soi NON GMO, zasiewając 
u siebie kilka odmian tej rośliny. Godne pod-
kreślenia jest to, że plantacja była uprawia-
na bez stosowania chemicznych środków 
ochrony roślin. Efekty pracy zaprezentowa-
ne zostały podczas Wielkopolskiego Święta 
Soi, w ramach którego młodzież ze szkół 
rolniczych i zainteresowani rolnicy mogli 
prześledzić poszczególne fazy uprawy soi 
od momentu siewu do zbioru. 

Medale „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”
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Piknik Seniorów 
na Zawadach
18 lipca 2019 roku prawie 
90 seniorów, członków 
i sympatyków Koła Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nowych 
Skalmierzycach spotkało się na 
pikniku integracyjnym. 

Dzięki uprzejmości sołtysa wsi Śliwniki, 
Mieczysława Kowalczyka, piknik odbył się 
na Zawadach.

Sposoby dotarcia na miejsce były różne 
i zależały od inwencji uczestników. Jedni 
przyszli spacerkiem lub z kijkami nordic 
walking, inni przyjechali na rowerach czy 
samochodami. Na wszystkich czekał poczę-
stunek, a potem szampańska zabawa.

Świadomi tego, że ruch to zdrowie aktyw-
nie spędziliśmy czas, uczestnicząc w zawo-
dach sportowych. Przypomnieliśmy sobie 
młode lata, biorąc udział w zawodach rzu-
tów kaloszem oraz beretem. Przy dźwiękach 
muzyki były tańce i śpiewy. Piękna pogoda, 
wspaniały plener i miłe towarzystwo spra-
wiły, że czas spędziliśmy radośnie. Ach, jak 
miło być emerytem!

H. Jaworska

Warsztaty  
dla seniorów
W dniach 29-30 lipca w sali 
sesyjnej na stadionie odbyły  
się dwudniowe warsztaty dla 
seniorów zorganizowane w ra-
mach projektu „Czas na seniora 
w Metropolii Poznań i Aglomera-
cji Kalisko-Ostrowskiej”. 

Od 40 lat współpracuje z ogólnopolską 
prasą rolniczą. Jest aktywnym społeczni-
kiem. Przewodniczył Radzie Nadzorczej 
w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 
w Ostrowie Wielkopolskim, Rejonowej 
Spółdzielni Ogrodniczej i Spółdzielni „Sa-
mopomoc Chłopska”. Od ponad 20 lat prze-
wodniczy Zarządowi Gminnemu ZRKiOR. 
Jest również członkiem Rady Powiatowej 
WIR. W uznaniu za zasługi dla swojej dzia-
łalności zawodowej i społecznej otrzymał 
liczne odznaczenia państwowe i branżowe 
m.in. Złoty Krzyż Zasługi, odznakę hono-
rową „Zasłużony dla Rolnictwa”, medal im. 
Aleksandra hr. Szembeka oraz wiele innych 
odznaczeń przyznanych przez instytucje 
i organizacje, z którymi współpracuje. 

Jako potomek powstańców wielkopol-
skich podejmuje wiele działań mających na 
celu zachowanie pamięci o tych wydarze-
niach oraz ich bohaterach. Od blisko 20 lat 
pełni zaszczytną funkcję przewodniczącego 
Komitetu Opieki nad Pomnikami i Mogiła-
mi Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach. 

Pod koniec ubiegłego roku obchodził 80 
urodziny oraz jubileusz 65 lat aktywnej pra-
cy w rolnictwie. Jego oddanie się działalno-
ści na rzecz wielkopolskiego rolnictwa jest 
najlepszym przykładem, jak pięknie żyć my-
śląc o innych, jak dzielić się wiedzą i umie-
jętnościami i jak zarażać pasją do działania 
kolejne pokolenia.

pracowali nad pomysłami, jakie mogliby 
realizować na terenie Gminy. Prowadzący 
szkolenie przedstawił liczne rozwiązania, 
jakie są realizowane dla osób starszych 
w kraju. 

Podkreślił również, że widzi wśród skal-
mierzyckich seniorów potencjał do działal-
ności i założenia stowarzyszenia skupia-
jącego seniorów z terenu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. 

Ewelina Stachowicz – Zych

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Jerzy Łukasz Walczak podzielił 
się z uczestnikami swoim pomysłem na 
Klub Seniora mający powstać po rozbudo-
wie Starego Kina. Seniorzy podczas warsz-
tatów poznali swoje mocne i słabe strony, 
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Niezapomniany  
koncert życzeń
13 czerwca br. uczniowie Szkoły Podstawowej  
im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach gościli podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy. 

