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Podwyższona stawka  
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi
Od sierpnia wzrośnie opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.  
Zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą stawka wzrośnie o 7 zł,  
tj. z 18 zł do kwoty 25 zł na osobę.

Podwyżka jest spowodowana decyzją 
Zarządu Regionalnego Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów w Ostrowie Wielko-
polskim, który to pod koniec marca podjął 
uchwałę zwiększającą dotychczasowe kosz-
ty odbioru zmieszanych odpadów komunal-
nych aż o ponad 38%.

Łączne koszty funkcjonowania systemu 

w roku 2020 szacowane są na kwotę 
3.512.263,20 zł. Dotychczasowa stawka 
wynosząca 18 zł dałaby roczny wpływ do 
budżetu w kwocie około 3.024.000,00 zł. 
W związku z tym niedobór wynosi oko-
ło 488.263,20 zł. Przeliczając go na pięć 
miesięcy 2020 roku (od sierpnia do grud-
nia) podwyżka musi przynieść dodatkowe 

dochody w wysokości 97.652,64 zł mie-
sięcznie, co na jednego mieszkańca (opłatą 
objętych jest około 14.000 mieszkańców) 
przekłada się wzrostem stawki o 7,00 zł od 
osoby, do kwoty 25,00 zł. 

Niezmieniona zostaje stawka opłaty mie-
sięcznej podwyższonej za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi w przypadku, 
gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów w sposób 
selektywny i wynosi 50,00 zł od osoby.

Przypominamy, że osoby zamieszku-
jące budynki jednorodzinne korzystające 
z kompostowników mogą uzyskać ulgę 
wynoszącą 1,00 zł od mieszkańca. W przy-
padku chęci skorzystania z upustu zainte-
resowani muszą złożyć w urzędzie nową 
deklarację na gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Dariusz Smułka

Alejka spacerowa 
w parku w Ociążu

Trzynaście tysięcy złotych sołectwo 
Ociąż przeznaczyło na budowę pierwszego 
odcinka alejki spacerowej w południowej 
części parku. Poza ułożeniem 150 metrów 
nawierzchni chodnika wzdłuż alejki zamon-
towano także ławki. Będzie ona służyć nie tyl-
ko mieszkańcom, ale także i tym, którzy będą 
u nas przejazdem. W przyszłym roku planuje-
my wykonać kolejnych 150 metrów – powie-
dział sołtys wsi Józef Marciniak.

 
Dariusz Smułka

Obowiązujący od niespełna 
siedmiu lat system 

zagospodarowania odpadów 
jest skonstruowany przez 
ustawodawcę w sposób 

bilansujący się. W praktyce 
oznacza to, że gmina nie ma 
możliwości dopłaty (jak ma 
to miejsce przy opłatach za 
wodę czy odbiór ścieków) 

i koszty całego systemu muszą 
być w 100% sfinansowane 

przez mieszkańców.

W następnym roku  
powstanie dalsza część alejki

Głosowanie nad uchwałą o nowej stawce za gospodarowanie odpadami
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Zakończyło się kolejne 
przedsięwzięcie drogowe  
– przebudowa ul. Krótkiej 
w Nowych Skalmierzycach. 

Zgodnie z założeniami od jej końca do 
wjazdu na osiedle od strony ulicy Jabłonko-
wej w Śliwnikach na odcinku 232 metrów 
wykonano nawierzchnię asfaltową o szero-
kości 5 metrów oraz chodniki z kostki bru-
kowej o szerokości 2 metrów.

Jako samorząd staramy się sukcesywnie re-
montować gminne drogi. Cieszę się, że miesz-
kańcy ulicy Krótkiej mają już gotowy główny 
odcinek przebiegający przez ich osiedle – sko-
mentował obecny przy odbiorze inwestycji 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Jerzy Łukasz Walczak. Zadanie było 
w całości finansowane z gminnego budżetu, 
a jego koszt wyniósł 359.467,78 zł.

 
Dariusz Smułka

Ulica Słoneczna w budowie
Do końca sierpnia potrwają prace związane 
z położeniem nowej nawierzchni na ulicy 
Słonecznej w Fabianowie. 

Remontowany odcinek o dłu-
gości 1,1 km poza nowym asfal-
tem zyska także chodnik, wjaz-
dy do posesji i na pola a także 
odwodnienia w postaci rowów. 

Zostały wykonane już kra-
wężniki i obrzeża pod chodnik, 
Wielobranżowe Przedsiębior-
stwo Komunalne w Skalmierzy-
cach pobudowało główną linię 
wodociągową, a spółka Energa 
usunęła kolizję z siecią elektro-
energetyczną i przestawiła słu-
py oświetleniowe. 

Na to zadanie samorząd No-
wych Skalmierzyc pozyskał pra-
wie 64% dofinansowania całko-
witych kosztów inwestycji, które 

przewiduje się na poziomie po-
nad 1,3 mln złotych. Środki w ra-
mach PROW na lata 2014-2020 
przekaże Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego.

Dariusz Smułka

Przebudowa ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach

zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych
Pierwsza tegoroczna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych, do których należą np. stoły, 
szafy, krzesła, sofy, dywany trwała od 28 lutego 
do 22 maja. 

W osiem ustalonych w tym 
okresie dni pracownicy skal-
mierzyckiego Wielobranżo-
wego Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego zbierali je z ulic 
i punktów wyznaczonych we 
wszystkich miejscowościach 
Gminy. Wbrew pozorom cieszy 
ten widok, bo świadczy o tym, 
że potrafimy w prawidłowy 
sposób pozbywać się tego ro-
dzaju śmieci – skomentował 
hałdy zebranych odpadów 
burmistrz Jerzy Łukasz Wal-
czak. I zapowiada: jeszcze jed-

ną taką zbiórkę zorganizujemy 
w drugim półroczu. Mieszkań-
cy będą mogli również w bez-
pieczny sposób pozbyć się zu-
żytego sprzętu elektronicznego. 
Takie akcje to element naszej 
długofalowej polityki proekolo-
gicznej, więc będziemy organi-
zować je cyklicznie.

 
Magdalena Kąpielska 

Ulica Krótka przed przebudową
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Obchody 80. rocznicy  
wywózki mieszkańców Gminy  
do obozu w dachau
W „starym” budynku szkoły podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach w latach 1939-1940 
mieścił się obóz przejściowy dla polskiej ludności cywil-
nej, która była stąd wysyłana do obozów koncentracyj-
nych, więzień hitlerowskich, na roboty przymusowe oraz 
na wysiedlenie do III Rzeszy. Taki los był udziałem m.in. 
powstańców wielkopolskich, szkolnej społeczności – na-
uczycieli i uczniów, harcerzy oraz społeczników regionu.

W jednym z ostatnich numerów gaze-
ty („Historia jednej fotografii” cz.4) pisali-
śmy, że wiosną 1940 roku Niemcy wywieź-
li przetrzymywane tutaj osoby do obozu 
w Dachau. 80-ta rocznica tego wydarzenia 
została uczczona przez Burmistrza Gminy  
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza 
Walczaka 24 maja br. złożeniem znicza oraz 
wiązanki kwiatów przy pamiątkowej tablicy 
znajdującej się obok szkoły. 

