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Oddziały przedszkolne na półmetku
Trwają prace związane z adaptacją pomieszczeń budynku Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach na 
poszerzenie działających tam oddziałów przedszkolnych.

Zamiast typowej o tej porze roku ciszy 
na korytarzach szkoły przy ulicy Kaliskiej 
słychać hałas budowy. Wszystko po to, aby 
z początkiem nowego roku szkolnego móc 
wystartować z większą liczbą oddziałów 
przedszkolnych w tej placówce. Moderniza-
cja pomieszczeń pozwoli docelowo zapew-
nić naszym najmłodszym mieszkańcom aż 
150 miejsc – powiedział Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łu-
kasz Walczak.

Przebudową zostały objęte hol wejścio-
wy, korytarz (z przeznaczeniem na szat-
nie), dwie sale przedszkolne na parterze, 
kolejne dwie na piętrze, jadalnia, łazienki 
oraz stara klatka schodowa. Remont jest 
prowadzony pod okiem konserwatora 
zabytków. Środki finansowe na realizację 
zadania w całości pochodzą z gminnego 
budżetu. 

Dariusz Smułka

Punkt Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

Informujemy, że od 11 maja 2020 
roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi od-
bioru odpadów w pełnym zakresie. Z uwagi 
o bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców, 
jak i pracowników Zakładu Oczyszczania 
i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. prosimy 
o wcześniejsze telefoniczne umówienie się z 
pracownikiem PSZOK na odbiór odpadów.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH
ul. Staroprzygodzka 121,  
63-400 Ostrów Wielkopolski
Czynne: pn.-pt. 8:30 - 18:30,  
sob.: 8:00 - 12:00
tel. 62 737 20 12 

W ramach uiszczanej przez mieszkańców 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi przyjmowane są NIEODPŁATNIE selek-
tywnie zbierane odpady komunalne w postaci:

• przeterminowanych leków,
• chemikaliów,
• zużytych baterii,
• zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego,
• zużytych opon (bezpłatnie 

w ilości 5 sztuk rocznie od 
gospodarstwa domowego),

• odpadów ulegających biodegradacji,
• mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych,
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

o kodach 17 01 01, 17 01 02 w ilości 
do 1 m3 (stanowiących równowartość 
1,700 Mg).
W przypadku odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, nieodpłatnie przyjmowa-
ne będą jednorodne odpady w postaci gruzu 
betonowego (kod 170101) i ceglanego (kod 
170102) w ilości do 1 m3 / rok (stanowią-
cych równowartość 1,70 Mg) na gospodar-
stwo domowe. W przypadku przekazania 

ww. odpadów w ilości powyżej 1 m3, wła-
ściciel nieruchomości zamieszkałej, zostanie 
obciążony zgodnie z cennikiem (koszt 1 Mg 
wynosi 58,23 zł brutto).

W przypadku przekazania odpadów bu-
dowlanych i rozbiórkowych w postaci innej 
niż gruz betonowy lub ceglany albo zmiesza-
nej (kod 170107 lub 170904), właściciel nie-
ruchomości zamieszkałej niezależnie od do-
starczonej ilości, zostanie obciążony zgodnie 
z cennikiem (1 Mg – 350,00 zł brutto).
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Umowa  
na dofinansowanie 
„Szatni na Medal” 
podpisana
20 lipca Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Jerzy Łukasz Walczak podpisał 
umowę z Członkiem Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego 
Jackiem Bogusławskim na 
dofinansowanie „Szatni na 
medal”, która będzie mieścić się 
w budynku socjalnym za trybu-
nami na miejskim stadionie.

Przedsięwzięcie będzie kosztowało 
blisko 87 tysięcy złotych, z czego połowa, 
tj. 43.450 zł pochodzi ze środków Samo-
rządu Województwa Wielkopolskiego. 
Cieszę się z otrzymanego dofinansowa-
nia, ponieważ każda kwota pozyskana ze 
środków zewnętrznych zawsze ułatwia 
realizację naszych pomysłów. Tym razem 
wesprze ona projekt adaptacji pomiesz-
czeń na potrzeby młodych piłkarzy. To 
kolejny krok do poprawy bazy sportowej 
naszej wspólnoty – powiedział Jerzy Łu-
kasz Walczak.

Prace remontowe zakończą się jesz-
cze w sierpniu.

Dariusz Smułka

Pamięci lotników
Malarstwo ścienne w wielu dużych miastach widoczne jest niemal 
na każdym kroku. To ozdoba szarych elewacji, skromnych podwórek 
oraz wieżowców. 

Murale pojawiają się również w mniej-
szych ośrodkach i bardzo często przyciągają 
wzrok. Takie właśnie dzieło powstało w No-
wych Skalmierzycach. 

Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak pod-
kreśla - naszą intencją była poprawa estety-
ki otoczenia wokół pomnika Lotników oraz 
przypomnienie o heroizmie bohaterów, którzy 
zapłacili najwyższą cenę ginąc w katastrofie 
lotniczej. To była noc, która na długo została 
w pamięci mieszkańców. 14 września 1943 
roku samolot Handley Page Halifax JD 154 
wystartował z lotniska z Tempsford w An-
glii. Celem lotu był udział w akcji zrzutowej 
dla żołnierzy Armii Krajowej w okolicach 
Ołoboku dla placówki o kryptonimie Żyto I. 
Załogę samolotu stanowili polscy lotnicy: ka-
pitan obserwator Karol Gębik, kapitan pilot 
Franciszek Gostomski, sierżant pilot Ludwik 
Misiak, starszy sierżant Wiktor Jabłoński, 
starszy sierżant Kazimierz Pacut, plutonowy 
Zdzisław Kuczkowski i kapral Henryk Fojer. 
Na skutek awarii maszyny samolot zahaczył 
o komin jednego z piętrowych budynków 
przy ulicy Grudniowej w Nowych Skalmie-
rzycach i ostatecznie rozbił się wpadając na 
dom mieszkalny zlokalizowany kilkaset me-
trów dalej. Z późniejszych relacji mieszkań-
ców wynikało, że piątka lotników zginęła na 
miejscu, szósty, ciężko ranny, został zastrze-
lony na miejscu przez Niemców, ostatni zaś 
miał przeżyć wypadek i leczył się potajemnie 
prawdopodobnie w okolicach Raszkowa. Ta 
część historii nie została dokładnie zbadana 
i dalej czeka na potwierdzenie. W katastrofie 
zginęli również mieszkańcy miasta: rodzi-