W uroczystości udział wzięli dyrektorzy 
obu placówek oraz opiekunowie. Wzorem 
lat ubiegłych spotkanie przy kawie i słodkim 
poczęstunku uświetnił wyjątkowy koncert 
życzeń. Uczniowie szkoły przygotowali na tę 
okoliczność zarówno utwory muzyczne jak 
i układy taneczne. Natomiast gości reprezen-
towała Małgorzata Piaskowska - niezwykle 
utalentowana wokalistka, która wykonała 
wiązankę pięknych i bardzo wymownych 
piosenek. 

Podczas spotkania Dyrektor Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Nowych Skal-
mierzycach Krystyna Kowalczyk skierowała 
słowa uznania oraz życzenia dla dyrektor 
Teresy Kiełbik, dziękując jej za wieloletnią 
współpracę ze Stowarzyszeniem Rozwoju 

Dziecka i Ro-
dziny. W swojej 
w y p o w i e d z i 
podkreśliła, iż 
uczniowie szkoły już od 2000 roku przygo-
towywali programy artystyczne i brali udział 
w spotkaniach integracyjnych z podopiecz-
nymi. A to wielka umiejętność, by w codzien-
ności dnia dostrzec, że zawsze gdzieś czeka 
ktoś, kto potrzebuje serca drugiego człowie-
ka. Natomiast Teresa Kiełbik podziękowała 
podopiecznym za wyjątkowe chwile, jakie 
mogła przeżyć podczas wspólnych spotkań. 
Słowa podziękowań skierowała również do 
organizatorek uroczystości: Doroty Bukow-
skiej i Agnieszki Machlańskiej.

Dorota Bukowska

Pożegnanie gimnazjum  
i dyrektora szkoły
18 czerwca br. pożegnaliśmy ostatnich absolwentów Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach oraz pierwszych 
uczniów klas VIII szkoły podstawowej. 

W uroczystości udział wzięli: Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łu-
kasz Walczak, rodzice, grono pedagogiczne 
oraz inni pracownicy szkoły. 

Podczas akademii poprzedzonej mszą 
świętą wręczono uczniom odznaczenia, 
świadectwa z wyróżnieniem oraz świadec-
twa ukończenia szkoły. Odznakę ,,Złoty Ab-
solwent’’ otrzymali: Zofia Jaźwiec, Wiktoria 
Jarosik, Stanisław Jaskólski, Magdalena No-
wacka, Weronika Kąkol i Michalina Przy-
była. Natomiast tytuł ,,Złotego Sportowca’’ 
uzyskali: Marek Adamski, Mikołaj Budzik, 

Paulina Szczepaniak, Natalia Świderska 
i Patryk Wysocki. Wzorem lat ubiegłych 
przyznano także tytuł ,,Prymusa Roku”, czyli 
ucznia, który zdobył łącznie najwyższą ilość 
punktów z egzaminów końcowych. Tytuł ten 
otrzymali: Weronika Kąkol, Wiktoria Jarosik 
i Stanisław Jaskólski. Przyznano również 
trzy Nagrody Specjalne, które wręczono: Oli-
wii Klar – nagroda od rady rodziców, Zuzan-
nie Lijewskiej – nagroda ufundowana przez 
Urząd Gminy i Miasta oraz Stanisławowi Ja-
skólskiemu – nagroda dyrektora szkoły. 

Podczas uroczystości pożegnano dyrektor 

szkoły Teresę Kiełbik. Słowa uznania i po-
dziękowania za 20-letnią pracę na rzecz gim-
nazjum skierowali: burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak, Agnieszka Pawlak – zastępca prze-
wodniczącej rady rodziców i nauczyciele. 
Natomiast Teresa Kiełbik, dziękując wszyst-
kim za współpracę, złożyła również życze-
nia swojej następczyni – Agnieszce Jaźwiec. 
Podsumowaniem uroczystości był program 
artystyczny połączony z prezentacją multi-
medialną ukazujący historię i dorobek szkoły 
przygotowany przez Dorotę Bukowską. 

Nie zabrakło przy tym ogromnych wzru-
szeń. Uroczystości przyświecało bowiem 
motto: Są w życiu chwile, które na zawsze 
w pamięci zostają i choć czas przemija, one 
nie mijają i są osoby, które raz poznane bywa-
ją w życiu niezapomniane. Bo przecież to gim-
nazjum przez 20 lat miało swoją duszę.

Uroczystość prowadzili: Agata Pawlaczyk
-Wieczorek i Tomasz Głowacki.

Dorota Bukowska

Uczniowie zaprezentowali zarówno utwory 
muzyczne jak i układy taneczne
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Najlepsze w województwie
Do rzadkości należy, aby uczniowie z jednej szkoły 
stanęli na najwyższym podium w konkursie o zasięgu 
wojewódzkim w dwóch kategoriach wiekowych. 