Więcej o tej tragedii możemy dowiedzieć 
się m.in. z zapisków więźnia obu obozów, 
mieszkańca Nowych Skalmierzyc Stanisła-
wa Bartczaka, który w momencie wywózki 
w 1940 roku miał zaledwie 18 lat. Dzięki 
uprzejmości Marii Boroch wspomnienia te 
ujrzały światło dzienne 1 września 2016 
roku – podczas uroczystości odsłonięcia ta-
blicy upamiętniającej ofiary wspomnianego 
obozu. Oto ich krótki fragment:

W dniu 24 maja 1940 roku w godzinach 

rannych na podwórze szkolne zajechały dwa 
autobusy, do których hitlerowcy załadowali 
dziewczyny i je wywieźli. Po około godzinie 
autobusy ponownie zajechały na podwórze 
i wówczas nas wyprowadzono z sali i polecono 
wsiąść do nich. Stojący na chodnikach człon-
kowie naszych rodzin żegnali nas z płaczem 
(wielu na zawsze). Myśmy donośnym gło-
sem zaśpiewali na pożegnanie piosenkę: „Od 
Skalmierzyc ciągną chmury”. Zawieziono nas 
na stację do Ostrowa. Około 11- tej na peron 
wtoczył się pociąg towarowy. Okna bydlęcych 
wagonów były gęsto zabezpieczone drutem 
kolczastym, a w tych oknach zobaczyliśmy 
głowy wystraszonych chłopców, takich jak my. 
Na stopniach wagonów stali uzbrojeni SS-ma-
ni. Gdy pociąg się zatrzymał SS-mani ustawili 
się w dwuszereg, twarzami zwróconymi do 
siebie i rozpoczęło się sprawdzanie listy obec-
ności. Każdy wywoływany musiał przebiegać 
między tym dwuszeregiem SS-manów, którzy 

w tym czasie każdego tłukli kolbami, pałkami 
i pięściami. Następnie wtłoczyli nas do jedne-
go z wagonów, w którym znajdowało się już 
kilku chłopców z Kalisza. Wagon zaryglowa-
no, pociąg ruszył. Do chwili przekroczenia 
granicy polsko-niemieckiej nic się nie działo. 
Natomiast począwszy od Międzyborza SS-ma-
ni zaczęli strzelać do wagonów. Padały strza-
ły w czasie postoju na stacjach, zgromadzeni 
Niemcy obrzucali nasze wagony kamieniami 
i okrzykami podjudzali SS-manów do wystrze-
lania lub powywieszania nas. 

Pod wieczór 25 maja 1940 roku po zatrzy-
maniu się pociągu wysiedliśmy na peronie 
stacyjnym napis: „Dachau”. Teraz już wiedzie-
liśmy na pewno dokąd zostaliśmy przywie-
zieni. Dla nas wszystkich był to kres podróży 
pociągiem, a dla wielu z nas miejsce śmierci.

 
 

Magdalena Kąpielska

 Złożenie kwiatów przy pamiątkowej tablicy znajdującej się obok szkoły
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Pocztówki więźniów obozu 
przejściowego w Nowych 
Skalmierzycach

dodatkowe zniżki  
dla seniorów z Gminy 
i Miasta Nowe 
Skalmierzyce
1 czerwca w Ostrowie Wielkopol-
skim doszło do podpisania poro-
zumień międzygminnych dających 
posiadającym Skalmierzycką Kartę 
Seniora możliwość korzystania 
z kolejnych zniżek. 

Samorządy reprezentowali burmistrz 
Jerzy Łukasz Walczak i prezydent Beata Kli-
mek, natomiast spółkę CRK Zieleń i Rekre-
acja prezes Wojciech Białas. Tym razem jest 
to sześć ulg, które można zrealizować na te-
renie Ostrowa Wielkopolskiego:
• 30% zniżki na seanse filmowe 

organizowane w Kinie „Komeda” 3D;
• 30% zniżki na imprezy organizowane 

przez Ostrowskie Centrum Kultury;
• 30% zniżki na imprezy organizowane 

w Forum Synagoga;
• 30% zniżki na korzystanie z lodowiska 

z funkcją rolkowiska;
• 30% zniżki na korzystanie z Basenu 

Miejskiego „Olimpijska”;
• 50% zniżki na korzystanie z Parku 

Olbrzymich Owadów na terenie zalewu 
Piaski Szczygliczka.
Cieszę się, że nasz program się rozrasta, 

zarówno o kolejnych przedsiębiorców, jak i se-
niorów. Wydaliśmy już blisko 500 kart i mamy 
nadzieję, że to dopiero dobry początek. Mamy 
wszak blisko 2500 osób mających prawo 
o taką kartę się ubiegać – skomentował bur-
mistrz Jerzy Łukasz Walczak. Z tego miejsca 
chciałbym także bardzo serdecznie podzięko-
wać Pani Prezydent Beacie Klimek, która wy-
konała w naszą stronę piękny gest. Jesteśmy 
pierwszym samorządem, którego mieszkańcy 
w jesieni życia będą korzystali z ulg i zniżek na 
terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

Dariusz Smułka

W. P. Zygmunt Muszyński    Neu Skalden, 30.04.40 r.
Ostrowo, Breslauer Str. 9
Z. Muszyński, N- Skalden, Neue Schule

Kochani! Jesteśmy w Sk. Kiedy dalej wyjedziemy tego nie wiemy. Ma to nastąpić 
w najbliższych dniach. Paczki możemy otrzymywać, wobec czego przyślijcie mi żyw-
ności trochę (wędliny, masło), po za tym przydałaby mi się łyżka i menażka, płócien-
ne woreczki białe do bielizny, samouczek angielski, karty do gry (Radzia). W walizce 
w biurze mam granatowy drelich, ten przydałby się mi również. Chociaż przygoto-
wuję się na ten wyjazd do Reichu, niemniej jednak będę starał się znaleźć w domu. 
Wy ze swej strony pomyślcie również o tym. Naogół nastrój wśród nas jest nie naj-
gorszy. Pomimo obostrzeń, zdołałem się widzieć z p. M-ą i p. Wr-im. Są dobrej myśli. 
[Każą nam] się nie przejmować wyjazdem. Zawsze myślałem o wyjeździe mając tylko 
walizkę forsę i paszport przy sobie. Że wyjeżdżam na koszt rządu, mówi się trudno. 
Nie jest wszystko tak źle jak wygląda. Trzymajcie się dobrze, tak jak ja się trzymam. 
Całuję Was mocno. [podpis]

P.S. Do paczki wsadźcie jakąś powieść z gazetą, którą będzie można potem zniszczyć.

J. W. Pan Zygmunt Muszyński   Ostrowo Posen, 1.05.40 r.
Ostrowo, Breslauer Str. 9

Kochany Zygmunciu!                                                                  1.05.40   godz. 15
W dniu Twych imienin zasyłam moje najszczersze życzenia wszelkiej pomyślności, 
przede wszystkim zdrowia, szczęścia i rodzinnego Błogosławieństwa Bożego.   
        Z. Czaja
PS. Dziękuję za paczkę. Chleba i bułek nie przysyłać, gdyż mamy aż za dużo.  
Koc [nieczytelne]
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Dzięki podpisanym porozumieniom seniorzy z terenu 
gminy będą mogli korzystać z kilku zniżek 
na ofertę sportowo-kulturalną w Ostrowie Wielkopolskim



Kolejowe Przysposobienie Wojskowe 
- czołowa organizacja życia 
społecznego w latach 1929-1939

cz. I
W ostatnim dziesięcioleciu okresu międzywojennego wśród wielu 
istniejących w Skalmierzycach Nowych organizacji paramilitarnych 
na czołowe miejsce wysuwa się Kolejowe Przysposobienie Wojskowe. 
Była to organizacja ogólnopolska środowiska kolejarzy wiodąca prym 
w życiu społecznym i wychowaniu patriotycznym. 

Pierwsza informacja o założeniu KPW 
w Skalmierzycach Nowych pojawiła się w lu-
tym 1929 roku. Doszło wtedy do zawiązania 
się struktur tej organizacji, a na jej czele sta-
nął kolejarz Józef Wawrik z ulicy Kolejowej. 
Trzon stanowiły uzbrojone i umundurowa-
ne drużyny kolejowe przyjmujące struk-
turę wojskową z naciskiem 
położonym na szkolenie 
wojskowo-obronne. Orga-
nizacje skupiała się w tzw. 
ogniskach, które aż do czasu 
wybuchu wojny w 1939 r. sta-
nowiły trzon życia społecz-
nego w miejscu działania. Już 
w roku 1930 skalmierzyckie 
Ognisko KPW było organi-
zatorem obchodów 10-lecia 
zwycięstwa nad Rosją So-
wiecką. W dniu 10 listopa-
da przygotowano capstrzyk 
ulicami miasta z szeregami 
umundurowanych członków 
KPW oraz orkiestrą kole-
jową i orkiestrą straży po-
żarnej. W dniu następnym 
po raz drugi uformował się 
pochód, który w zwartym 
szeregu z orkiestrą udał się 
na nabożeństwo do kościoła 
w Skalmierzycach. Po wy-
słuchaniu mszy św. pochód 
około 1000 uczestników 
przy dźwiękach orkiestry kolejowej i licz-
nych sztandarów przeszedł na dziedziniec 
szkoły w Skalmierzycach Nowych i tutaj na-
stąpiło rozwiązanie. Wieczorem o godz. 1800 