na Jańczaków- Genowefa i Stanisław oraz 
ich syn Leon. Tak wspomina to wydarzenie 
Henryk Karczewski - W dzień pracowaliśmy 
w przetwórni, natomiast w nocy musieliśmy 
czuwać w ramach tzw. obrony przeciwlotni-
czej. Dlatego też warkot lecącego nad nami 
samolotu postawił nas na nogi. Po kilku chwi-
lach usłyszałem wybuch. To rozbił się samolot, 
sądziłem, że w rejonie ulicy Grudniowej. Gdy 
biegiem tam przybyliśmy, zobaczyłem rozbity 
dom i leżące w płomieniach szczątki samolo-
tu. Wkrótce zjawili się tam żołnierze niemiec-
cy, którzy zabezpieczyli teren wypadku.

Mural powstał w porozumieniu z firmą 
Energa-Operator, która przed wykonaniem 
malunku odnowiła elewację stacji transfor-
matorowej. Autorem projektu jest wielo-
krotnie nagradzany artysta oraz architekt 
młodego pokolenia Dawid Celek, który two-
rzy w Polsce oraz w Niemczech. Tak mówi 
o swoim dziele - postać pilota ukazuje odwa-
gę i oddanie sprawie całej załogi, jak również 
ludzki i osobisty wymiar tej tragedii. Samo-
lot jest umieszczony na narożniku budynku, 
przez co kompozycja zyskuje trójwymiarowy 
efekt. Muralowy Halifax JD-154 przecina nie-
bo nad Nowymi Skalmierzycami, jak gdyby 
do katastrofy nigdy nie doszło. Leci wypełnić 
swoją misję.

Koszt zadania zamknął się w kwocie ok. 
9000 zł. Samorząd planuje także remont 
samego pomnika oraz wykonanie oświetle-
nia. Do tej pory siłami pracowników zieleni 
udało się postawić parkan oraz rozpocząć 
porządkowanie terenu.

Aleksander Liebert

Wykonawcy muralu na tle swojej pracy
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Trzej kolejni kawalerowie  
Medalu „Za Zasługi dla 
Ziemi Skalmierzyckiej”
Corocznie wraz z festynem z okazji Dni Miasta odbywa się sesja  
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Zawsze uroczysta, w gronie 
zaproszonych na tę okoliczność gości z samorządów ościennych 
i nie tylko, tym razem ze względu na obowiązujący reżim sanitarny 
musiała przybrać skromniejsze oblicze. 

Nie przeszkodziło to jednak, by w roku 
30-lecia odrodzenia się samorządu tery-
torialnego w Polsce nadać jej podniosłego 
charakteru – a to za sprawą kolejnych me-
dali „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.

24 lipca w Starym Kinie w obecności Po-
sła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka, radne-
go Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Andrzeja Picheta, władz samorządowych, 
dyrektorów szkół, kierowników jednostek 
organizacyjnych, kierowników urzędu oraz 

sołtysów do elitarnego grona 53 kawale-
rów Medalu „Za Zasługi dla Ziemi Skalmie-
rzyckiej” uchwałami Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce zostały włączone trzy 
kolejne osoby – starosta ostrowski Paweł 
Rajski, długoletni przewodniczący Rady Ka-
zimierz Sipka oraz jego zastępca a zarazem 
sołtys i strażak Józef Marciniak. Spotykamy 
się dziś po to, by przekazać wyrazy uznania 
i wdzięczności tym, którzy w sposób szcze-
gólny zapisali się na kartach historii naszej 

gminnej wspólnoty działając na rzecz spo-
łeczeństwa i budując naszą Ojczyznę u jej 
podstaw – rozpoczął sesję przewodniczą-
cy Rady Tadeusz Orzechowski, który wraz 
z burmistrzem Jerzym Łukaszem Walcza-
kiem wręczył wyróżnionym medale. Chcę 
w dobitny sposób powiedzieć o ludziach, 
którzy złotymi zgłoskami wpisali się w hi-
storię 30-lecia odrodzenia się samorządu. To 
właśnie oni – nasi tegoroczni kawalerowie 
– samorządowcy z „krwi i kości”, prawdziwi 
społecznicy, którzy fundamenty tej samo-
rządności tworzyli, a następnie ją rozwijali, 
do dzisiaj pozostając na tym polu aktywny-
mi i pełnymi pasji – skomentował burmistrz 
Jerzy Łukasz Walczak. Panie Starosto! Nasza 
samorządowa przyjaźń trwa od 2006 roku, 
odkąd zacząłem pełnić funkcję radnego po-
wiatu ostrowskiego. Doskonale wiem, że jest 
Pan tytanem pracy, człowiekiem wielce wy-
magającym, ale i sprawiedliwym, asygnują-
cym środki we wszystkie gminy powiatu. […] 
Panie Kazimierzu! Prawdziwy z Pana „Ju-
dym” i organicznik przez całe życie zaanga-
żowany w sprawy zawodowe, społeczne czy 
wspólnotowe. Jest Pan człowiekiem wrażli-

Medal „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” otrzymały dotąd 53 osoby

Część artystyczna: koncert zespołu Khaleesi Brass
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wym na ludzką krzywdę, człowiekiem, który 
działa dla idei. Nie sposób zliczyć ludzi, któ-
rym Pan pomógł w ich sprawach życiowych 
i zawodowych. […] Panie Józefie! Jest Pan 
najdłużej urzędującym sołtysem w naszym 
samorządzie, piastującym swe stanowisko 
ponad 32 lata. Jest Pan niekwestionowa-
nym liderem swojej wsi, radnym, prezesem 
strażaków – w każdej zaś z tych dziedzin 
w pełni oddanym swej służbie. To 
wartość bezcenna, bo to właśnie 
ten nasz mały patriotyzm lo-
kalny buduje patriotyzm 
w wymiarze największym 
– ojczystym – odnosił się 
do każdej z nagrodzo-
nych osób Jerzy Łukasz 
Walczak. Sami odzna-
czeni nie kryli słów 
wzruszenia: Chciałbym 
na jedną rzecz zwrócić 
szczególną uwagę – nie 
było by tego wyróżnie-
nia, gdyby nie miejscowe 
społeczeństwo, które wy-
brało mnie w roku 1988 
na sołtysa wsi, a kilka lat 
później na radnego Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. 
Panie Burmistrzu, Panie Przewod-
niczący, jeszcze raz pięknie dziękuję za 
to zaszczytne wyróżnienie – powiedział Jó-
zef Marciniak. Kazimierz Sipka również na-
wiązał do swojej wieloletniej działalności: 
Dziękuję Panu Przewodniczącemu, Kapitule 
i całej Radzie za nadanie mi medalu. Ktoś kie-
dyś powiedział, że miarą wartości człowieka 
nie są słowa, a czyny. Ja uważam, że łącznie 