Ten zaszczyt przypadł w udziale Szkole 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w No-
wych Skalmierzycach. W Wojewódzkim Kon-
kursie Literackim ,,100 lat UAM’’ I miejsce 
w kategorii uczniów klas I-IV zajęła Nela 
Jurek z klasy IVb, natomiast I miejsce w kate-
gorii uczniów klas V-VIII zdobyła Michalina 
Budzik z klasy VIIa. Koordynatorem konkur-
su był Departament Edukacji i Nauki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego w Poznaniu. Natomiast jego celem 
było wzbudzenie zainteresowania wśród 
uczniów historią Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, biografią jego pa-

trona, historią absol-
wentów oraz kierunka-
mi studiów. 

Zadaniem uczniów 
klas młodszych było 
napisanie rymowanki 
lub krótkiego wiersza 
na temat UAM. Natomiast uczniowie klas 
starszych redagowali na dwie strony opis 
wybitnego absolwenta uczelni ze swojej 
okolicy. Nela Jurek pisała pracę pod kierun-
kiem Agaty Pawlaczyk-Wieczorek, natomiast 
Michalina Budzik pod kierunkiem Doroty 
Bukowskiej. W swojej wypowiedzi opisała 

niezwykłego podróżnika i wybitnego profe-
sora Michała Jarneckiego. 

Uroczysta gala konkursu odbyła się 18 
czerwca br. w budynku uniwersytetu. Ser-
decznie gratulujemy.

 
Dorota Bukowska

I Turniej Wsi Skalmierzyce
Koło Gospodyń Wiejskich w Skalmierzycach we współpracy 
z sołectwem oraz OSP Skalmierzyce 28 lipca zorganizowało I Turniej 
Wsi Skalmierzyce. 

Trzy zgłoszone drużyny rywalizowały 
o nagrodę niespodziankę w sześciu nieco-
dziennych konkurencjach, jak np. „buszują-
cy w zbożu”, „wyścig gąsienic”, czy „rzut gu-
miakiem”. Zwyciężyła drużyna Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skalmierzycach. Wszyscy 
uczestnicy zawodów zostali obdarowani me-

dalami oraz nagrodami, a ponadto na placu 
rekreacyjnym „Dąbek” zostaną zamontowa-
ne cztery ławki parkowe – główna nagroda 
rywalizacji sportowej. Najmłodsi uczestni-
czyli w zabawach przygotowanych przez 
strażaków. Dzieci brały udział w „gaszeniu 
płonącego domu” oraz „ściąganiu kota z drze-

wa”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
prowadzona przez straż akcja edukacyjna 
– udzielanie pierwszej pomocy. Przybyli go-
ście mogli spróbować placka drożdżowego 
przygotowanego przez panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich a także swojskiego chleba ze 
smalcem, ogórków kiszonych oraz innych 
potraw i wypieków. Na najmłodszych czeka-
ły zamki dmuchane i kolorowe balony oraz 
nagrody za udział w zabawach. Wydarzenie 
było współfinansowane ze środków Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce.

 
Ewelina Stachowicz-Zych 

Zainteresowaniem cieszyła się akcja edukacyjna udzielania pierwszej pomocy oraz poczęstunek przygotowany przez Koła Gospodyń Wiejskich
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Kolarze pojechali 
w Droszewie
W dniach 5-7 lipca odbyła się 29. 
edycja Ogólnopolskiego Wyścigu 
Kolarskiego organizowanego 
przez Wielkopolski Związek 
Kolarski w Kaliszu. Trasa 
przebiegała tradycyjnie przez 
Kobylą Górę i Ludwików z metą 
w ostatnim dniu w Droszewie. 
Zwycięzcami w następujących kategoriach 
wiekowych zostali:
• Igor Sęk z UKS Copernicus-CCC - junior 

młodszy, 
• Natalia Nawrocka z KTK Kalisz - juniorka 

młodsza, 
• Dawid Wika-Czarnowski z UKS Mróz 

Jedynka Kórnik - młodzik, 
• Maria Hoffman z UKS Mróz Jedynka Kórnik 

- młodziczka, 
• Karol Grządziel z UKS Ratusz Maszewo 

Szkółka K - żak. 

Sport to zdrowie
Ruch jest tym rodzajem wysiłku 
fizycznego, który bardzo korzyst-
nie wpływa na rozwój dzieci. 

W związku z tym przez cały tydzień malusz-
ki ze żłobka zamieniły się w sportowców, po-
znając dzięki temu wiele dyscyplin sportowych.