wszyscy zebrali się w sali kantyny przy uli-
cy Mostowej, która wówczas została wyre-
montowana z racji przejęcia jej przez KPW. 
Była to zarazem inauguracja działalności 
kantyny jako sali KPW przystosowanej do 
zebrań i zabaw tanecznych. Otwarcia uro-
czystej akademii przygotowanej w rocznicę 
odzyskania niepodległości oraz zwycię-
stwa w roku 1920 dokonał prezes ogniska 
- zawiadowca Franciszek Garstecki. Referat 
na temat odrodzenia się Państwa Polskie-
go wygłosił kierownik szkoły Józef Jaracz, 

który podkreślił rolę Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w tym wielkim dziele. Prowa-
dzący akademię Franciszek Garstecki trady-
cyjnie wzniósł trzykrotny okrzyk na cześć 
Rzeczypospolitej, Prezydenta Mościckiego 
oraz Marszałka Piłsudskiego. Dzieci szkol-
ne wystąpiły z programem artystycznym 

zakończonym odśpiewaniem „Roty” Marii 
Konopnickiej, a orkiestra odegrała Marsz 
Pierwszej Brygady. Przy takiej okazji nie 
mogło się obyć bez przedstawienia przygo-
towanego przez zespół teatralny KPW. Ode-
grano dwa przedstawienia pt. „Skazaniec” 
oraz drugie – komedię „Do wynajęcia”. Po 
krótkiej przerwie salę przystosowano do za-
bawy tanecznej, podczas której przy dźwię-
kach orkiestry bawiono się do rana (to były 
wspaniałe czasy!).

Miesiąc później, w dniu 16 grudnia 1930 
r. tutejsze ognisko przygotowało akademię 
z okazji „Miesiąca Morza Polskiego”. Już 
o godz. 1730 sala KPW wypełniła się publicz-
nością. Referat o polskim Morzu Bałtyckim 

i znaczeniu odzyskania do niego dostępu 
wygłosił inż. Blum z tutejszych Warsztatów 
Wagonowych. W swoim przemówieniu inż. 
Blum zachęcał publiczność do ofiarności na 
rzecz obchodów „Miesiąca Morza”. Niezwy-
kłą atrakcją spotkania było zainstalowanie 
na sali KPW wideoodbiornika, za pomocą 
którego pan Dolata wyświetlił obrazki oraz 
zaprezentował koncert Jana Kiepury. 

Niezwykłą imprezą kulturalną był występ 
istniejącego przy KPW „Teatralnego Koła 
Amatorskiego”, jaki odbył się w dniu 1 lute-
go 1931 roku. Artyści amatorzy przy współ-
udziale członków chóru „Halka” wystawili 
na scenie sali komedio-operę zatytułowaną 
„Skalmierzanki – czyli koniki zwierzyniec-
kie”. Widowisko komediowe cieszyło się nie-
zwykłą popularnością, dlatego sala kantyny 
„pękała w szwach”. Skalmierzycką premierę 
widowiska zaszczyciły swoją obecnością 
władze kolejowe z naczelnikiem Oddziału 
Mechanicznego z Ostrowa inż. Reszelskim 
oraz kierownikiem Działu Ruchu z Poznania 
referendarzem Nedbalem. Wizyta wysokich 

urzędników związana też była z chęcią za-
poznania się z wszechstronną działalnością 
miejscowego ogniska KPW. Panowie byli 
nie tylko zadowoleni, ale też służyli radą. 
Wszystkich przybyłych powitał prezes ogni-
ska Fr. Garstecki, wznosząc okrzyk na cześć 
prezydenta Ignacego Mościckiego, obcho-
dzącego w tym dniu imieniny. Orkiestra 
kolejowa pod batutą Wiktora Gurbisza ode-
grała Hymn Narodowy. O godz. 1915 rozpo-
częło się przedstawienie z muzyką orkiestry 
kolejowej. Aktorzy i orkiestra wywiązali się 
ze swojego zadania znakomicie - „…były nie-
ustające oklaski. Po występach tradycyjnie 
bawiono się na sali do rana”. 

Członkowie zarządu KPW intensywnie 
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działali, przygotowując niezliczone impre-
zy kończące się zazwyczaj „zabawami do 
rana”. Już w marcu przygotowano kolejną 
imprezę z okazji imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 18 marca urządzono tradycyj-
nie capstrzyk ulicami miasta przy udziale 
urzędników, Kolejowej Straży Pożarnej i or-
kiestry kolejowej. Przy licznie iluminowa-
nych domach capstrzyk przeszedł ulicami 
Skalmierzyc Nowych. Nazajutrz, w dniu 19 
marca, w sali KPW o godz. 1900 akademię 
imieninową prowadził zaw. Garstecki. Na 
uroczystość przybył starosta ostrowski dr 
Łobos i mecenas Garliński – prezes okrę-
gowy Bezpartyjnego Bloku Współpracy 
z Rządem oraz miejscowe władze samo-
rządowe. Dzieci szkolne pod kierunkiem 
pani Jaraczowej wygłosiły deklamacje na 
cześć Marszałka. Po występie dzieci śpiewał 
chór „Halka”. Dzieci szkolne pod batutą Jana 
Garszczyńskiego zaśpiewały „Marsz Pierw-
szej Brygady”. Na końcu ślusarz Cieślawski 
wykonał kilka utworów muzycznych wraz 
z orkiestrą pana Gurbisza. Obszerny referat 

o Józefie Piłsudskim wygłosił członek KPW- 
zawiadowca stacji Wawrzyn Niezgódka. Na 
zakończenie orkiestra odegrała „Pierwsza 
Brygadę”. 

Sala KPW przy ulicy Mostowej służyła 
nie tylko dla oficjalnych akademii czy za-
baw. Jak było potrzeba, przystosowywano ją 
jako areną sportową. W styczniu 1932 roku 
rozegrano tam mecz bokserski między dru-
żynami KPW Skalmierzyce a drużyną KPW 
Ostrów. Niestety nie są mi znane wyniki. 
Imieniny Marszałka Piłsudskiego obchodzo-
ne były co roku, aż do jego śmierci w 1935r. 
Staraniem Ogniska KPW uroczystości te 
odbyły się także w 1932r. Tradycyjnie przy-
gotowano wieczorny capstrzyk z udziałem 

grupy Powstańców Narodowych. W dniu 
imienin do sali KPW przybył ks. Gmerek 
i naczelnicy miejscowych urzędów. Referat 
o J. Piłsudskim wygłosił Fr. Garstecki. Orkie-
stra pod batutą W. Gurbisza wykonała Hymn 
Narodowy oraz dwa własne utwory na cześć 
Marszałka. Nauczycielka Rosnerówna wy-
głosiła deklamacje, a nauczyciel Edmund 
Kaczmarek przygotował obszerny referat 
o Józefie Piłsudskim. Po krótkiej przerwie 
orkiestra wykonała utwór „Kwiaty Polskie”, 
a miejscowe Koło Sceniczne KPW odegrało 
przedstawienie „Jak kapral Szczuka wyki-
wał śmierć” - była to „krotochwila w 3 ak-
tach”. Akademia zakończyła się wesołymi 
marszami granymi przez orkiestrę.

Także uroczystości 3-majowe były przy-
gotowywane w 1932 roku przez Ognisko 
KPW. W tym roku nie było jeszcze kościoła 
w Skalmierzycach Nowych, dlatego uro-
czystości święta Konstytucji rozpoczęły się 
mszą w kościele św. Katarzyny. Z kościoła 
pochód członków KPW, towarzystw i orga-
nizacji ze sztandarami przeszedł ulicami 

miasta na Plac Wolności, gdzie odbyła się 
akademia. Wieczorem sekcja amatorska 
KPW odegrała w kantynie krotochwilę „Go-
belin” . Po przedstawieniu musiała się odbyć 
tradycyjna „zabawa aż do rana”. 

