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Powstanie chodnik  
przy szkole w Gostyczynie
Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka  
do końca grudnia br. od strony szkoły podstawowej w Gostyczynie 
w kierunku centrum miejscowości powstanie chodnik. 

Będzie on wykonany z betonowej kostki 
brukowej, a jego długość wyniesie 190 me-
trów. Dodatkowo w zakresie prac ujęto także 
wykonanie zjazdów do posesji, oznakowa-
nia poziomego i pionowego a także umoc-
nienie skarp płytami ażurowymi. Powstanie 
chodnika w tak uczęszczanym nie tylko przez 
mieszkańców, ale i społeczność szkolną miej-
scu poprawi z pewnością poziom bezpieczeń-
stwa pieszych – powiedział burmistrz. O jego 
realizację zabiegano od kilku lat. Szkoła pod-
stawowa w Gostyczynie była jedyną szkołą 
w gminie, która nie posiadała w pobliżu chod-

nika. Bardzo się cieszę, że w tej kadencji uda 
się nam taką inwestycję sfinalizować – pod-
kreśla miejscowy radny Jacek Łusiak. Zada-
nie jest finansowane z gminnego budżetu, 
a jego koszt to ponad 118 tysięcy złotych.

Nie jest to jedyna inwestycja powzięta 
w ostatnim czasie w tej miejscowości, bo-
wiem z początkiem grudnia wzdłuż drogi 
powiatowej przy cmentarzu oraz w parku 
postawiono 17 lamp poprawiając tym sa-
mym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 
Dariusz Smułka

Droga powiatowa 
Kotowiecko - Głóski 
na ukończeniu
Do końca grudnia potrwają 
prace związane z remontem 
drogi powiatowej relacji 
Kotowiecko-Głóski. 

Odcinek o długości blisko 2700 me-
trów zyskał już pierwszą warstwę na-
wierzchni bitumicznej, aktualnie budo-
wany jest ciąg pieszo-rowerowy.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Po-
wiat Ostrowski, który na to zadanie po-
zyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie około 2 mln 
zł (całkowity koszt to ponad 3,3 mln zł). 
Samorząd Nowych Skalmierzyc również 
wsparł inwestycję – z gminnego budżetu 
przekazano na jej realizację 600 tys. zł.

Dariusz Smułka
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Inwestycje na stadionie  
Miejsko-Gminnym
Boisko do piłki plażowej oraz nawodnienie trawiastych muraw  
to nie jedyne inwestycje, które udało się w 2020 roku zrealizować  
na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach. 

Chyba najbardziej cieszyć będą nowe 
szatnie utworzone w budynku trybun oraz 
toalet publicznych. Dzięki programowi „Szat-
nia na Medal” realizowanemu przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskie-
go w Poznaniu udało się nam przekształcić 
część pomieszczeń tak, aby służyły wszystkim 
korzystającym z sąsiednich boisk - podkreśla 
Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. Na taką 
przestrzeń długo czekali przede wszystkim 

najmłodsi sportowcy, którzy dotychczas mu-
sieli korzystać z holu lub przebierać się „pod 
chmurką”. Szatnie zostaną udostępnione 
przed końcem roku, gdyż trwa jeszcze pro-
cedura odbioru obiektu. Całość prac za-
mknęła się w kwocie 78.899,99 zł. Dotacja 
z programu marszałkowskiego wyniosła 
39.449,99 zł.

Kolejną, wcześniej nie planowaną inwe-
stycją jest montaż oświetlenia na małym bo-

isku treningowym. Dzięki oszczędnościom 
budżetowym za kwotę 50.000 zł powstaną 
cztery maszty obejmujące swoim zasięgiem 
boisko o wymiarach orlika. Znacznie prze-
dłuży to funkcjonalność obiektu, szczególnie 
w okresie jesienno-zimowym. Przy okazji 
prowadzonych prac usunięto stare, betono-
we słupy, które nie tylko straszyły swoim 
wyglądem, ale były także niebezpieczne 
z uwagi na postępującą korozję.

Przeprowadzono także pomniejsze in-
westycje na hali sportowej mające wpływ 
na bezpieczeństwo użytkowników- zamon-
towano nowy system oświetlenia ewaku-
acyjnego oraz dodatkowy hydrant na tyłach 
obiektu. Prace te kosztowały ok. 10.000 zł.

 
Aleksander Liebert

Z głębokim żalem  
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci 

śp. Tomasza Gorzejewskiego

– wieloletniego wiceprezesa i sekretarza 
Klubu Honorowych Dawców Krwi  

Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
Odszedł od nas człowiek prawy i głęboko 
zaangażowany w sprawy naszej lokalnej 

społeczności.
Trudno będzie zapełnić pustkę,  

którą odczuwamy po Jego stracie.
Rodzinie zmarłego pragniemy złożyć  

z serca płynące kondolencje  
i wyrazy współczucia.

Klub Honorowych Dawców Krwi 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Nowe szatnie zostaną udostępnione jeszcze w tym roku
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102. rocznica odzyskania  
przez Polskę niepodległości
Z racji pandemii 102. rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości była obchodzona bardziej skromnie  
niż w latach poprzednich.

 To przede wszystkim obostrzenia zwią-
zane z zakazem organizacji zgromadzeń 
powyżej 5 osób przyczyniły się do tego, że 
Narodowe Święto Niepodległości miesz-
kańcy mogli celebrować głównie poprzez 
dekorację swoich domów czy posesji flaga-
mi biało-czerwonymi bądź też włączenie się 
w coroczną akcję śpiewania hymnu Polski, 
co ma zawsze miejsce 11 listopada punktu-
alnie o godzinie 12.00.