z Burmistrzem wpisujemy się w te słowa. 
Z kolei starosta ostrowski zwrócił uwagę na 
współpracę na wielu szczeblach: Ja zawsze 
w swojej pracy stawiam sobie takie motto, że 
„zgoda buduje i że gra się drużynowo”. Dzi-
siaj odbieram to wyróżnienie jako nagrodę 
zespołową. Bo w tym wyróżnieniu jest duża 
cząstka mnie, ale również moich kolegów 

radnych. […] Panie Pośle, Panie Burmistrzu, 
to jest nasz wspólny sukces. Ta radość jest 
tak duża, że po prostu jestem wzruszony. 
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie 
Burmistrzu jeszcze raz za wszystko pięknie 
dziękuję. I wierzę, że jeszcze dużo dla tej 
społeczności, dla tej gminy zrobimy, bo ja 

pamiętam, że jestem jednym z Was. Poseł 
na Sejm RP Tomasz Ławniczak wskazał 
zaś na trudy pełnienia służby publicznej: 
Cała dzisiejsza trójka wyróżnionych to oso-
by otwarte na współpracę. Praca radnego, 
czy nawet mogę powiedzieć o sobie – praca 
parlamentarzysty to nie jest sprawowanie 
funkcji polegającej na tym, że od czasu do 
czasu spotykamy się, przecinamy wstęgi, to 

jest przede wszystkim służba dla 
drugiego człowieka. To jest cią-

gle zapisany kalendarz nie-
kończących się spotkań, 

wydarzeń, planów, analiz 
pism w domu, czasem do 
późnych godzin wieczor-
nych po to, aby sprostać 
wszystkim wyzwaniom 
i wymaganiom. To jest 
ryzyko, które bierze 
na siebie każdy, kto 
podejmuje się publicz-
nej służby. […] Jest to 
pierwsza okazja, abym 
po wyborach samorzą-

dowych mógł publicznie 
powiedzieć, że z Panem 

Burmistrzem bardzo dobrze 
mi się współpracuje.
Sesję zakończył koncert ze-

społu Khaleesi Brass – kwintetu in-
strumentów dętych blaszanych filharmonii 
kaliskiej złożonego z czołowych muzyków 
pracujących tam na co dzień. 

Dariusz Smułka
fot. Art-Focus Kamil Różański 

Laudacje >>

Publiczność zebrana w Starym Kinie
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Kazimierz Sipka urodził się 11 sierp-
nia 1944 roku w Kaliszu. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej w 1959 roku podjął 
naukę zawodu w Kolejowych Zakładach 
Nawierzchniowych w Nowych Skalmie-
rzycach, gdzie pracował do przejścia na 
emeryturę w 2004 roku. W międzyczasie 
ukończył liceum ogólnokształcące, a na-
stępnie podjął studia na UAM. 

Zawsze zaangażowany w życie spo-
łeczne i zawodowe. Czynny zawodnik sek-
cji szachowej w latach 1963-1974, z którą 
odnosił sukcesy i zdobywał wysokie loka-
ty na różnego rodzaju rozgrywkach. 

Jeden z organizatorów ośrodka wy-
poczynkowego w Mierzynie a także wy-
poczynku dla dzieci i młodzieży. Spo-
łecznik. Współczesny Judym, prawdziwy 
organicznik. „Od zawsze” chętnie służy 
pomocą mieszkańcom w ich różnych sy-
tuacjach życiowych oraz zawodowych.

W latach 80-tych ub. wieku Wiceprze-
wodniczący Zarządu Samorządu Miesz-
kańców Miasta, a w latach 90-tych Wi-
ceprzewodniczący Zarządu Rodzinnych 
Ogródków Działkowych „Kolejarz” w No-
wych Skalmierzycach.

W latach 1996 – 2002 przewodniczą-
cy Rady Pracowniczej. W 1998 roku je-
den z inicjatorów powstania Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Błonie” i przez dwa lata 
przewodniczący rady nadzorczej.

Długoletni radny, pełni tę funkcję nie-
przerwanie od 1994 roku, czyli od 26 lat. 
Wiceprzewodniczący Rady, a od 2002-
2018 Przewodniczący Rady Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce. Obecnie Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej. 

Inicjator budowy ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Jabłonkowej łączącej Nowe 
Skalmierzyce ze Śliwnikami a także parku 

przy ul. Kamiennej. Za całokształt pracy 
zawodowej wyróżniony:

• Srebrną Odznaką 
Przodującego Kolejarza,

• Złotą Odznaką za szczególne 
osiągnięcia dla Związku Emerytów

• Odznaką „Za Zasługi dla Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych

• Brązowym Krzyżem Zasługi.

Zaangażowanie w sprawy naszej Małej 
Ojczyzny, olbrzymie samorządowe do-
świadczenie, empatia oraz otwartość na 
ludzi i ich problemy sprawia, że Kazimierz 
Sipka jest przez mieszkańców darzony 
ogromnym szacunkiem i zaufaniem. 

Paweł  
Józef Rajski 

- Medal  
„Za Zasługi dla Ziemi 
Skalmierzyckiej”  
przyznano mu na wniosek  
grupy radnych Rady Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce

Paweł Rajski urodził się 10 marca 1959 
w Ociążu. Jest magistrem historii. Uczył tego 
przedmiotu w Szkole Podstawowej w Ocią-
żu (1983-1985) i w Szkole Podstawowej nr 
1 w Ostrowie Wielkopolskim (1985-1990). 
Następnie był dyrektorem Delegatury Kura-
torium Oświaty w Ostrowie Wielkopolskim 
(1990-1994) i naczelnikiem Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim 
(1994-2010). 