Jesienią 1933 roku w sali KPW zorganizo-
wano zawody o zdobycie „Państwowej Od-
znaki Sportowej”. Dużym zaangażowaniem 
w przygotowanie zawodów wykazali się 
porucznik Hoffmański a także zarząd ogni-
ska z Franciszkiem Garsteckim i Piotrem 
Kamelskim z referatu Wychowania Fizycz-
nego oraz Stefanem Berskim - kierownikiem 
sekcji lekkoatletycznej i gier ruchowych. 
W wyniku przeprowadzonych zawodów 
przyznano odznakę dla 54 członków, z cze-

go 11 złotych, 13 srebrnych i 30 brązowych. 
Uroczystość wręczenia tych odznak odbyła 
się w dniu 2 kwietnia w świetlicy KPW. Na 
wręczenie odznak przybyli starosta dr. Ek-
kert, Komendant Policji Państwowej Złoto-
górski, Komendant Powiatowy Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 
Hoffmański, naczelnik Oddziału Mechanicz-
nego z Ostrowa inż. Matuszewski, naczel-
nik Oddziału Drogowego inż. Jakubowski, 
kontroler Garbacz, zawiadowca stacji Ka-
lisz Żarnecki oraz przedstawiciele Zarządu 
Okręgowego Przysposobienia Wojskowego 
z Poznania w osobach asesora Roburskiego 
i asesora Rosady. Z ramienia skalmierzyc-
kich władz kolejowych uczestniczyli na-
czelnicy: Garstecki, Niezgódka i Podgórski. 
Otwarcia uroczystości dokonał naczelnik 
Garstecki, witając przybyłych gości oraz 
zdobywców Państwowej Odznaki Sporto-
wej. Przed rozpoczęciem spotkania wystą-
piła orkiestra KPW, orkiestra mandolinistek 
i mandolinistów, chór „Harfa” przy KPW 
oraz Kolejowe Towarzystwo Śpiewu „Halka”. 

Garsteckiemu, Niezgódce i Pio-
trowi Barszczowi nagrody POS 
wręczył osobiście starosta dr 
Ekkert. Pozostali zdobywcy od-
znak otrzymali je z rąk naczel-
nika Oddziału Mechanicznego 
z Ostrowa inż. Matuszewskie-
go. Po wspólnej herbatce wszy-
scy mieli okazję wysłuchania 
koncertu orkiestry kolejowej. 

28 czerwca 1935 roku 
o godz. 1500 w Skalmierzycach 
Nowych rozległy się trwają-
ce dwie minuty dźwięki syren 
Warsztatów Wagonowych oraz 
wszystkich parowozów na sta-
cji kolejowej. Była to zapowiedź 
rozpoczynających się „Dni Mo-
rza”. O godzinie 1930 zebrały 
się na Placu Wolności wszyst-
kie skalmierzyckie towarzy-
stwa i organizacje społeczne 
z pocztami sztandarowymi, 
aby o godz. 2000 rozpocząć tra-
dycyjny capstrzyk ulicami mia-
sta, oczywiście przy dźwiękach 

marszów orkiestry kolejowej i straży po-
żarnej. Przy ulicy 3 Maja Związek Strzelec-
ki dokonał symbolicznego zapalenia stosu. 
Po przemaszerowaniu ulicami Skalmierzyc 
Nowych pochód powrócił na Plac Wolności, 
gdzie koncert przygotowało Towarzystwo 
Śpiewu „Halka”. Nie obyło się bez przemó-
wień, odczytów i występów przedstawicieli 
władz KPW. Zakończeniem akademii było 
odegranie i odśpiewanie „Hymnu Floty Pol-
skiej”. Obchody były zaplanowane na sobo-
tę, natomiast w niedzielę wszyscy spotkali 
się w kościele na mszy św. celebrowanej 
przez ks. Jelińskiego.

 
Opracowanie i zdjęcia Jerzy Wojtczak
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Historia jednej 
fotografii cz. 6

Procesje z okazji Bożego Ciała na stałe wpi-
sały się w krajobraz polskich miast i wsi. Od 
średniowiecza są manifestacją wiary i groma-
dzą całe społeczności. Szczęśliwie do naszych 
czasów zachowała się fotografia z 1926 roku 
pokazująca przebieg uroczystości w Skalmie-
rzycach. Fotograf wykonał zdjęcie z jednego 
z budynków znajdujących się przy obecnej ul. 
Ostrowskiej. Widać na niej okazałe, roślinne 
bramy tworzone specjalnie na tę okoliczność 
oraz tłumy mieszkańców, w tym poczty sztan-
darowe. Tradycja bram niestety zanikła. Znik-
nęły także wiejskie, drewniane chaty kryte 
strzechą, ustępując miejsce nowym murowa-
nym budynkom. Fotografia pochodzi ze zbio-
rów prywatnych Jerzego Łukasza Walczaka.

Aleksander Liebert

100 tys. zł na dach  
w kościele w Ociążu
Rokrocznie samorząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
dofinansowuje prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie 
przy budynkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących 
własności Gminy. 

Do takich należą kościoły i obiekty sakral-
ne, dlatego z tej formy pomocy korzystają 
parafie rzymsko-katolickie. Na przestrzeni 
ostatnich pięciu lat dotacje otrzymały: 
• parafia pw. św. Bartłomieja w Biskupicach 

Ołobocznych (2018 rok – 100.000 zł), 
• parafia pw. Wszystkich Świętych w Dro-

szewie (rok 2015 – 25.000 zł, 2017 – 
48.700 zł i 2019 – 50.000 zł), 

• parafia pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Ociążu (2017 rok – 19.200 
zł i 18.000 zł, 2018 – 40.000 zł),

• parafia pw. Bożego Ciała w Nowych Skal-
mierzycach (2015 rok – 100.000 zł, 2016 
– 100.000 zł, 2017 – 100.000 zł),

• parafia św. Katarzyny w Skalmierzycach 
(2015 rok – 80.000 zł, 2017 – 30.000 zł).
Tegorocznym beneficjentem dotacji po-

nownie będzie parafia w Ociążu. Znajdujący 
się tutaj drewniany kościół pochodzi z lat 
1785-86. W roku 1927 został rozbudowany, 
a dwa lata później odnowiony. W rejestrze 
zabytków figuruje od 1954 roku.

Zarządca parafii ksiądz dr Krzysztof Ni-
ciejewski otrzymane z gminnej kasy 100.000 
zł przeznaczy na remont dachu. Zadanie jest 
kosztowne, dlatego też dotację uzupełni 
50.000 zł wyłożone przez parafię. Dodatko-
wo ksiądz stara się na powyższy cel pozy-
skać środki z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Prace polegać będą na wymianie pokry-
cia, wzmocnieniu elementów konstrukcyj-
nych więźby oraz stropu nad poddaszem. 

 
Magdalena Kąpielska 

8



Grodzisko 
w Ociążu
Legenda o powstaniu Ociąża 
mówi o pewnym pasierbie 
uciekającym przed ojczymem, 
który schronił się w lesie 
u starego pustelnika. Starzec 
zajął się nim, a później dał mu 
wnuczkę za żonę. Młodzi wybrali 
sobie fragment lasu, tam ocięli 
drzewa i dali początek wsi Ociąż. 

Nazwa tej miejscowości może być więc 
nazwą kulturową wywodzącą się od wycię-
cia lasu. Inna opowieść dotyczy najstarsze-
go zabytku na terenie gminy, czyli grodziska 
o wdzięcznej nazwie Lisia Góra. Podobno 
bardzo dawno temu stał tam warowny za-
mek z kościołem. W pewną niedzielę wy-
brała się zła dziedziczka do kościoła na na-
bożeństwo, służącą zaś zatrzymała w domu 
i dała ciężką pracę do wykonania. Zrozpa-
czona zawołała: oby się ten zamek z kościo-
łem zapadł. Wyrzeczona klątwa zaraz się 
spełniła i całość zapadła się pod ziemię. Na 
miejscu kościelnej chrzcielnicy wyrósł wielki 
dąb a obok zaczął płynąć strumień z czystą 
jak kryształ wodą. Ludność brała tę wodę 
przeciwko różnym chorobom, przynajmniej 
do czasu, kiedy drzewo ścięto a później znisz-
czono pozostały pień. Kto i kiedy ściął drze-
wo? Nie wiadomo. Żyjące pokolenie pamięta 
z niego tylko pień ogromny, nieco wygniły, 
zawsze czystą, uzdrawiającą wodą napeł-
niony. Przed dziesięciu może laty dopiero 
rozsadzony został prochem niezmierny ten 
pień, z którego cztery wozy pełne drzewa 
być miało. Pod korzeniami jego znaleziono 
czaszkę ludzką i końską szczękę, ale źródło, 
którego się spodziewano, nie znalazło się 
wcale i woda święta znikła bez śladu, jak-
by za karę świętokradztwa. Według innej 
wersji opowieści po ścięciu drzewa z pnia 
dalej tryskała woda o cudownych właści-
wościach. Podobno bawiące się przy źró-
dle dzieci zrobiły z gałganków szmacianą 
lalkę i naśladując księdza wypowiedziały 
słowa „chrzczę ciebie w imię Ojca i Syna 
i Ducha świętego”. Wtedy szmaciana lalka 
ożyła i zaczęła płakać. Gdy przestraszone 
dzieci porwały lalkę na strzępy, wypłynęła 
z niej krew. Wieść ta szybko rozniosła się 
po okolicy. Powieść ta dziwna trwa dotąd 
z najżywszą wiarą w tej okolicy, a ja mam 
ją od ówczesnych właścicieli Ociąża. Znałem 
nawet osobę, która do zabawy owej należała, 
a która dotąd o zajściu całem jest przekona-
na i ze skruchą zrządzenie a przestrogę bożą 
w nim uznaje. Wspomniane wyżej legendy 
zachowały się dzięki Romanowi Zmorskie-
mu, poecie epoki romantyzmu żyjącemu 
w połowie XIX wieku. Przebywał on w po-