Obchody gminne przeniesiono tym razem 
do Skalmierzyc. To właśnie przy pomniku Po-
wstańców Wielkopolskich oddaliśmy dziś hołd 

tym, którzy oswobodzili nasze skalmierzyckie 
ziemie, a msza w intencji Ojczyzny odbyła się 
w Skalmierzycach, gdzie w tutejszym Banku 
Ludowym gromadzili się przed ponad 100 
laty powstańcy – tłumaczy swoją decyzję 
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. Koncele-
browanej w tutejszym sanktuarium mszy 
w intencji Ojczyzny przewodniczył ks. kano-
nik Sławomir Nowak, który w wygłoszonym 
kazaniu oparł się na dwóch filarach – podzię-
kowaniach za dar wolności Polski oraz miło-
ści, której swoją postawą uczy nas patron 
obchodzący swe święto w dniu 11 listopa-

da: Staje dzisiaj przed nami św. Marcin, któ-
ry oddał połowę swojego płaszcza biedakowi 
[…] mimo, że za ten gest groziła mu nawet 
kara śmierci. […] Św. Marcin uczy nas, ludzi 
XXI wieku, miłości i tego, o czym mówi Jezus 
w Ewangelii: „Wszystko, co uczyniliście jedne-
mu z tych braci moich najmniejszych, Mnie-
ście uczynili”[…] Dzisiaj pada też dużo słów 
o wolności i niepodległości, bo we wszystkich 
kościołach odprawiane są msze w intencji oj-
czyzny, […] przypominane są nasze chrześci-
jańskie korzenie i to, że od wieków opieramy 
się na słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Potrze-
ba nam wiary, żebyśmy mieli czyste sumienie 
i mocny kręgosłup. Potrzeba nam Ewangelii, 
żebyśmy wiedzieli jak żyć. Polska była zawsze 
Bogu wierna. Nie wstydźmy się, więc tego, co 
polskie i co chrześcijańskie. Dziękujmy dziś 
Bogu za wolną Ojczyznę, za to, że możemy się 
do siebie uśmiechać, podawać dłoń, okazywać 
serce i być dla siebie dobrzy.

tekst i fot. Magdalena Kąpielska

11 listopada 2020 w Biskupicach Ołobocznych
Obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 
rozpoczęliśmy od mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele 
parafialnym pw. św. Bartłomieja Apostoła, którą celebrował ksiądz 
proboszcz Damian Marynowski. 

Następnie udaliśmy się pod pomnik w Bi-
skupicach Ołobocznych, gdzie ze względu na 
obostrzenia epidemiczne w mniejszym niż 
zazwyczaj gronie odsłoniliśmy i poświę-
ciliśmy nową tablicę w hołdzie mieszkań-
com Biskupic Ołobocznych zamordowanym 
oraz represjonowanym przez niemieckiego 
okupanta w latach 1939-1945. Odsłonięcia 
dokonali: sołtys Mirosław Nowacki, radny 
Grzegorz Wojciechowski oraz w imieniu ro-
dzin ofiar Henryka Szymczak. Tablica została 
współfinansowana ze środków samorządu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
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Namiastka inauguracji 
nowego sezonu  
kulturalnego

Uroczysta gala, blask scenicznych świateł, 
liczna publiczność i gromkie brawa – w takich 
warunkach powinniśmy obchodzić tegorocz-
ną inaugurację sezonu kulturalnego. Jest to 
bowiem wspaniałe święto, podczas którego 
podsumowujemy działalność organizacji po-
zarządowych, honorujemy najbardziej ak-
tywnych społeczników, z nadzieją patrzymy 
w sezon przyszły, trzymając kciuki za dalsze 
pomysły oraz sukcesy naszych mieszkańców. 
Pandemia pokrzyżowała jednak te plany 
– tymi słowami burmistrza Jerzego Łuka-
sza Walczaka rozpoczyna się opublikowany 
w jego mediach społecznościowych film, któ-
ry ze względu na wprowadzone ograniczenia 
zakazujące spotkań publicznych w gronie po-
wyżej pięciu osób zastąpił bezpośrednie co-
roczne spotkanie władz samorządo-
wych Gminy z przedstawicielami 
ponad 50 działających na naszym 
terenie organizacji.

Gościem specjalnym fil-
mu jest Jerzy Wojtczak, który 
w tym roku jednomyślną decyzją 
7-osobowej komisji konkursowej 
otrzymał specjalną Nagrodę Bur-
mistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce pn. Nepomuceny. 
Jest nią prestiżowa statuetka na-
wiązująca w formie i symbolice do 
Jana Nepomucena Niemojowskiego 
– wybitnego działacza społecznego 
i organicznika okresu zaborów. Od 
ubiegłego roku nagrodą jego imienia 
honorowana jest jedna spośród zgło-
szonych przez organizacje społeczne 
osoba fizyczna bądź prawna mająca dla 
samorządu szczególne zasługi w sferze 
kultury, działalności społecznej, oświa-
ty i wychowania, sportu, propagowania 
lokalnej historii i patriotyzmu bądź me-
cenatu nad którąś z tych działalności. 