Był współzałożycielem (1990) i prezesem 
(do marca 2016) Stowarzyszenia ,,Ostrowianie 
Dzieciom Specjalnej Troski”.

Radny miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
I kadencji (1990-1994), wybrany z ramienia 
Komitetu Obywatelskiego ,,Solidarność”. Prze-
wodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultu-
ry Fizycznej i Sportu. Członek Komitetu Ob-
chodów 600-lecia Ostrowa Wielkopolskiego 
(2004).

Sprawując funkcję radnego miasta podej-
mował głównie działania mające na celu pro-
mocję edukacji, kultury i sportu. Był jednym 
z inicjatorów Ogólnopolskiego Przeglądu 
Chórów Nauczycielskich w Ostrowie Wielko-
polskim; współorganizatorem imprez kultu-
ralnych i sportowych. Uczestniczył w procesie 
reorganizacji szkół.

Radny powiatu ostrowskiego I kadencji 
(1998-2002), II kadencji (2002-2006), III ka-
dencji (2006-2010), IV kadencji (2010-2014), 
V kadencji (2014-2018) i VI kadencji (od 2018 
roku). Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Ostrowskiego I kadencji (1998-2002).

Od 2010 roku piastuje zaszczytne stano-
wisko Starosty Powiatu Ostrowskiego. Jest 
bezpartyjnym członkiem klubu radnych Samo-
rządny Powiat.

Za najważniejsze przedsięwzięcia zreali-
zowane podczas pełnienia tej funkcji uważa 
modernizację dróg powiatowych – w tym na 

Kazimierz  
Sipka

- Medal  
„Za Zasługi dla Ziemi 
Skalmierzyckiej  
przyznano mu na wniosek 
Burmistrza Gminy  
i Miasta Nowe Skalmierzyce  
Jerzego Łukasza Walczaka
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Józef Marciniak urodził się 14 mar-
ca 1946 roku w Ociążu, gdzie mieszka 
i prężnie działa do dzisiaj. Żonaty, oj-
ciec dwójki dorosłych dzieci. Z zawodu 
rolnik, z zamiłowania również strażak, 
społecznik, samorządowiec od ponad 30 
lat czynnie uczestniczący w życiu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, piastując tu 
różnorakie funkcje.

W 1988 roku został sołtysem Ociąża, 
którym jest do chwili obecnej. Jest praw-
dziwym liderem wsi, podejmuje wiele 
inicjatyw na rzecz społeczności, wśród 
której mieszka. W roku 1990 został prze-
wodniczącym komitetu telefonizacji wsi, 
a następnie zaangażował się w temat 
zwodociągowania Ociąża oraz miejsco-
wości sąsiednich.

Od 1998 roku jest radnym Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. W pierw-
szej kadencji został również wybrany 
przez radę na członka Zarządu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce, natomiast 
od drugiej kadencji, czyli od roku 2002 
do roku 2018 pełnił funkcję zastępcy 
przewodniczącego Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. Jako radny zainicjo-
wał rozbudowę miejscowej szkoły, zabie-
gał o budowę świetlicy wiejskiej, placu 
zabaw, chodników oraz dróg gminnych 
i powiatowych. 

Jest organizatorem wielu uroczysto-
ści i imprez kulturalnych, społecznych 
i integracyjnych. Kilkukrotnie organizo-
wał w swojej wsi dożynki gminne, jak 
również szereg imprez dla mieszkań-
ców Ociąża – to m.in. bale karnawałowe 
dla najmłodszych, Dzień Dziecka, Dzień 
Kobiet, Dzień Seniora, pikniki i festy-
ny rodzinne.

Nie sposób nie wspomnieć o działal-

ności Józefa Marciniaka na polu ochot-
niczych straży pożarnych. Do tej orga-
nizacji przynależy bowiem od 16 roku 
życia, kiedy to wstąpił w szeregi OSP 
Ociąż. W 1971 roku został wybrany pre-
zesem tej jednostki, jest nim do dzisiaj. 
Jest również Wiceprezesem Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w No-
wych Skalmierzycach.

Zawiązał komitet organizacyjny ada-
ptacji i modernizacji budynku pomająt-
kowego w Ociążu na remizę i świetlicę 
wiejską. W 1991 roku podczas walnego 
zebrania sprawozdawczego wystąpił 
z wnioskiem o powołanie komitetu fun-
dacji sztandaru dla swojej jednostki 
z okazji 50-lecia istnienia. Został prze-
wodniczącym tegoż komitetu i prowadził 
przygotowania do uroczystości jubile-
uszowych połączonych z wręczeniem no-
wego sztandaru. 

Józef Marciniak – czy to jako radny czy 
też wiceprezes Zarządu Oddziału Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP – mocno angażu-
je się w działania na rzecz ochotniczego 
pożarnictwa, na bieżąco informując Radę 
Gminy o działaniach strażaków, ich pro-
blemach i potrzebach. Wnioskuje i prze-
konuje Radę do corocznego zwiększania 
budżetu na utrzymanie jednostek OSP.

Za swoją działalność otrzymał wiele 
odznaczeń oraz wyróżnień. Wśród nich 
znajdują się: brązowy, srebrny oraz złoty 
Medal za „Zasługi dla Pożarnictwa”, Złoty 
Znak Związku ZOSP, Medal honorowy im. 
Bolesława Chomicza, Semper Vigilant, 
„Zasłużony dla Rolnictwa” oraz najważ-
niejszy – Srebrny Krzyż Zasługi. 

terenie naszej Gminy, przygotowanie do za-
gospodarowania terenów inwestycyjnych 
w Przygodzicach, zakup i modernizację daw-
nego Klubu Nauczyciela na cele kulturalne, 
rewitalizację budynku Zespołu Szkół Usługo-
wych i utworzenie nowej siedziby Młodzie-
żowego Domu Kultury oraz inwestycje proz-
drowotne: rozbudowę ostrowskiego szpitala 
o nowe skrzydło i nowe oddziały o znaczeniu 
ponadregionalnym, budowę oddziału kardio-
logicznego, nowej poradni specjalistycznej 
i działanie na rzecz powstania w Michałkowie 
bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

Współautor powstania Centrum Kształ-
cenia Praktycznego oraz projektu TECH-
NO- GRANTÓW - funduszu wspierającego 
innowacyjne projekty młodzieży. Aktywny 
uczestnik oraz propagator wszelkich inicja-
tyw lokalnych, wspierający KGW. Pomysło-
dawca i współorganizator ,,Księgi smaków 
powiatu ostrowskiego’’.