bliskim dworze w Osieku, a jako że fascyno-
wał się folklorem, spisał te i inne podania 
i wydał w postaci książki „Podania i Baśnie 
ludu” w 1852 roku.

Zostawiając sferę ludowych opowieści 
i przechodząc do historycznych faktów: 
najstarszym udokumentowanym siedli-
skiem ludzkim na terenie Ociąża jest wspo-
mniane wczesnośredniowieczne grodzisko 
pierścieniowate zwane Lisią Górą. Należy 
ono do największych tego typu obiektów 
w okolicy. Nazwa pochodzi od znajdujących 
się tam lisich jam. Miejsce po raz pierw-
szy pojawia się w źródłach w 1534 roku. 
W ugodzie sądowej z 1620 roku napisano: 
…Grądziczek (wyraz prapolski oznaczający 
wyniosłość na mokradłach) maluśki, przy 
którym chce mieć grodzisko. Na podstawie 
analizy typologicznej ceramiki oraz analiz 
dendrochronologicznych powstanie grodu 
szacuje się na fazę wczesnego średniowie-
cza, czyli lata 950-1050. Miejsce to prawdo-
podobnie nie było grodem samodzielnym, 
a stanowiło część większej sieci obronnej. 
Wokół znaleziono wiele punktów osadni-
czych datowanych na okres funkcjonowa-
nia grodu.

Część południowa to stromy kopiec 
o obwodzie 125 metrów i wysokości do 6 

metrów. Od północnego wschodu nato-
miast zostało poszerzone przez stworzenie 
podgrodzia o średnicy 40 metrów, otoczo-
nego niezbyt wysokim półkolistym wałem. 
Całość zajmuje powierzchnię ok. jednego 
hektara. Zachowały się także przedwojen-
ne opisy tego miejsca: część ku południo-
wi położoną stanowi dość wysoki i stromy 
kopiec okrągły, u góry wklęsły, z nim łączy 
się, w kształcie przedłużonej podkowy, wał 
okólny, niezbyt wysoki. Całość ma formę nie-
zgrabnego owalu, a widoczne ślady rowu 
otaczają ją dookoła. Niegdyś istniały tu resz-
ty murów, które dziedzice pomału na cegłę 
rozebrali, dotąd przecież znajdują się podob-
no w ziemi spajane wapnem głazy. Niedaw-
no jeszcze miejsce cały pokrywały ogromne 
drzewa, po których wycięciu pozostały tylko 
teraz młodociane dęby i krzewiny. 

Z „młodocianych” drzew w ciągu lat wy-
rosły ogromne okazy. Z jednej strony pre-
zentują się pięknie, ale z drugiej zasłaniają 
pozostałości grodu. Jednak dzięki dostępnej 
technice skanowania przestrzeni, dysponując 
specjalnymi mapami, wyraźnie widać kon-
tury grodziska z charakterystycznymi wała-
mi, których konstrukcja pod warstwą ziemi 
dobrze zachowała się do naszych czasów. 

Aleksander Liebert

Grodzisko w Ociążu na skanie terenu wykonanym w technologii 3D
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Pierwsze urodziny Koła 
Gospodyń Wiejskich w Nowych 
Skalmierzycach
30 maja 2019 roku wpisem do Krajowego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała  
w naszym mieście nowa organizacja pozarządowa o nazwie 
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Skalmierzycach. 

Utworzenie KGW umożliwiły zmiany 
w Ustawie o Kołach Gospodyń Wiejskich, 
które pozwoliły na zakładanie tych organi-
zacji w miastach do 5 tysięcy mieszkańców.

Inicjatywę podjął Przewodniczący Sa-
morządu Mieszkańców w Nowych Skal-
mierzycach Tadeusz Orzechowski. 23 maja 
2019 roku zorganizował on spotkanie, 
podczas którego w drodze głosowania 
wyłoniono komitet założycielski w skła-
dzie: Krystyna Marczak, Ewa Pussak i Syl-
wia Fenger. Podczas kolejnego zebrania, 
w dniu 4 czerwca 2019 roku, wybrano za-
rząd, w skład którego weszły i pełnią swe 
funkcje do dnia dzisiejszego: Ewa Pussak 
– przewodnicząca, Sylwia Fenger – zastęp-
ca przewodniczącej, Ewa Korach – skarb-

nik i Katarzyna Orzechowska 
– sekretarz.

W ciągu 12 miesięcy działalności do 
naszego koła systematycznie dołącza-
li kolejni członkowie, zarówno panie, jak 
i panowie. Aktualnie deklaracje człon-
kowskie złożyło 39 osób, które aktywnie 
włączają się w działalność. Od momentu 
powstania realizowane były różnorodne 
inicjatywy i działania o charakterze rekre-
acyjno-sportowym, kulturalnym, charyta-
tywnym, rękodzielniczym, rozrywkowym, 
kulinarnym, zdrowotnym, czy też integru-
jącym społecznie.

Już w czerwcu 2019 r. koło przystąpiło 
do konkursu na „Najpiękniejszy Wianek 
Świętojański” organizowany przez Wielko-

polski Oddział Regionalny Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W lipcu, podczas Festynu Rodzinnego 
w ROD „Kolejarz”, przygotowano stoisko 
z własnymi wyrobami do degustacji oraz 
„Konkurs Smaków” dla uczestników.

Podczas Gminnych Dożynek w dniu 8 
września na stoisku zaprezentowano umie-
jętności kulinarne i rękodzielnicze człon-
ków koła. Serwowano ciasta, smalec z ogór-
kiem, pasztet i ser wędzony, który został 
szczególnie doceniony, a przepis opubliko-
wany w „Księdze smaków powiatu ostrow-
skiego” pod redakcją Janusza Grzesiaka. 
Podczas dożynek delegacja KGW prezento-
wała swój wieniec, na który w większości 
składały się plony ogrodów i działek.

Wyroby kulinarne i rękodzielnicze koło prezentowało podczas wielu imprez
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Setna rocznica urodzin Jana Pawła II  
- patrona Szkoły Podstawowej w Ociążu
Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje 
- słowa Jana Pawła II nabierają szczególnego znaczenia w sytuacji, 
w której się znajdujemy. 

Sytuacji, która stawia przed nami nowe 
wyzwania. Takim stało się zorganizowanie 
obchodów setnej rocznicy urodzin patro-
na Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Ociążu. 

W tym dniu proboszcz parafii pw. Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu, 
ksiądz Krzysztof Niciejewski odprawił mszę 
świętą, w której wzięli udział przedstawi-
ciele uczniów, rodziców i nauczycieli wraz 
z dyrektorem szkoły Grażyną Kucharską. Po-
zostali uczestniczyli we mszy za pośrednic-
twem mediów społecznościowych. Następnie 
przedstawiciele społeczności szkolnej 
posadzili przy budynku szkoły dąb, który 
będzie przypominał następnym pokoleniom 
postać Jana Pawła II. Większość rocznicowych 
działań, z racji sytuacji epidemicznej, prowa-
dzonych było zdalnie. Uczniowie m.in. wzięli 
udział w konkursie recytatorskim, w którym 
prezentowali poezję Jana Pawła II. Na stronie 
internetowej szkoły powstała galeria „Moje 
hobby – hobby Jana Pawła II”, gdzie uczniowie 
pokazują swoje uzdolnienia i zainteresowa-
nia tożsame z pasjami patrona. Przygotowa-
ne zostały także laurki dla Papieża oraz jego 
portrety, które również podziwiać można na 
stronie internetowej szkoły. Także lekcje on-
line pełne były wspomnień o Janie Pawle II. 