Piękną formę filantropijnej aktywno-
ści wybrał […] Jerzy Wojtczak, któ-
ry od kilkudziesięciu lat zajmuje się 
ocalaniem naszego dziedzictwa 
historycznego – powiedział bur-
mistrz i pogratulował zwycięzcy 
wespół z Przewodniczącym Rady 
Gminy i Miasta Tadeuszem Orzechowskim 
– Składam podziękowania za wieloletnią, 
pełną zaangażowania działalność związaną 
z badaniem przeszłości naszej skalmierzyckiej 
ziemi i przybliżaniem jej naszym mieszkań-
com na łamach gazety czy też podczas różne-
go rodzaju wystaw oraz prelekcji. 

O kilka słów pokusił się sam laureat, który 
nie tylko podziękował za przyznaną nagrodę, 
ale oddał też hołd postaci Niemojowskiego: 

Jestem bardzo miło 
zaskoczony. Sytuacja 
w dziedzinie kultury 
jest trudna dla wszyst-
kich, i dla uczestników, 
i dla tych, którzy decy-
dują. To wyróżnienie 
jest dla mnie niezwy-
kle cenne, dlatego, że 
od Jana Nepomuce-
na Niemojowskiego 
rozpoczęła się moja 
przygoda z historią 
naszej ziemi skalmie-
rzyckiej, okolicznych majątków i osób, które 
są zasłużone dla naszego regionu. Jan Nepo-
mucen był jedną z pierwszych – powstaniec, 

patriota, działacz pracy organicznej, twórca 
wielkiego potencjału ekonomicznego 
i patriotycznego pobliskich Śliwnik. 
To bardzo cenne wyróżnienie, jed-

no z ważniejszych, jakie otrzymałem 
w ciągu pracy na niwie kulturalnej 
i patriotycznej. 

Jerzy Wojtczak to nie jedyna uho-
norowana w tym roku osoba. 
Szczere, płynące prosto z serca 
„dziękuję” należy się wszystkim 

członkom naszych organizacji, al-
bowiem musieliście Państwo zmie-
rzyć się w tym roku z czymś dotąd 

nieznanym, niemierzalnym, budzą-
cym nasz strach o zdrowie i życie. Przy 

tym wszystkim nie brakło Wam odwa-
gi i chęci, by działać dla dobra naszej 
Małej Ojczyzny i jej mieszkańców – po-
wiedział burmistrz, który na wniosek 
prezesów wyróżnił 41 osób reprezen-
tujących różnego rodzaju organizacje. 
Życzenia przekazał im również prze-
wodniczący Rady: serdecznie wszyst-
kim gratuluję. Myślę, że te wyróżnienia 
umocnią Państwa w przekonaniu, że to 

co robicie ma sens, warto się sta-
rać i że będą one dodatkową mo-
tywacją do dalszego działania. 
Życzę dalszych sukcesów.

Ze względów pandemicz-
nych listy gratulacyjne oraz 

drobne upominki zostały przesłane wyróż-
nionym drogą poczty. Wśród nich znaleźli się:
• ze Stowarzyszenia Chór św. Grzegorza 

z Nowych Skalmierzyc – Paulina Kupny-
Szczepaniak i Antoni Kowalczyk

• z Chóru św. Cecylii ze Skalmierzyc – Krysty-
na Jędrzejewska i Maria Jarzębowska

• z Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej przy 
OSP Skalmierzyce – Edmund Dębicki i Józef 
Głowacki

• ze Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr 
Misterium Biskupice Ołoboczne – Marzena 
Kubiak i Jadwiga Pawlak

• ze Stowarzyszenia Przyjaciół Jarzębinki – 
Hanna Kubicka

• ze Stowarzyszenia Edukreator – Jolanta 
Łęcka i Małgorzata Sulewska

• ze Stowarzyszenia Eudajmonia – 
Magdalena Grobelna i Krzysztof Sipka

• ze Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka 
i Rodziny – Marzena Kwiasowska 
i Bogusława Kalwarska

• z Koła nr 3 Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów – Marian Czaja i Danuta Łusiak

• ze skalmierzyckiego koła Regionalnego 
Związku Pszczelarzy Wielkopolski 
Południowej – Jacek Czajka i Bernard 
Marczak

• z Klubu Honorowych Dawców Krwi – 
Mariusz Czaja i Jerzy Czempiński

• ze Stowarzyszenia Działkowców Kolejarz 
w ROD – ponownie Jerzy Czempiński

• ze Szczepu ZHP GRANICA – przewodniczka 
Paulina Wasilewska i druh Olgierd Nowak

• z Klubu Motocyklowego Iskra – Tomasz 
Kałużny i Łukasz Rosiński

• z Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku 
Sportowego – Danuta Orłowska i Damian 
Woś

• z Legionu św. Katarzyny – ks. kan. 
Sławomir Nowak

• z KGW Biskupice – Alina Król i Kamila Król 
• z KGW Biskupice Ołoboczne – Jadwiga 

Kubiak i Maria Stawska
• z KGW Fabianów – Zyta Leśnierowska 

i Iwona Jarek
• z KGW Gałązki Małe – Marzena Kowalczyk 

i Karolina Olszyna
• z KGW Gałązki Wielkie – Mariusz Bogacki 

i Ewa Matuszewska
• z KGW Nowe Skalmierzyce – Bernadeta 

Krysińska i Łucja Jurek
 

Magdalena Kąpielska
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Podnieś rękę Boże Dziecię,  
Błogosław Ojczyznę miłą ….