Dzieci uwielbiają sie ruszać. Ich chęć do 
aktywnej zabawy jest wręcz niepohamowana. 
Starajmy się nie tłumić tej naturalnej potrzeby, 
tylko pielęgnować ją i rozwijać.

Podczas zorganizowanych konkurencji 
sportowych dzieciom towarzyszył uśmiech 
i dobra zabawa. Dzięki życzliwości Publicznego 
Przedszkola nr 1 „Jarzębinka“, które udostep-
niło sprzęt sportowy, dzieci mogły choć przez 
kilka dni poczuć się jak prawdziwi sportowcy, 
zdobywając przy okazji prawdziwe pucha-
ry, których użyczył nam na ten czas nasz Pan 
Dzielnicowy. 

Mamy nadzieję, że swoimi działaniami za-
chęciliśmy dzieci do podejmowania jak najczę-
ściej aktywności ruchowej. W imieniu dzieci 
oraz własnym serdecznie dziękujemy!

Juszczak, S. Choniawko

Zawodnikom dopingowali Sekretarz Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Michał Ciup-
ka, a także samorządowcy- przedstawiciele 
powiatu pleszewskiego, jarocińskiego i gmi-
ny Dobrzyca. 

Zadanie było współfinansowane ze środ-
ków samorządu Nowych Skalmierzyc.

Aleksander Liebert
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Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019
„Chce mi się chcieć” – tak brzmiało tegoroczne hasło Gminnego 
Finału Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, który 
odbył się 17 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. bł. ks. J.N. 
Chrzana w Gostyczynie. 

W wydarzeniu wzięli udział uczniowie ze 
wszystkich gminnych szkół oraz podopiecz-
ni ze Środowiskowego Domu Samopomocy 
z Nowych Skalmierzyc. Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza 
Walczaka reprezentowali pełnomocnik do 
spraw uzależnień Hanna Rozbicka – Winiecka 
oraz członkowie Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. Głównymi 

celami akcji było m.in.: rozwijanie i wspiera-
nie talentów, rozbudzanie motywacji, kształ-
towanie pozytywnego myślenia oraz aktywne 
spędzanie wolnego czasu bez wspomagaczy.

Wydarzenie rozpoczęło się przemar-
szem zespołów ulicami wsi Gostyczyna. 
Najmłodsi rywalizowali pomiędzy sobą 
w trzech konkursach. Pierwszy z nich pole-
gał na ułożeniu rymowanki na temat hasła 
przewodniego. Z kolei w rywalizacji plastycz-

nej tworzyli plakat na temat „Nasz sposób 
na nudę”. Równolegle odbywały się grupo-
we zajęcia sportowe z torem przeszkód oraz 
rozgrywki indywidualne w następujących 
kategoriach: rzuty woreczkami do obręczy, 
strzały piłką do bramki, rzuty do kosza, skoki 
na skakance, dart oraz rzuty piłką w butelki. 
Kiedy rywalizacja dobiegła końca, zaproszo-
no wszystkich na poczęstunek oraz pokaz 
strażacki w wykonaniu OSP Gostyczyna. 

Podczas podsumowania uczestnikom wrę-
czono dyplomy, nagrody oraz statuetki. Pierw-
sze miejsce zdobyła SP im. bł. ks. J.N. Chrzana 
z Gostyczyny, na drugim miejscu uplasowała 
się SP im. Powstańców Wielkopolskich z No-
wych Skalmierzyc, trzecie miejsce zajęła SP 
im. M. Konopnickiej w Droszewie. 

Krystian Wrzesiński

13 lipca br. po raz szesnasty odby-
ły się Powiatowe Zawody Sikawek 
Konnych, w których udział wzięły 
m.in. jednostki z terenu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 
– OSP Boczków, Gostyczyna 
i Biskupice Ołoboczne. 

Tegoroczne zmagania ochotników roz-
grywały się w Konradowie (gmina Sośnie). 
Głównym zadaniem był tor przeszkód, który 
należało pokonać w jak najkrótszym czasie.
Klasyfikacja końcowa:
W kategorii żeńskiej:
• III miejsce OSP Boczków 
• V miejsce OSP Biskupice Ołoboczne
W kategorii męskiej: 
• IV miejsce OSP Boczków 
• V miejsce OSP Biskupice Ołoboczne
• VII miejsce OSP Gostyczyna

Wynik drużyn z gminy Nowe Skalmierzy-
ce zaowocował zdobyciem pierwszego miej-
sca w powiecie i uzyskaniem pucharu staro-
sty ostrowskiego. Serdecznie gratulujemy!

Dariusz Smułka

Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem 
zespołów ulicami wsi Gostyczyna

XVI Powiatowe Zawody Sikawek Konnych
15Sierpień, nr 8(309)/2019