To szczególna rocznica, w szczególnych 
czasach, dlatego pamiętajmy, że według słów 
świętego Jana Pawła II: jeszcze będzie pięknie, 
mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo 
masz do przejścia całe życie. 

M. Stanek-Moś

W październiku zorganizowano wy-
cieczkę rekreacyjno-kulinarną na „Fe-
stiwal Smaków” do miejscowości Ko-
niec Świata. W wyjeździe uczestniczyło 
50 osób. 

W kolejnych miesiącach odbywa-
ły się liczne warsztaty: florystyczne, 
rękodzielnicze, rekreacyjno-zdrowot-
ne i kulinarne. W przesympatycznej 
atmosferze pod kierunkiem florystki 
powstawały okazjonalne stroiki i zdo-
bione świece. Cennych wskazówek i po-
rad, jak dbać o układ ruchowy udzielał 
uczestniczkom warsztatów trener per-
sonalny. Pod okiem specjalistki lepiły-
śmy smaczne pierogi.

Podczas wystawy modelarstwa 
zorganizowano kawiarenkę z własny-
mi wypiekami.

Wyroby własne kulinarne i ręko-
dzielnicze koło zaprezentowało rów-
nież podczas Kiermaszu Bożonarodze-
niowego w grudniu 2019 roku.

W styczniu tego roku włączono się 
do akcji charytatywnej podczas 28. Fi-
nału WOŚP, gdzie przy wsparciu spon-
sorów przygotowano dla uczestników 
grochówkę. Zorganizowano również 
punkt pomiaru ciśnienia. 

Przy wspólnym stole spotkaliśmy się 
na spotkaniu noworocznym. Na kolej-
nym, z okazji Dnia Kobiet gościliśmy wi-
zażystkę, która udzielała nam cennych 
porad urodowych. Dla chętnych pań 
zorganizowano warsztaty makijażu.

Nasze koło przystąpiło do otwartego 
konkursu ofert na rok 2020, ogłoszo-
nego przez Burmistrza Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce. Pozyskaliśmy 
środki na realizację dwóch zadań pu-
blicznych. Obecnie sytuacja epidemicz-
na uniemożliwia nam ich realizację. 
Nie znaczy to jednak, że nie działamy. 
Energia i inicjatywa, które charakte-
ryzują nasze grono wykorzystywane 
są w niesienie pomocy w walce z ko-
ronawirusem. Panie z koła szyły ma-
seczki dla ostrowskiego szpitala oraz 
dla mieszkańców Nowych Skalmierzyc. 
Przekazano środki finansowe ze skła-
dek członkowskich i wpłat dobrowol-
nych na dwie akcje: „Zrzutka-kabiny 
do dezynfekcji dla ratowników” oraz 
„Zrzutka dla Wolicy”. Dla pacjentów 
szpitala w Wolicy zakupiono również 
środki higieny osobistej, które przeka-
zano koordynatorowi akcji z OSP Borek.

Tak minął rok działalności. Przed 
nami kolejne wyzwania i zadania, któ-
re zrealizujemy jak zwykle z pasją i za-
dowoleniem, bo tak właśnie działamy.
Wszystkim członkom KGW Nowe Skal-
mierzyce dziękujemy za współpracę, za-
angażowanie oraz bezinteresowną pra-
cę na rzecz koła i społeczności lokalnej.

Zarząd KGW Nowe Skalmierzyce

Posadzenie dębu upamiętniającego Jana Pawła II



CK oraz BP – zdalnie i niebanalnie!
Pomimo utrudnionych przez pandemię warunków, CK  
oraz BP Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce nadal działa. 

W ostatnim czasie podjęliśmy wiele cie-
kawych inicjatyw i zaprezentowaliśmy inte-
resującą ofertę dla naszych czytelników oraz 
sympatyków. Zajęcia zdalne prowadzone są 
w ramach: pracowni plastycznej „Zaczaro-
wane pędzle”, studia wokalnego „Music Vo-
ice”, pracowni teatralnej „Maski” oraz studia 
tanecznego „Feee step”. Formy zajęć są róż-
norodne i dostosowane do uczestników. 

Ponadto postanowiliśmy stworzyć spe-
cjalny kanał czytelniczy. „Popołudniowa 
bajka zabawiajka” oraz „Bajka na dobranoc” 
każdego dnia stanowiły porcję dobrej litera-
tury dla najmłodszych czytelników. 

Atrakcji nie zabraknie również dla miło-
śników dobrej muzyki oraz teatru. Specjalnie 
dla tych pierwszych powstaje „Felieton mu-
zyczny”. Drudzy z kolei mają szansę spotka-
nia się ze sztuką teatralną w ramach cotygo-

dniowego cyklu „Poniedziałkowe Popołudnia 
Teatralne”. W maju przygotowaliśmy kolejną 
niespodziankę. Codziennie rano proponuje-
my wszystkim nasz „Porannik literacki”. 

W ramach Tygodnia Bibliotek przygoto-
waliśmy konkursy dla czytelników. Pasjona-
ci fotografii mogli wziąć udział w konkursie 
fotograficznym „Z książką na kwarantannie”, 
a zakochani w literaturze sprawdzić swoją 
widzę w „Quizie literackim”, który przyjął 
formę gry. Ponadto ogłosiliśmy konkurs na 
najbardziej oryginalny pseudonim związany 
z literaturą. Poniżej prezentujemy wyniki:
Konkurs Fotograficzny pt. „Z książką 
na kwarantannie”:
• I miejsce – Gabriela Walczak (SP im. A. 

Mickiewicza w Skalmierzycach),
• II miejsce – Zuzanna Kamzol (SP im. bł. 

ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie),

• III miejsce – Michalina Michalak 
(SP im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach),

• wyróżnienia: Julia Sztukowska (SP im. 
bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie); 
Kacper Ciupek (SP im. bł. ks. J. N. Chrzana 
w Gostyczynie); Michalina Walczak (SP 
im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach); 
Natalia Andrzejewska (SP im. bł. ks. J. N. 
Chrzana w Gostyczynie).

Quiz o literaturze:
• I miejsce – Natalia Andrzejewska,
• II miejsce – Dominika, Michalina, 

Gabrysia Walczak,
• III miejsce – Maria Fojt.

Informujemy również, że w konkursie na 
najlepszy literacki pseudonim zwyciężyła 
„Zaczytana Marzycielka” – Angelika Toma-
lak. Gratulujemy!

Bardzo miło nam, że już od 18 maja mo-
żemy spotykać się z czytelnikami w siedzibie 
CK oraz BP. Cieszymy się, że jesteście i zapra-
szamy! Półki pełne nowości czekają na Was.

PW

„Godna pochwały 
postawa” 
mieszkańców 
Kotowiecka

16 maja grupa prawie czterdzieściorga 
mieszkańców Kotowiecka w czynie społecz-
nym uporządkowała zabytkowy park. Suche 
gałęzie, krzaki oraz inne odpady – wszystko 
to spakowane w worki zapełniło aż dziewięć 
przyczep. Dodatkowe odnowiono również 
ścieżki spacerowe. Dziękuję mieszkańcom za 
godną pochwały postawę. Cieszy fakt, że po-
trafimy zebrać się, by razem zrobić coś poży-
tecznego dla naszej wsi – skomentował całą 
akcję sołtys Jan Korzeniewski.

Dariusz Smułka

Prace uczniów w konkursie fotograficznym 
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Finansoaktywni  
są wśród nas
„Finansoaktywni” to program  
edukacyjny dla uczniów organizowany 
przez Ministerstwo Finansów.

 W tegorocznej edycji, która brzmi: „Pla-
nujemy budżet” udział wzięli uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Ociążu. Przeprowadzono zdalną lekcję 
z wykorzystaniem materiałów edukacyj-
nych przygotowanych przez grupę specja-
listów. Uczniowie dowiedzieli się m.in. jak 
duże znaczenie ma budżet osobisty, ro-
dzinny, budżet gminy czy budżet państwa 
oraz w jaki sposób możemy decydować 
o wydatkach w naszym miejscu zamiesz-
kania. Program proponuje również udział 

w konkursie, którego zadaniem jest przy-
gotowanie projektu inwestycji realizo-
wanej z budżetu obywatelskiego. Zajęcia 
zostały połączone z nauką oszczędzania 
i przedsiębiorczości, gdyż nasza placówka 
od wielu lat uczestniczy w programie edu-
kacji finansowej SKO. 