Święta Bożego Narodzenia  
w Skalmierzycach  
w okresie międzywojennym

Zgodnie z wielowiekową tradycją w Polsce 
koniec roku to czas „Godów”, czyli świąt 
Bożego Narodzenia wywodzących się z tradycji 
Kościoła nawiązującej do narodzin Jezusa 
w grocie betlejemskiej. Święta te, mające w sobie 
pierwiastek religijny, na przestrzeni wieków wpisały 
się w realia wielu kultur nie zawsze związanych 
z tradycją chrześcijańską, ale akceptujących fakt 
narodzin Boga Zbawiciela. 

Dziś jednak dostrzegamy, a nieraz z ża-
lem stwierdzamy, że w natłoku przesłanek 
ekonomiczno-handlowych odbiera się temu 
świętu charakter religijny, zastępując go 
czysto komercyjnym. Stąd już w okresie Ad-
wentu pojawiające się dekoracje i pieśni bo-
żonarodzeniowe szczególnie w przestrzeni 
sklepów, galerii handlowych czy zwykłych 
jarmarków świątecznych. Jednak kiedyś tak 
nie było, a okres Adwentu był czasem rado-
snego oczekiwania na Boże Narodzenie roz-
poczynane w Polsce szczególnym dniem, 
jakim była Wigilia. Dziś zapewne zdecydo-
wana większość starszego pokolenia z tru-
dem przyjęłaby fakt spędzenia świąt poza 
domem rodzinnym, co staje się niestety 
coraz bardziej popularne. Aby wrócić wspo-
mnieniami do tradycji Świąt Bożego Naro-

dzenia w naszym środowisku, cofnijmy się 
do czasu, gdy po latach niewoli skalmierzy-
czanie budzili się w wolnej ojczyźnie. 

Gwiazdka dla żołnierzy  
23 Pułku Piechoty

W jakże trudnym momencie przyszło 
skalmierzyczanom walczyć o wolną oj-
czyznę. Pozostawiając rodziny przy może 
skromnie zastawionym stole, jeszcze 
w cieple świąt gwiazdkowych pochwycili za 
broń, aby podjąć walkę z zaborcą. Wybuch 
Powstania Wielkopolskiego w okresie, gdy 
w domach śpiewano kolędy i z nadzieją 
oczekiwano Nowego Roku, pozwolił żywić 
nadzieję, że także Wielkopolska dołączy 
do macierzy. Pierwsze miesiące 1919 roku 

w społeczności skalmierzyckiej nie dawa-
ły pewności jutra. Na powstańczych fron-
tach walczyli jeszcze żołnierze. Odrodzona 
Polska nie miała ustalonych granic, o które 
trzeba było uparcie walczyć. Dopiero ko-
lejne konferencje pokojowe i zakończenie 
walk z Rosją sowiecką pozwoliły na powrót 
do normalności. Jednak Skalmierzyce Nowe 
wyludnione po wyjeździe urzędników i żoł-
nierzy pruskich nie były oazą spokoju. Sta-
cjonowała tutaj (prawdopodobnie w szkole 
w Skalmierzycach) 23 Dywizja Piechoty 
Górnośląskiej sformowana na terenie Wiel-
kopolski, a wykorzystana później do walk 
powstańczych na Śląsku. W roku 1921 funk-
cjonowała już w gminie rada, na czele której 
stał wójt Wacław Porawski. Nadejście Świąt 
Bożego Narodzenia związane było z nastro-
jami przygnębienia i tęsknoty wśród mło-
dych ochotników zobowiązanych do służby 
dla odradzającej się ojczyzny. Aby stworzyć 
żołnierzom stacjonującym w Skalmierzy-
cach choćby namiastkę świąt, jakie niegdyś 
przeżywali w domach, dowództwo Parku 
Uzbrojenia 23 Dywizji Piechoty zwróciło się 
do miejscowych władz z apelem o wsparcie 
w przygotowaniu wigilii. Najszerszy odzew 
na apel żołnierzy naszedł ze strony zarzą-
du gminy. Na czele utworzonego „Komitetu 
niesienia pomocy – gwiazdka dla żołnierza” 
stanęła pani Porawska, żona wójta. Z pomo-
cą pospieszyła jej pani Zaborowska, żona 
miejscowego spedytora. Obie przeprowa-
dziły w Skalmierzycach Nowych kwestę 
pieniężną. Udało im się jednak pozyskać 
nie tylko pieniądze, ale też podarki niezbęd-
ne w codziennym życiu żołnierzy. Były to 
tytoń, środki czystości i drobne upominki. 
W sam dzień 24 grudnia 1921 roku o godz. 
14.00 w sali żołnierskiej, a była to zapew-
ne jedna z sal szkolnych, rozpoczęła się 
wieczerza, na którą przybyły także władze Opłatek wigilijny Towarzystwa Gimnastycznego Sokół Skalmierzyce Nowe