Wyzwania na najbliższe lata to dalsza 
modernizacja ostrowskiego szpitala, kolejne 
inwestycje drogowe we wszystkich gminach 
powiatu, ratowanie jednego z najcenniej-
szych zabytków powiatu, tj. Zespołu Pałaco-
wo-Parkowego w Lewkowie oraz budowa 
nowego Domu Pomocy Społecznej w Ostro-
wie Wielkopolskim.

Paweł Rajski to samorządowiec z wielo-
letnim doświadczeniem, człowiek otwarty 
na potrzeby innych, znany z bezpośredniego 
kontaktu. Doskonała wręcz współpraca sa-
morządów gminnego i powiatowego, part-
nerstwo i szukanie kompromisów to kolejne 
atuty Starosty, uzasadniające przyznanie mu 
medalu. Swoją wiedzą, doświadczeniem, oso-
bowością, ale także nieszablonowym stylem 
pracy stara się przełamywać wiele barier 
i stereotypów i być tam, gdzie dzieje się coś 
istotnego dla życia mieszkańców powiatu.

Józef  
Marciniak

- Medal  
„Za Zasługi dla Ziemi 
Skalmierzyckiej”  
przyznano mu na wniosek 
Burmistrza Gminy  
i Miasta Nowe Skalmierzyce  
Jerzego Łukasza Walczaka
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Co w GRANICY piszczy?
W tym roku okres wakacyjny był nieco inny niż zawsze,  
a to za sprawą pandemii, która ogarnęła cały świat. 

My jednak, jako harcerze, postanowi-
liśmy się nie poddawać i nie odpuszczać 
wspólnych wakacyjnych chwil. Postanowi-
liśmy zorganizować czas wolny nie tylko 
harcerzom i zuchom, ale również dzieciom, 
które nie są związane z ZHP. Tak powsta-
ła „Letnia Przygoda”, czyli półkolonie dla 
wszystkich chętnych dzieci w wieku od 6 do 
11 lat.

Nasze półkolonie były idealną okazją, aby 
po długim okresie zamknięcia w domu dzie-
ci mogły spędzić czas wspólnie z rówieśnika-
mi, przeżywając niezapomniane przygody. 
Oczywiście nie zapomnieliśmy o zasadach 
bezpieczeństwa i obowiązujących ograni-

czeniach. Dbaliśmy o to, aby podczas zajęć 
zachowany był dystans, a dzieci pracowały 
w mniejszych grupach. Mimo obostrzeń sta-
raliśmy się, aby dzieci czuły się swobodnie, 
zapomniały na chwilę o pandemii, wyrwały 
się z zamknięcia i spędziły czas aktywnie na 
świeżym powietrzu. 

Na naszych półkoloniach do wyboru były 
trzy tematyki: „Indiańska przygoda”, „Zagad-
ka detektywa”, „W świecie psich zawodów”. 
Dzieci same wybierały, co najbardziej je in-
teresuje i do jakiej grupy chcą być zapisane. 
Każdy z podanych bloków miał swój temat 
przewodni, ale nie oznacza to, że dzieci przez 
tydzień musiały robić tylko jedno i to samo. 

Zajęcia tematyczne były przeplatane z zaję-
ciami ogólnorozwojowymi, tak aby nikogo 
nie dopadło znudzenie. Podczas naszej pracy 
uczyliśmy współdziałania i życia w grupie, 
samodzielności oraz radzenia sobie z prze-
różnymi wyzwaniami. 

Wszystkie nasze działania oparte są na 
metodzie harcerskiej, która uczy młodych 
ludzi, jak radzić sobie w życiu. Cechami tej 
metody są: dobrowolność, pozytywność, po-
średniość, wzajemność oddziaływań. To one 
przyświecają nam przy tworzeniu programu 
wszystkich przedsięwzięć. Bardzo cieszy nas 
duże zainteresowanie ze strony dzieci i fakt, 
że bardzo chętnie do nas wracały na kolejne 
turnusy. Dzięki temu wiemy, że wykonaliśmy 
naszą pracę dobrze i ma ona sens.  

Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz 
Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce za dofi-
nansowanie, które pomogło nam zorganizo-
wać całe przedsięwzięcie.  
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1.

KWIACIARNIA RÓŻA ALINA 
KRUPIŃSKA
ul. Kaliska 46
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel.535 967 505

5% cały towar: kwiaty, 
upominki, znicze

2.

 

ART-FOCUS
Natalia Różańska
ul. Kaliska 36
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel. 880 305 070

10 % mini sesje okazjonalne 
(dzień babci i dziadka, święta, 
walentynki)
35% wywoływanie zdjęć
10% skany i renowacje zdjęć

3.

 

ROLOGRÓD HANDEL I USŁUGI 
ROLNICZE
ul. 1. Maja 2
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel. 62 762 15 11
609 826 147

10% usługi rolnicze

4.
 

SKLEP SPOŻYWCZO 
– MONOPOLOWY
Katarzyna Grabowska
Droszew 26A
Tel. 606 478 503

10% artykuły spożywcze

5.

 

LAZUR
Spółdzielczy Związek Grup 
Producentów Rolnych
ul. Kaliska 42
63-460 Nowe Skalmierzyce

10 % usługi gastronomiczne
(nie obejmuje alkoholu 
i rezerwacji grupowych)

PARTNERZY  
SKALMIERZYCKIEJ KARTY SENIORA

(wyrwij i zachowaj)

Lp. Logo podmiotu
Nazwa podmiotu i adres 
świadczonej usługi lub adres 
siedziby podmiotu

Wysokość ulgi i zakres 
oferowanego towaru lub 
usługi
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6.

 

GABINET PSYCHOLOGICZNY
Magdalena Iskierka
ul. Krótka 43
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel. 600 699 340

 30% konsultacja 
psychologiczna
30% trening pamięci 
i koncentracji

7.

PAWILON HANDLOWY „ROLNIK’ S.C.
J. Dolata M. Kwuka A. Dolata
Skalmierzyce,
ul. Powst. Wielkopolskich 15
63-460 Nowe Skalmierzyce

5% cały asortyment dostępny 
w sklepie

8.