Dziękuję uczniom naszej szkoły za ak-
tywny udział w wideolekcji na ten temat. 

 
J. Poprawska

debata uczniowska
6 maja Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej  
im. Polskich Noblistów zorganizowała Zdalną Debatę Uczniowską. 
Poruszone zostały dwa tematy: aktualny, dotyczący zdalnej edukacji 
oraz drugi, związany z korzystaniem z telefonów komórkowych 
w przestrzeni szkolnej. 

W debacie udział wzięli reprezentanci 
klas, członkinie Rady Samorządu Uczniow-
skiego, dyrektor, opiekunka RSU oraz 
nauczyciele. 

Pomysł debaty zrodził się podczas 
zdalnego spotkania Rady Samorządu. In-
spiracją był Webinar CEO na temat zdal-
nej pracy RSU, w którym udział wzięły 
zastępczyni przewodniczącej – Martyna 
Balcerzak oraz opiekunka zespołu, Alek-
sandra Nowak. Przygotowując dyskusję na 
platformie Teams, organizatorzy zwrócili 
się do wychowawców z prośbą, aby pod-
czas spotkań z uczniami przedyskutować 
problemy poddane pod dyskusje i wypra-
cować stanowisko klasy. Dwuosobowe ze-
społy klasowe zaprezentowały je podczas 
spotkania online. Dyskusja dowiodła, że 
w kwestii korzystania z telefonów komór-
kowych podczas przerw zdanie uczniów 
nie różni się od zdania nauczycieli. Jako 
argumenty przytaczano, że ograniczenie 
użytkowania telefonów pomogłoby skupić 
się na przygotowaniu do zajęć i pozwoliło-
by pogłębić relację między uczniami dzięki 
wspólnie spędzonym przerwom. Zdania 
na temat edukacji na odległość są wśród 
uczniów podzielone. Część uważa, że pracy 
jest więcej, czują zmęczenie odrabianiem 
lekcji przed komputerem. Jest też liczna 
grupa uczniów, którzy są zadowoleni z ta-

kich rozwiązań, nauka bowiem zajmuje im 
mniej czasu, niż gdyby chodzili do szkoły, 
a później konieczne byłoby jeszcze odra-
bianie zadań. Wnioski z debaty zostaną 
przedstawione podczas spotkania rady pe-
dagogicznej, przedyskutowane w celu ulep-
szenia szkolnego e-nauczania. Nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie została stworzona 
przestrzeń do wypowiedzi uczniów na te-
mat spraw ich dotyczących. 

Organizatorzy debaty tak podsumowują 
i oceniają jej przebieg:

Przewodnicząca RSU Michalina Bu-
dzik: Dzięki organizowaniu debaty online 
dowiedziałam się, jak ważne jest, aby po-
mimo tak trudnych warunków mieć odwa-
gę i zaproponować nawiązanie kontaktu 
z innymi. Istotne jest, aby umieć dostrzec 
to, czego potrzebują inne osoby z naszego 
otoczenia. W drodze dedukcji doszłam do 
wniosku, że debata, która została zorgani-
zowana przez RSU przyczyniła się do zacie-
śnienia kontaktów nauczycieli z uczniami.

Członkini RSU Nikola Młynarska: 
Z działań naszego samorządu jestem bar-
dzo zadowolona, ponieważ nawet w trud-
nych i niepokojących czasach radzimy sobie 
w sposób zdalny. Debaty, obrady naszego 
samorządu, działanie, to wszystko odbywa 
się online, ale nam to nie przeszkadza. Po-
mysłów na zmiany mamy wiele, wszystkie 

staramy się zrealizować i wdrożyć w życie 
naszej „zdalnej szkoły”. Debata zorganizo-
wana 6.05.2020 roku była jednym z zadań, 
które zaplanowane w inny sposób udało 
się zrealizować w nietypowych warunkach, 
pokazała, że młodzież chce i potrafi działać 
na rzecz innych nawet w warunkach zdal-
nego kontaktu z innymi. 

Zastępczyni Przewodniczącej RSU 
Martyna Balcerzak: Podczas kwarantan-
ny samorząd prowadzi również Instagram, 
na którym umieszczane są materiały poka-
zujące życie szkoły. 

Opiekunka Rady Samorządu 
Uczniowskiego: Uważam, że była to 
świetna możliwość dla nauczycieli, którzy 
mogli w sposób bezpośredni dowiedzieć 
się, jakie pomysły, potrzeby i obawy mają 
nasi wychowankowie. Uczniowie spisali 
swoje wnioski, dzięki czemu będą mogły 
one zostać przedyskutowane z całym gro-
nem pedagogicznym.

Podczas debaty kształcone były umiejęt-
ności uniwersalne, tworzenia wypowiedzi, 
wypowiadania się, argumentowania, wy-
stąpienia publicznego przed kamerą. Z ko-
lei członkinie Rady Samorządu Uczniow-
skiego mogły kształtować umiejętność 
pracy projektowej, dzielenia się obowiąz-
kami, wspierania się w realizacji poszcze-
gólnych zadań.

Jako opiekun SU jestem zbudowana 
postawą młodzieży, która w tych trud-
nych czasach potrafi stanąć na wysoko-
ści zadania.

 
Aleksandra Nowak 

Opiekunka RSU 
SP im. Polskich Noblistów 

 w Nowych Skalmierzycach
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Boisko do plażówki skończone
Funkcjonalność stadionu w Nowych Skalmierzycach z każdym rokiem 
się powiększa. Poza coraz bogatszą ofertą rekreacyjną samorząd 
proponuje kolejną, po piłce nożnej dyscyplinę sportową – piłkę 
siatkową na piasku, czyli tzw. plażówkę. 

Dedykowane temu boisko powstało 
w miejscu starego, zniszczonego kortu be-
tonowego, tuż obok hali sportowej. Spełnia 
wymogi rozgrywkowe – zarówno pod wzglę-
dem wielkości, jak i nawierzchni. Mieszkań-
cy będą mieli możliwość korzystania z nowej 
inwestycji z początkiem wakacji. Myślę, że 

jest to ciekawa propozycja dla osób lubiących 
aktywnie spędzać letni czas – powiedział bur-
mistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Przedsięwzięcie kosztowało nieco po-
nad 60 tys. zł i było w całości sfinansowane 
z gminnego budżetu.

Dariusz Smułka

dziennik przyszłości  
w obliczu teraźniejszości
Katarzyna Michalak pisała: Nawet jeśli ty straciłaś wiarę w marzenia, 
one wciąż wierzą w ciebie. 

Bardzo ciekawą formę motywacji w trud-
nym dla wszystkich czasie zaproponowała 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława 
Grochowiaka w Lesznie w ramach Konkursu 
Literackiego ,,Inspirowane słowem”. Zadanie 
polegało na napisaniu, „Dziennika przyszło-
ści”- moje życie za pięć lat. Ale żeby pisać 
o przyszłości, warto zacząć od teraźniejszości.
3 kwietnia 2020 r. 

Rok 2020. Wszystkie plany na przyszłość 
runęły w jednej chwili jak domek z kart. Lu-
dzie przystanęli w swym biegu. Są bardziej 
życzliwi. Jacyś tacy inni. Bardziej wrażliwi. 
Ogromna lekcja pokory, która zmienia świat. 

Targ w Wuhan. Chiny. Tam wszystko się 
zaczęło. A potem kolejne kontynenty. Koro-
nawirus COVID-19 zbiera ogromne żniwo. 
Najbardziej przerażające obrazy napływały 
z: Włoch, Francji, Hiszpanii, Stanów Zjedno-
czonych i Anglii. Tysiące osób umierających 
każdego dnia. Ciała wywożone w samocho-

dach ciężarowych do pobliskich krematoriów. 
Zbiorowe pochówki. Wczoraj do ciebie nie 
należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje. 
Bezcenna prawda św. Jana Pawła II.