Kartka świąteczna z 1942 r. - Neu Skalden
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gminy i znaczniejsze osoby z okolicy z puł-
kownikiem Niemojowskim ze Śliwnik. Przy 
zielonej choince przyniesionej przez żołnie-
rzy i oświetlonej świeczkami spożywano 
tradycyjne potrawy wigilijne, a żołnierze 
z trudem powstrzymywali łzy, wspominając 
rodzinne domy. Z okolicznościową przemo-
wą wystąpił dowódca Smoczyński, wspo-
minając już 3-letnią służbę dla ojczyzny 
w ramach 23 Pułku Piechoty. Po nim prze-
mawiali też radca Piotrowski i pułkownik 
Niemojowski. Po zakończonych przemo-
wach rozległy się kolędy, wspólne łamanie 
opłatkiem i życzenia świąteczne. Wieczór 
upłynął w atmosferze śpiewu kolęd i pieśni 
żołnierskich. Prasa ostrowska w podsumo-
waniu tego spotkania napisała Dzień wi-
gilijny był dowodem dla naszego żołnierza, 
iż każdy obywatel niesie pomoc tym, którzy 
ofiarowali swe życie Ojczyźnie. Dowództwo 
jednostki w podziękowaniu za uroczystość 
napisało: za dary i czyny składamy obywate-
lom miasta Skalmierzyce Nowe oraz miejsco-
wym właścicielom dóbr nasze staropolskie 
Bóg zapłać. 

wiGilia dla uboGich  
od Pań wincentek

Gdy w wigilijne popołudnie do wieczerzy 
zasiadali żołnierze, także i w skalmierzyc-
kich domach kończono przygotowania, a z 
kuchni dobiegały zapachy tradycyjnych po-
traw wigilijnych. Zapewne ówczesna wigilia 
nie była tak radosna i uroczysta jak obecnie, 
ale zazwyczaj na stole nie brakowało zupy 
owocowej z kluskami, czerwonego barsz-
czu czy zupy grzybowej. Obowiązkowo 
musiał być śledź w zalewie z ziemniakami, 
kapusta z fasolą, makiełki, kompot z suszo-
nych owoców. Był to zarazem czas, gdy za-
kończenie wieczerzy wiązało się wypiciem 
mocniejszego trunku, co czasami kończyło 
się awanturą po zakończonej pasterce, na 
którą udawały się zazwyczaj tłumy szczel-
nie wypełniające kościół w czasie, gdy na 
dworze panował srogi mróz. Zimy na po-
czątku lat dwudziestych były srogie i śnież-
ne, także często w zamieci znajdowano za-
marzniętego wędrowca. Lata dwudzieste 
to także okres wielkiego kryzysu i bezro-
bocia, a i pensje skalmierzyckich kolejarzy 
nie należały do najwyższych. Wiele rodzin 
zmuszonych było w tym czasie do korzy-
stania z pomocy organizacji dobroczyn-
nych. Na polu dobroczynności już w latach 
dwudziestych działało w Skalmierzycach 
Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Win-
centego a Paulo. Na gwiazdkę organizowa-
ną przez Panie Miłosierdzia w 1929 roku do 
sali Kasyna Kolejowego przybyło 90 osób, 
w tym 50 dzieci. Ks. proboszcz Stanisław 
Szwedziński rozpoczął przemowę oraz za-
intonował kolędy. Wszyscy przełamali się 
opłatkiem, a po nim przystąpiono do roz-
dawania darów. Każdy otrzymał paczkę ze 

struclą, mąką i cukrem, a ponadto bon na 
mięso i węgiel. Dla dzieci przygotowano 
ciepłą trykotową bieliznę. Podobną inicja-
tywą wykazały się nauczycielki ze szkoły 
powszechnej, organizując przy pomocy 
pań z ostrowskiego Związku Pracy Obywa-
telskiej Kobiet wieczorek gwiazdkowy dla 
dzieci. Przybyło 35 najuboższych dzieci ze 
Skalmierzyc Nowych a także przedstawicie-
le władz powiatowych ze starostą dr. Ekker-
tem. Wieczorek wypełniony był śpiewem 
kolęd, zabawami i deklamacjami. Była to 
pierwsza inicjatywa powstającej organiza-
cji miejscowych pań nauczycielek. Już rok 
później, bo w 1930 roku, panie ze Związku 
Pracy Obywatelskiej przygotowały drugą 
imprezę gwiazdkową. Gościem honorowym 
był kolejny starosta ostrowski dr Łobos 
z małżonką a także miejscowa Rada Szkol-
na. Przemawiali kolejno pani Alina Mihajo-
wa – prezeska ZPOK, przewodniczący Rady 
Szkoły Franciszek Garstecki oraz kierownik 
szkoły. W rolę gwiazdora wcieliła się żona 
starosty rozdająca dzieciom paczki. Nie mo-
gło zabraknąć choinki, żłobka, śpiewu kolęd 
i występów dzieci.

urząd wójtowski  
z Pomocą świąteczną

W dniu 23 grudnia 1931 roku organiza-
cją gwiazdki dla dzieci zajął się urząd wój-
towski. Z jego ramienia przewodniczący 
komitetu gwiazdkowego Franciszek Gar-
stecki udostępnił salę kantyny przy ulicy 
Mostowej. Przy oświetlonej choince grała 
orkiestra kolejowa pod batutą Wiktora Gur-
bisza. W imieniu przybyłych ubogich rodzin 
przemówił pan Janiak, dziękując wójtowi 
Kroczyńskiemu oraz panu Garsteckiemu. 
Wszyscy uczestnicy zasiedli przy stołach 
zastawionych obficie mięsiwem, struclami, 
kawą i cukrem (wówczas rarytas). Do sali 

kantyny przybyło 188 osób, które zostały 
obdarowane produktami do przygotowa-
nia świąt Bożego Narodzenia. Ofiarodaw-
cami wspierającymi wieczór gwiazdkowy 
byli pracownicy Parowozowni, Stacji PKP, 
Odcinka Drogowego, Zarządu KPW, Towa-
rzystwa Kolejowego Skalmierzyce, Gminy 
Skalmierzyce Nowe, a razem zebrano kwotę 
1353 zł. Ponadto dary w naturze przeka-
zali Jan Niemojowski z Mącznik, Daszkie-
wicz z Węgier i pani Robińska z Gostyczyny. 
Drugą imprezę gwiazdkową w tym roku 
dla dzieci przygotowało stowarzyszenie 
ZPOK działające przy miejscowym Ośrod-
ku Zdrowia. W dniu 21 grudnia 43 dzieci 
otrzymało z rąk działaczek związku poda-
runki gwiazdkowe.