OPTYKA OKULAROWA
Maria Kasprzak
ul. Kaliska 37
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel. 603 399 777

10% naprawy 
30% badanie wzroku 
5% okulary korekcyjne, 
przeciwsłoneczne, akcesoria 
okularowe

9.

 

STUDIO URODY
Maria Rogowicz
ul. Kaliska 35/5
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel. 536 558 080

10% dla niej:  
 w każdą środę mycie, 
strzyżenie i modelowanie;  
do każdej usługi pielęgnacja 
gratis 
20% dla niego : 
 w każdą środę mycie, 
strzyżenie

10.

 

STUDIO BEAUTY
Sylwia Mikołajczyk
ul. Kaliska 36/6
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel. 721 142 979 

7% henna brwi i rzęs, depilacja, 
pielęgnacja rzęs, zabieg 
liftingujący twarzy, makijaż 
okolicznościowy

11.

 

STUDIO BEAUTY
Olga Klaczyńska
ul. Kaliska 36/6
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel. 510 294 823

7% wszystkie rodzaje manicure

12.

 

MOBILNY ZAKŁAD FRYZJERSKI 
„MAGIA FRYZUR”
Śliwniki ul. Niemojowskich 7/6
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel. 721 340 925

10% usługi fryzjerskie
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13.

 

FIRMA HANDLOWA
”MARION TRADE”
Robert Lewandowski
Plac Wolności 3A
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel. 881 305 777

10% przyprawy, warzywa 
suszone, bakalie

14.

PRZEDSIĘBIORSTWO 
PRODUKCYJNO- HANDLOWE”EKO- 
FARB”
Plac Wolności 3A
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel. 62 162 15 58
509 229 648

5% na cały asortyment

15.

 

BANKIET I FITNESS
Sylwia Boczula
Skalmierzyce, ul. Środkowa 14
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel. 602 395 855

10% karnety na zajęcia, 
treningi fitness i zabiegi SPA

16.

PRACOWNIA FRYZUR
Agnieszka Banasiak
ul. Kaliska 17a
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel. 607 141 608 
62 762 15 06

10% na farbę każdy czwartek 
20% męskie strzyżenie każdy 
czwartek

17.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-
HANDLOWE „BRUCKI”
ul. Okólna 2 
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel. 604 088 442

60% przegląd sprzętu 
gaśniczego
15% sprzedaż sprzętu 
gaśniczego i armatury 
przeciwpożarowej

18.

OSTROWSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Wolności 2  
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel. 62 736 40 60, www.ockostrow.pl

30% Bilety na imprezy 
organizowane przez 
Ostrowskie Centrum Kultury

19.

FORUM SYNAGOGA
ul. Raszkowska 21 
63-400 Ostrów Wielkopolski
Tel. 62 720 38 80  
www.forumsynagoga.pl

30% Bilety na imprezy 
organizowane przez 
Ostrowskie Centrum Kultury
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20.

KINO „KOMEDA”
al. Powstańców Wielkopolskich 22 
63 -400 Ostrów Wielkopolski  
Tel. 62 591 74 45 
www.kino-komeda.info

30% Bilety do Kina „Komeda” 
w Ostrowie Wielkopolskim

21.
BASEN MIEJSKI
ul. Paderewskiego 4
63-400 Ostrów Wielkopolski

30% 
Zniżka od obowiązujących 
cen biletów na korzystanie 
z basenu miejskiego

22.

LODOWISKO Z FUNKCJĄ 
ROLKOWISKA
Park 600 – lecia  
przy alejach Solidarności
63-400 Ostrów Wielkopolski

30% Zniżka od obowiązujących 
cen biletów na korzystanie 
z hali lodowiska z funkcją 
rolkowiska

23. PARK OLBRZYMICH OWADÓW
Piaski – Szczygliczka

50% Zniżka od obowiązujących 
cen biletów na korzystanie 
z Parku Olbrzymich Owadów

24.

MAX-DYWANIK
Grzegorz Wojciechowski
Biskupice Ołoboczne  
ul. Ostrowska 38 C
63-460 Nowe Skalmierzyce
Tel 62 762 47 36

15% welurowe dywaniki 
samochodowe 
10% gumowe dywaniki 
samochodowe
10% maty do bagażnika 
5 % pozostałe akcesoria

25.

P.P.H.U. MOSKITO Wypożyczalnia 
Sprzętu Rehabilitacyjnego
Krzysztof Komorowski
Ociąż ul. Zakrzewki 49
Tel. 791 001 460

10% wynajem sprzętu 
rehabilitacyjnego- łóżka 
rehabilitacyjne, koncentratory 
tlenu, wózki inwalidzkie, 
balkoniki, kule,  
ssaki medyczne
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„Kasa dla bobasa”  
dla kolejnych maluszków
„Kasa dla bobasa” to jednorazowe świadczenie pieniężne  
z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z kasy budżetu  
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce od 2018 roku. 

Jedynym warunkiem jego otrzymania 
jest zamieszkiwanie co najmniej rok przed 
złożeniem wniosku na obszarze Gminy. 

W poprzednich latach uroczystość prze-
kazania rodzicom bądź opiekunom ma-
luchów czeków, dyplomów oraz upomin-
ków odbywała się dwa razy w roku w sali 
widowiskowej. Od roku 2020 – z przyczyn 
organizacyjnych – postanowiono przenieść 
ją do sali ślubów w magistracie, dzieląc 
jednocześnie beneficjentów programu na 

cztery mniejsze grupy, którym świadczenie 
wypłacane będzie kolejno: do 5 kwietnia, 
5 lipca, 5 września oraz 5 grudnia. Nie-
stety plany te skutecznie pokrzyżowała 
pandemia koronawirusa i ze względów 
bezpieczeństwa nie ma obecnie możliwo-
ści spotkania w szerokim gronie władz sa-
morządowych i beneficjentów programu, 
w tym przede wszystkim kilkutygodnio-
wych lub kilkumiesięcznych maluszków.

Wypłata pierwszego i drugiego „beci-

kowego” została już jednak zrealizowa-
na, a upominki rozdawane są na bieżąco 
w magistracie. W kwietniu wypłacono 33 
świadczenia (23 dziewczynki i 10 chłop-
ców), w lipcu - 38 (19 dziewczynek 
i 19 chłopców).