W tym zestawieniu Polska naprawdę do-
brze się trzyma. Maseczki, rękawiczki, ludzie 
w kombinezonach, którym przyszło walczyć 
na pierwszej linii frontu. Dodatkowo wo-
lontariusze i wojsko. Pozostańcie w domach 
- powtarzają media. Minister Zdrowia prof. 
Łukasz Szumowski nazwał ten czas „tań-
cem na brzytwie”. Każdy dzień stał się walką 
o życie. Tak zwane DPS-y to miejsca najbar-
dziej zagrożone, miejsca, w których ludziom, 
często schorowanym i samotnym, przyszło 
stoczyć bój o życie. Strach stał się uczu-
ciem powszechnym.

Ja też się boję, aby ,,Zegarmistrz Światła 
Purpurowy’’ nie zabrał nikogo z rodziny. I aby 
nie zabrał mnie. Zawsze lubiłam ten utwór. 
Czy jestem gotowa? Tyle przecież spraw nie-

dokończonych, tyle słów niewypowiedzia-
nych… I jakoś o wiele bliższe w tym trudnym 
czasie, nazwanym czasem zarazy, stają mi się 
słowa piosenki Edyty Geppert ,,Kocham Cię 
Życie”. 

A jak będzie wyglądać nasz dzień za 5 lat? 
Pytanie do łatwych nie należy. Można by rzec: 
trudno powiedzieć. Warto jednak zabawić się 
słowem i warto wierzyć w marzenia. 

Oto przykład jednego z 14 dni dziennika, 
który w ocenie jury zasłużył na I miejsce: 
5 kwietnia 2025 r.

Nareszcie weekend. Trochę wytchnie-
nia od szkolnej codzienności. Parzę poranną 
kawę i wychodzę do ogrodu. To mój „kawałek 
podłogi” jak śpiewa Mr Zoob. Moja przystań. 
Każde drzewko przeze mnie wsadzone. Ale 
warto było. Jest ich co najmniej pięćdziesiąt. 
W sumie nigdy nie liczyłam. Tuje, jałowce, 
cyprysy, srebrne i zielone świerki, płaczące 
brzozy, cis, dwa buki, różnobarwne byliny. Po-
woli rozkwitają magnolie. Uroczy widok. To 
już 25 lat odkąd tu mieszkam. Wszystko poro-
sło. Świerki mają z 10 metrów. Ptaki ćwierka-
ją swoją poranną muzykę. I jak co roku kuka 
kukułka. Szkoda tylko, że nieopodal spadło 
bocianie gniazdo…

 
Dorota Bukowska

OD 18 MAJA  
URZąD GMINy I MIASTA  
NOWe SKALMIeRZyCe  

WZNOWIł  
OBSłUGę INTeReSANTóW.

OBOWIąZUJąCe ZASADy:

W biurze na danym stanowisku bę-
dzie mogła przebywać jedna osoba. 
Wyjątek stanowią osoby towarzyszące 
niepełnosprawnym, tłumacze języka, 
pełnomocnicy oraz rodzice z dzieckiem.

Obowiązuje nakaz utrzymywania dy-
stansu 2 metrów, noszenia maseczek 
oraz dezynfekcji rąk – dozowniki z pły-
nem dezynfekcyjnym znajdują się na 
każdym piętrze Urzędu. 

Czynne są wszystkie referaty, w tym 
również kasa (tu będzie można wpłacać 
podatki, które w tej chwili nie są pobie-
rane przez sołtysów w formie inkasa).

Aby ułatwić i usprawnić obsługę 
wskazane jest, aby wstępnie umówić 
swoją wizytę telefonicznie lub mailowo.
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Nauczanie zdalne jako nowa rzeczywistość 
szkolna. Gminna współpraca nauczycieli 
i uczniów
Informacja o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych z powodu 
narastającej pandemii zapewne wzbudziła ogromny niepokój 
zarówno wśród rodziców, uczniów jak i nauczycieli. 

Wszyscy stanęliśmy przed nową, trudną 
rzeczywistością. W Szkole Podstawowej im. 
Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzy-
cach już od 25 marca nauka online odbywa 
się głównie poprzez strony internetowe 
Microsoft OneDrive, czyli w tzw. chmurze, 
w aplikacji Teams. Przygotowanie lekcji zdal-
nych wymaga jednak od nauczyciela często 
wielogodzinnej dodatkowej pracy. W szcze-
gólnie trudnej sytuacji znaleźli się zarówno 
nauczyciele jak i uczniowie klas VIII, którzy 
od 16 czerwca przystępują do egzaminu 
ósmoklasisty. 

W ramach gminnej współpracy nauczy-
cieli na stronie internetowej Szkoły Podsta-
wowej im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach, w artykule o tym samym ty-
tule, zostały zamieszczone linki do własnych 
scenariuszy zajęć, które można wykorzystać 
zarówno podczas lekcji zdalnych jak i nauki 
w szkole:

- Quiz wiedzy przed egzaminem 
ósmoklasisty wraz z kluczem odpowie-
dzi– scenariusz został opublikowany na 
stronach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w Warszawie. 

- trzech lekcji języka polskiego opubli-
kowanych na stronach OSEhero – projektu 
realizowanego przez Państwowy Instytut 

Badawczy NASK oraz Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie.

- Niezbędnik wiedzy do egzaminu 
ósmoklasisty – scenariusz zawiera opra-
cowanie wszystkich lektur obowiązkowych 
zawartych w podstawie programowej klas 
VII-VIII.

- Z ortografią i interpunkcją za pan 
brat- przykłady zadań egzaminacyjnych 
dla ósmoklasistów.

- Twardy orzech do zgryzienia, czy-
li o poprawności językowej. Quiz wiedzy 
przed egzaminem ósmoklasisty.

- ,,Granice naszego języka oznaczają 
granice naszego świata.’’ Quiz wiedzy przed 
egzaminem ósmoklasisty. 

Scenariusze tworzą zestawienia zadań 
dotyczących ortografii i interpunkcji oraz 
nauki o języku zawartych: w arkuszu egza-
minacyjnym 2019 r., arkuszach egzaminów 
próbnych oraz w materiałach powtórko-
wych CKE i OKE w Poznaniu. Do scenariu-
szy, opublikowanych na portalach edukacyj-
nych: Profesor.pl i Edux.pl, dołączony został 
klucz odpowiedzi wraz z komentarzem 
nauczyciela. 

- Jaka jest wartość czasu w obliczu pan-
demii? Opracowanie zawiera także wyjątko-
we przesłania, którymi są wybrane i jakże 

nam bliskie w obecnym czasie sentencje św. 
Jana Pawła II. 

- ,,Szlakiem skalmierzyckich zabytków 
i miejsc pamięci’’. To jeden z kilku przykła-
dów dobrych praktyk w edukacji. Scenariusz 
zawiera zdjęcia, teksty źródłowe oraz pyta-
nia dotyczące takich miejsc jak: tablica upa-
miętniająca ofiary obozu przejściowego przy 
budynku SP im. Polskich Noblistów, pomnik 
Powstańców Wielkopolskich, Sanktuarium 
Maryjne w Skalmierzycach, neogotycki dwo-
rzec kolejowy, kościół Bożego Ciała, pomnik 
Lotników katastrofy samolotu Halifax, skwer 
historyczny przy granicy, kapliczka Cudu Eu-
charystycznego czy pałac Niemojowskich 
w Śliwnikach. 

Realizując treści dotyczące historii re-
jonu, można również wykorzystać teksty, 
które zostały napisane w ramach przygoto-
wań do Ogólnopolskich Konkursów Kraso-
mówczych „Nie tylko Poznańskie Koziołki’’. 
Trzy z nich zostały opublikowane na stronie 
Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. 
Tytuły publikacji: ,,Muzyczna wycieczka śla-
dami Fryderyka Chopina”, ,,Spacer po Kaliszu 
z Jerzym Kryszakiem”, ,,Lokalna podróż z za-
granicznym turystą”.

- lekcji multimedialnej przygotowanej 
w formie nagrania filmowego. Scenariusz 
zawiera połączenie treści, obrazu, utworów 
muzycznych z fragmentami filmów. Montaż 
jest odpowiedzią na pytanie kluczowe: Jak 
polscy nobliści zobrazowali patriotyzm? 

W artykule zamieszczono również linki 
do testów sprawdzających znajomość wy-
branych lektur oraz scenariuszy zajęć korek-
cyjno-kompensacyjnych w klasach I-III i IV
-VIII, które zostały opublikowane na portalu 
edukacyjnym Edux.pl.

Dorota Bukowska
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