Gwiazdka sióstr służebniczek 
z ochronki kolejowej

Już w okresie zaborów dla dzieci miej-
scowych kolejarzy uruchomiona zosta-
ła ochronka, która dziś nazwana by była 
przedszkolem. Po wojnie w miejsce diako-
nis ewangelickich przybyły do niej siostry 
służebniczki z Pleszewa, o których pisa-
łem obszerniej przed kilkoma miesiącami. 
W roku 1932 przygotowały one, podobnie 
jak w każdym roku, gwiazdkę dla dzie-
ci. Przybył miejscowy proboszcz ks. Cze-
sław Gmerek, członkowie władz gminnych 
i państwowych. Wszystkich powitał kurator 
ochronki Franciszek Garstecki – zawiadow-
ca Parowozowni. Z jego inicjatywy w pro-
gramie artystycznym uczestniczyli członko-
wie orkiestry i zespołu smyczkowego pod 
batutą Wiktora Gurbisza. W kolejnej części 
imprezy występowały dzieci z programem 
przygotowanym przez siostry służebniczki. 
Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały 
prezenty od gwiazdora. 

cd. >>

Pamiątka gwiazdki w Bekonie w roku 1934 r.
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Dawne rezydencje 
von Lekowa
Artykuł Jerzego Wojtczaka 
dotyczący Kotowiecka, 
opublikowany w listopadowym 
numerze Gazety Skalmierzyckiej, 
skłonił mnie do stworzenia 
krótkiego materiału o dawnych 
rezydencjach rodziny von Lekow, 
które znajdowały się w dobrach 
rycerskich Kotowiecka, Głósek 
i Żakowic. 

Żadne z tych miejsc ani trochę nie dorów-
nuje splendorem do stanu sprzed II wojny 
światowej. Mimo wszystko warto przybliżyć 
historię rezydencji, które niegdyś zdobiły kra-
jobraz tych wielkopolskich wsi. 

W przypadku Głósek nie możemy już na-
wet mówić o pozostałościach pałacu – te zo-
stały zaorane zaledwie kilka lat temu. To chy-
ba odpowiednie stwierdzenie, tym bardziej, 
że w miejscu okazałej rezydencji znajduje się 
obecnie pole uprawne. Po dawnym pałacu za-
chowały się więc już tylko zdjęcia i opisy. Głó-
ski trafiły w ręce rodziny von Lekow po 1865 
roku za sumę 50.000 marek. Wówczas znajdo-
wała się tutaj cegielnia, olejarnia i… wytwór-
nia lokomobili, czyli protoplasty pociągu. Ho-
dowano tu także bydło holenderskie i konie. 
Ogromny postęp nastąpił w latach 20-tych XX 
wieku. Znajdowała się tutaj obora na 80 krów, 
chlew na 200 świń, źrebięciarnia, stajnia 
koni roboczych, kuźnia, warsztat kołodziej-
ski, powozownia i inne pomniejsze obiekty 
gospodarcze. O roli kolei w funkcjonowaniu 
folwarku mogliśmy przeczytać w poprzednim 
numerze. Najbardziej okazałym obiektem był 
pałac. Pierwotnie należał do Oscara Lekowa, 
później także do jego owdowiałej żony, aby 
ostatecznie zostać domem dla szambelana 
Ferdynanda Lekowa i żony Elżbiety. To byli 

boże narodzenie u księdza 
Proboszcza jelińskieGo

Pasterka bożonarodzeniowa w roku 
1937 miała nadzwyczajny charakter 
i cieszyła się wielką frekwencją podob-
nie jak następne msze świąteczne. Tego 
roku ks. Franciszek Jeliński zakupił nowe 
okazałe figurki do szopki betlejemskiej, 
która została zmontowana w kościele 
parafialnym po raz pierwszy. Cieszyła 
się ona olbrzymim powodzeniem, a aktu 
uroczystego poświęcenia figurek doko-
nał przed pasterką o północy ks. Stefa-
niak, który powiedział w kazaniu: odtąd 
nowy żłobek będzie ozdobą parafii i świąt 
przeżywanych w naszym kościele. Ksiądz 
Stefaniak zastępował wówczas ks. Je-
lińskiego podczas jego kilkutygodnio-
wej choroby.