„Becikowe” to jedna z najmilszych uro-
czystości organizowanych przez nasz sa-
morząd, świętujemy bowiem w atmosferze 
pełnej familijności, a wydarzeniu towarzy-
szy radość. Maluszki wciąż się rodzą, więc 
nie odbiera nam to nastroju pełnego opty-
mizmu i zadowolenia z tego, że przybywa 
nam nowych mieszkańców, czekam jednak, 
aż wreszcie do takiej uroczystości będzie 
mogło dojść – powiedział Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz 
Walczak. 

 
Magdalena Kąpielska

Galeria zdjęć  
przesłanych przez beneficjentów programu  
„Kasa dla bobasa”

W tym roku wypłacono już 71 świadczeń
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ObRAZY MARYJNE w KOśCIOłACh  
DEKANATU OłObOCKIEGO  
- CZ. II

Obraz Najświętszej  
Maryi Panny w kościele  
w Ociążu

Z historii ociąża 

Nieco z boku od głównej trasy z Ostrowa 
do Kalisza, przy starym trakcie drogowym 
wiodącym przez Lewków, Kwiatków (daw-
niej miasteczko Wiesiołowo) i Ociąż do 
Skalmierzyc powstał kościół parafialny no-
szący wezwanie Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Zapewne już w początkach 
istnienia wsi, wzmiankowanej w dokumen-
tach w 1403 roku, mogła powstać tu pierw-
sza świątynia drewniana, zniszczona wraz 
z upływem czasu. O kościele już tu wcze-
śniej istniejącym wspominają także lokalne 
legendy, jednak nie będę ich przywoływać. 
Dość rozległe dobra ziemskie wchodzące 
w skład parafii przez kolejne lata często 
zmieniały właścicieli, a sam Ociąż dzielo-
ny był w wyniku procesów spadkowych na 

części. Spadkobiercy zbywali swoje działy 
przyjmujące później nazwy od ich właści-
cieli. Tak więc część rodu Kwiatkowskich 
nazwano Kwiatkowem, część należącą 
do Morawskich – Morawinem, a część Za-
krzewskich przyjęła nazwę Zakrzewki. 

Wszystkie części dóbr Ociąża wraz 
z przyległymi folwarkami łączyła wspólno-
ta parafialna skupiona wokół drewnianego 
kościoła wzniesionego staraniem miejsco-
wego proboszcza Andrzeja Cichawskiego 
oraz kolatorów parafii rodziny Lutomier-
skich. Wspomniany kościół powstał w roku 
1698, a konsekrowany został w 1701 roku 
przez biskupa gnieźnieńskiego Wierz-
bowskiego. Kościół nie przetrwał wieku,  
gdyż przed rokiem 1784 uległ spaleniu 
i ponownie odbudowany został poświęco-
ny w 1786 roku. Jednonawowa świątynia 

z wydzielonym prezbiterium została we-
wnątrz otynkowana i pokryta malowidła-
mi, z których obecnie największą wartość 
posiada plafon sufitowy z wizerunkiem 
Maryi z Dzieciątkiem wśród wieńca kwia-
tów polnych. Plafon został namalowany 
w roku 1929 przez Wiktora Gosienieckie-
go – artystę z Krakowa, a podczas ostat-
niej renowacji był gruntownie odnowiony. 
Mimo, że kościół nosi wezwanie Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny, od wielu lat 
w parafii rozwinięty był kult św. Antoniego, 
którego obraz znajdował się do roku 1977 
w ołtarzu głównym. Ówczesny proboszcz, 
ks. Henryk Kujawa postanowił przenieść 
do ołtarza głównego obraz Matki Bożej, 
umieszczając w ołtarzu bocznym obraz św. 
Antoniego, którego odpust parafia obcho-
dzi corocznie w czerwcu. 
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ołtarZ główny

Rozbudowywana przez wieki drewnia-
na świątynia w Ociążu skrywa w swym 
wnętrzu prawdziwą perełkę artystyczną, 
jaką jest rokokowy ołtarz główny pocho-
dzący najprawdopodobniej z pierwszego 
kościoła. Dziś całość, tak świątynia jak i oł-
tarz główny wraz z ołtarzami bocznymi, 
niezwykle starannie utrzymane i stylowo 
odnowione, nadają kościołowi wyjątko-
wego splendoru. Mimo wielowiekowej hi-
storii, kościół w Ociążu jest świadectwem 
wyjątkowej troski i starań proboszczów 
a także wiernych o estetyczne wnętrze, 
z którego bije nie tylko atmosfera modli-
twy, ale też dbałości o zabytki sakralne. 
Ołtarz główny, w którym od 1977 roku 
centralne miejsce zajmuje obraz Matki Bo-
żej, wybudowano w stylu rokokowym. Po 
obu jego stronach stoją dwie figury świę-
tych: Piotra i Jakuba, a nastawę ołtarzową 
wypełnia bogato złocona ornamentyka 
roślinno-kwiatowa. Całość kompozycji 
wzbogacają figurki aniołków, widocznie 
artystycznie wartościowe, skoro przed 
kilku laty niektóre z nich skradziono. Nad 
tabernakulum umieszczono niezwykle 
cenny tak pod względem historycznym 
jak i artystycznym obraz Matki Bożej na-
malowany w roku 1637 przez nieznanego 
artystę podpisanego inicjałami „A” i „S”. 
Czy mógł być nim działający w tym czasie 
w okolicach Ostrowa Adam Scholtz, pozo-
stanie zapewne tajemnicą? Wspominany 
obraz jest wierną kopią rzymskiego obra-
zu Matki Bożej z bazyliki Santa Maria Ma-
giore. Znajdujący się tam od wieków wize-
runek Maryi znany jest pod nazwą „Solus 
Populi Romani”, czyli „Wybawicielki Ludu 
Rzymskiego” i umieszczony jest w kaplicy 
św. Pauliny. W Polsce znajduje się wiele 
kopii tego obrazu znanych jako wizerunki 
Matki Bożej Śnieżnej.