Działające od wielu lat w parafii Boże-
go Ciała Stowarzyszenie Pań św. Wincen-
tego corocznie organizowało gwiazdkę 
dla najuboższych. W roku 1935 przygo-
towano ją w dniu 23 grudnia. Zebranych 
w sali parafialnej powitał ks. Jeliński, 
który był znakomitym oratorem. Im-
prezę rozpoczęto kolędami i opłatkiem, 
po czym przystąpiono do rozdawania 
paczek świątecznych dla 49 rodzin. Dla 
potrzebujących przygotowano 39 blach 
placka, 220 funtów chleba, 119 funtów 
mięsiwa wraz z kiełbasą, 22 ctr. węgla. 
Także 17 rodzin otrzymało pomoc odzie-
żową. W roku 1935 pomoc świąteczną 
zorganizowało też wójtostwo z naczelni-
kiem Kroczyńskim, który zlecił przygo-
towanie gwiazdki Konferencji Pań Miło-
sierdzia. Na pomoc biednym Mleczarnia 
Wielkopolska przekazała 620 litrów 
mleka i 2 kg masła. Akcja Katolicka wy-
asygnowała kwotę 65 zł, gmina Skalmie-
rzyce – 200 zł, przetwórnia Bacon-Eks-
port – 50 indyków, cukrownia Zbiersk 
– 60 funtów cukru, majątek Strzegowa 
– 2 ctr pszenicy, majątek Śliwniki – 1 ctr 
pszenicy, Czachóry – 5 ctr kartofli, Kurów 
– 1 ctr pszenicy, Boczków – 1 ctr grochu, 
Mączniki – 1 tucznika i majątek Chotów 
– 1 ctr pszenicy i żyta. Uroczystość od-
była się w dniu 24 grudnia o godz. 10.00 
w sali pana Małka. Na stołach było pełno 
placków i mięsiwa, a w koszach torebki 
z mąką, cukrem, grochem i kaszą. Gość-
mi uroczystości byli: ks. Jeliński, panie 
z Konferencji św. Wincentego, naczelnik 
gminy Stanisłąw Kroczyński oraz prezes 
Akcji Katolickiej pan Kaczmarek. Ks. Je-
liński zadeklarował, że pomoc najuboż-

szym będzie odtąd udzielana nie tylko 
z okazji świąt, ale przez cały rok. Po 
podzieleniu się opłatkiem rozdano też 
paczki i bony na węgiel. 

święta w „rodzinie kolejowej”

Rok 1935 obfitował w imprezy 
gwiazdkowe, gdyż także w tym roku Ro-
dzina Kolejowa przygotowała spotkanie 
świąteczne dla dzieci swoich członków. 
Do sali KPW przybył ks. Jeliński oraz 
przedstawiciele władz. Przybyłych powi-
tał zawiadowca Garstecki. Dzieci przed-
szkolne odegrały „jasełka”. Prezentami 
obdarowano 124 dzieci oraz 54 wdowy, 
16 sierot po pracownikach kolejowych 
i 9 pracowników z najniższym uposaże-
niem. Na zakończenie z koncertem kolęd 
wystąpił chór „Halka”. Wspomniana już 
przetwórnia Bacon- Eksport rozwijają-
ca swoją działalność w latach trzydzie-
stych corocznie wspierała z okazji świąt 
nie tylko mieszkańców Skalmierzyc, ale 
przede wszystkim swoich pracowni-
ków. Przygotowana dla nich gwiazdka 
w jednej z sal przetwórni prezentowa-
na jest na zdjęciu. Okres świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku był dla 
licznych organizacji okazją do przygo-
towania zabaw tanecznych trwających 
przez cały karnawał. Zabawy odbywały 
się w kasynie, sali KPW czyli kantynie, 
a w Skalmierzycach w salach miejsco-
wych oberżystów. Tradycja tych zabaw 
noworocznych utrzymywała się jeszcze 
w okresie powojennym. W tym czasie 
najbardziej popularne były zabawy kar-
nawałowe organizowane w sali dwor-
ca kolejowego. Prawie w każdy tydzień 
karnawału na tamtejszej scenie grała 
orkiestra, a w sali przy zastawionych 
stołach i parkiecie posypanym startymi 
świeczkami bawiły się dziesiątki par. 
Sala, przystrojona kolorowymi bibułami 
i przemyślnymi dekoracjami, już od za-
bawy sylwestrowej cieszyła się sporym 
powodzeniem licznych grup miejscowej 
społeczności. Nad ranem w zazwyczaj 
w mroźne dni zmęczeni, „na słabych 
nogach” z balonikami, bibułkowymi 
parasolkami czy innymi zabawowymi 
kotylionami wracali uczestnicy karna-
wałowych balów do domów na zasłużo-
ny odpoczynek. Dziś tylko już nieliczni 
starsi wspominać mogą „jak się kiedyś 
w Skalmierzycach bawiono”. 

 
Jerzy Wojtczak 
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ostatni prawowici właściciele. Rezydencja 
powstała w trzeciej ćwierci XIX wieku w stylu 
klasycystycznym. Był to okazały, dwupiętro-
wy obiekt z niskim dachem dwuspadowym. 
Jego wyróżniającą częścią była wieża nakry-
ta hełmem w typie ostrosłupa. Otynkowane 
elewacje oddzielały parter od piętra za pomo-
cą masywnego gzymsu. Po wojnie w pałacu 
znajdowały się mieszkania komunalne, jed-
nak z czasem brak remontów doprowadził do 
opuszczenia obiektu, który stał się źródłem 
pozyskiwania cegieł jako budulca dla oko-
licznych gospodarstw, aż z czasem całkowi-
cie zniknął z krajobrazu wsi. Wcale nie lepiej 
skończył ok. 4-hektarowy park krajobrazowy, 
zdewastowany w okresie PRL-u, a ostatecznie 
w większej części wykarczowany. Do 1953 
roku istniała tutaj kaplica przypałacowa, tak-
że rozebrana przez mieszkańców. Jedynym 
zachowanym elementem dawnego majątku 
jest dom z końca XIX wieku mieszczący pier-
wotnie biuro, obecnie mieszkania komunalne 
i sklep. 