symbolika obraZu matki bożej 

Niezwykle ciekawa jest symbolika za-
warta w akcentach artystycznych namalo-
wanych postaci, co związane było z ówcze-
snymi kanonami ukazywania Matki Bożej 
w obrazach wzorowanych na sztuce bizan-
tyjskiej. Znaczenie symboliczne posiadają 
nie tyko kształty postaci i szat, ale przede 
wszystkim kolorystyka obrazu. Maryja na 
obrazie w Ociążu posiada spokojną i pięk-
ną twarz z oczami skierowanymi w dal, na 
wiernych. Boża Rodzicielka przedstawiona 
frontalnie w półpostaci nieco skierowa-
na ku Dzieciątku, którego twarz posiada 
rysy kilkuletniego chłopca. Dzieciątko 
spoczywające na lewym przedramieniu 
Matki, obejmowane jest przez Nią sple-
cionymi dłońmi. Oprócz korony na głowie 
Maryi, jedynie kolor szat i grecki krzyż 

nad czołem świadczą o jej królewskim po-
chodzeniu. Także purpurowo-różowa su-
kienka oraz granatowo niebieski płaszcz 
zwany maforionem, nakrywający postać 
od głowy, świadczyć mają o królewskim 
i niebiańskim statusie Matki Syna Bożego. 
Dostojeństwo Maryi podkreśla też kolor 
i bogactwo ozdób umieszczonych na złotej 
lamecie zwanej „kajmą”. Sześcioramienna 
złota gwiazda umieszczona na prawym ra-
mieniu Matki Bożej ma nam przekazywać 
prawdę, że jest Ona „gwiazdą przewodnią 
i jedyną drogą do nieba”, o czym mówi też 
współczesne hasło: „Przez Maryję do Jezu-
sa”. Umieszczana w obrazach Maryjnych 
gwiazda i grecki krzyż nad czołem miały 
przekazywać prawdę, że NMP także po na-
rodzinach Syna (jak i przed urodzeniem) 
pozostała dziewicą. Zasadnicze znaczenie 
dla przesłania obrazu ma sama postać 
Dzieciątka odzianego w szaro-siną koszul-
kę obszytą złotą lamówką. Nóżki Dziecięcia 
okrywa purpurowa materia w kolorze na-
wiązująca do przyszłej męki i cierpienia za 
grzechy świata. Natomiast kolor sukienki 
ma nawiązywać do jego uniżenia oraz mi-
sji odkupienia grzesznego ludu. Lewą ręką 
Jezus podtrzymuje księgę Pisma Świętego, 
a prawą unosi w geście błogosławieństwa. 
Dwa złączone palce wskazujący i środko-
wy symbolizują dwie złączone ze sobą na-

tury Chrystusa – boską i ludzką. Natomiast 
trzy pozostałe palce złączone opuszkami 
mają symbolizować istotę i jedność Trójcy 
świętej. Postać Maryi z Dzieciątkiem na-
malowana na złotym tle rozświetlającym 
się nad ich głowami w formie nimbu ma 
świadczyć o boskości i chwale niebieskiej 
postaci. Tło obrazu wypełniają u góry dwie 
postaci aniołków podtrzymujących koro-
nę nad głową Maryi, a u dołu zaznaczone 
są półpostaci donatorów fundujących ob-
raz, który od ponad 400 lat odbiera cześć 
w Ociążu. 

Choć obraz Matki Bożej w parafii Naro-
dzenia NMP nie posiada szczególnego, wy-
różniającego go tytułu, to od lat pozostaje 
obiektem kultu i czci szczególnie we wrze-
śniu, kiedy w każdą niedzielę po święcie 
Narodzenia odbywa się odpust parafialny 
związany ze szczególnymi uroczystościa-
mi ku czci Matki Bożej. Także odprawia-
na w środy każdego tygodnia Nowenna 
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest 
przejawem kultu maryjnego w tej parafii. 
Matka Boża w jej starożytnym wizerunku, 
św. Antoni Padewski oraz ostatnio także 
błogosławiony ks. męczennik Władysław 
Mączkowski to trzy najważniejsze filary 
modlitewne wspierające parafian w ich 
drodze do nieba.

 Oprac. Jerzy Wojtczak 
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Terminarz rozgrywek  
KS POGOŃ Nowe Skalmierzyce
IV Liga, runda jesienna, sezon 2020/2021

DATA GODZINA

POGOń Nowe Skalmierzyce – WILKI Wilczyn 01-08-2020 16:00

TARNOVIA Tarnowo Podgórne – POGOń Nowe Skalmierzyce 08-08-2020 16:00

POGOń Nowe Skalmierzyce – Lubuszanin Trzcianka 15-08-2020 16:00

OLIMPIA Koło – POGOń Nowe Skalmierzyce 19-08-2020 18:00

POGOń Nowe Skalmierzyce– GKS Dopiewo 22-08-2020 17:00

WARTA Międzychód – POGOń Nowe Skalmierzyce 29-08-2020 15:00

POGOń Nowe Skalmierzyce – ODOLANOVIA Odolanów 05-09-2020 16:00

KOTWICA Kórnik – POGOń Nowe Skalmierzyce 12-09-2020 16:00

POGOń Nowe Skalmierzyce – Iskra Szydłowo 19-09-2020 16:00

OTPS WINOGRADY Poznań – POGOń Nowe Skalmierzyce 26-09-2020 12:00

POGOń Nowe Skalmierzyce – Obra 1912 Kościan 03-10-2020 15:00

LKS Gołuchów – POGOń Nowe Skalmierzyce 10-10-2020 15:00

POGOń Nowe Skalmierzyce – CENTRA 1946 Ostrów Wlkp. 17-10-2020 15:00

WARTA II POZNAń SA – POGOń Nowe Skalmierzyce 24-10-2020 -:-

POGOń Nowe Skalmierzyce – OSTROVIA 1909 Ostrów Wlkp. 31-10-2020 14:00

KKS 1925 II KALISZ – POGOń Nowe Skalmierzyce 07-11-2020 -:-

POGOń Nowe Skalmierzyce – POLONIA Kępno 14-11-2020 14:00

POGOń Nowe Skalmierzyce – VICTORIA Ostrzeszów 21-11-2020 13:00

VICTORIA Września – POGOń Nowe Skalmierzyce 28-11-2020 13:30

POGOń Nowe Skalmierzyce – Polonia 1912 Leszno

Pinsel-Peter KROBIANKA Krobia – POGOń Nowe Skalmierzyce
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