Z Głósek podróżujemy do Żakowic. Miej-
scowość ta stała się własnością Oscara 
w latach 80-tych XIX wieku. Zakupił on zie-
mię z rąk Cezarego Bogdańskiego. Do dzisiaj 
stoi tutaj niepozorny dworek rządcy z końca 
XIX wieku. W 1919 roku został przebudo-
wany i stał się domem córki dziedzica. Jest 
to skromny, zwrócony fasadą na zachód mu-
rowany obiekt. Parterowy, nakryty niskim 
dachem dwuspadowym dwór nie robi zbyt 
dużego wrażenia. Jeszcze do niedawna okna 

zdobiły oryginalne drewniane okiennice ża-
luzjowe – dzisiaj już niestety niezachowane. 
Elewacja posiada skromny detal z pilastrami 
i płycinami. Obiekt otaczał dawniej skromny 
sad oraz ogród warzywny. Warto wspomnieć, 
iż w 1907 roku powierzchnia majątku wyno-
siła 283 ha, specjalizując się także w hodowli 
bydła w ilości 113 sztuk. 

Najbardziej okazałym obiektem istnieją-
cym do dzisiaj jest pałac w Kotowiecku. Jest 
to obiekt wzniesiony w 1842 roku (data na 
wieży) dla Józefa Morawskiego. Neogotycki 
pałac rozbudowano na początku XX wieku 
o parterowy człon południowy. Od tego czasu 
służył jako siedziba administracji dóbr Leko-
wa. Jeszcze w okresie międzywojennym ele-
wacja starego pałacu zdobiona była bogatym, 
ceglanym detalem z arkadowym gzymsem 
i rozbudowanymi obramieniami otworów 
okiennych. Niestety w latach późniejszych de-
tal został zniszczony, a elewacje otynkowano. 

Rezydencja złożona jest z kilku brył o zróż-
nicowanej wysokości – piętrowego korpusu 
głównego z dachem dwuspadowym, wieżą 
z ostrosłupowym hełmem (podobnym jak 
w Głóskach) oraz parterowego skrzydła pół-
nocnego nakrytego dachem mansardowym. 
Z wyposażenia nie zachowało się do naszych 
czasów zbyt wiele. W piwnicy starej części 
do dzisiaj znajdują się jednak dziewiętnasto-
wieczne, metalowe drzwi, a w jednej z piwni-
czek oryginalne otwory do leżakowania bute-
lek. Oryginalna jest także fragmentarycznie 
zachowana, jedno- i dwuskrzydłowa stolarka 
drzwiowa oraz skromna klatka schodowa 
znajdująca się w zachodniej części. Spiralne, 
drewniane schody zlokalizowane w wieży 
prowadzą od parteru aż po strych. Od 1948 
roku mieściło się tutaj przyzakładowe przed-
szkole Stacji Hodowli Roślin, działające tutaj 
z krótką przerwą w latach 50/60 XX wieku 
aż do 2011 roku, przeniesione następnie do 
budynku obecnej szkoły podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka. Ostatnie gruntowne remonty 
przeprowadzane były w latach 80-tych XX 
wieku. Obecnie pałac jest opuszczony i nisz-
czeje. Kilka lat temu pojawił się pomysł zaku-
pu zabytku wraz z parkiem przez samorząd, 
jednak z uwagi na stan obiektu ostatecznie 
do tego nie doszło. Wokół rozciąga się oka-
zały park krajobrazowy z licznymi alejkami 
i starodrzewem. Wśród bogatego drzewosta-
nu jedenaście drzew zalicza się do okazów 
pomnikowych. 

Aleksander Liebert

Głóski - pozostałości pałacu sprzed rozbiórki

Głóski

Kotowiecko

Żakowice

Kotowiecko
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X edycja Konkursu „Wielkopolska Otwarta  
dla Osób z Niepełnosprawnościami” 2020

Działania Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzy-
cach podejmowane na rzecz osób niepełno-
sprawnych zostały wyróżnione w Konkursie 
„Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepeł-
nosprawnościami”, który został przeprowa-
dzony przez Województwo Wielkopolskie 
zgodnie z Uchwałą Nr 32599/2020 Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 
sierpnia 2020 roku.

Celem Konkursu było nagrodzenie dzia-
łań zrealizowanych w roku 2019 i 2020 na 
rzecz włączenia w życie społeczne osób 
z niepełnosprawnościami. Nagroda, która 
została nam przyznana to kwota 2 500,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowych Skalmierzycach podejmo-
wał następujące działania:
• warsztaty dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

(w tym m.in. spotkania z udziałem 
przedstawiciela PCPR, psychologa 
klinicznego i psychologa dzieci 
i młodzieży),

• warsztaty dla osób 
onkologicznie chorych,

• konferencje,
• Śniadanie Wielkanocne i Wigilia.

Jest nam bardzo miło, że zostaliśmy wy-
różnieni. Tym bardziej, iż nasze działania 
doceniają sami uczestnicy warsztatów, dając 
nam motywacje do  podejmowania kolej-
nych inicjatyw.

Noc Bibliotek online
Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce po raz kolejny przyłączyły się do Ogólnopolskiej 
Nocy Bibliotek. Tegoroczna edycja z uwagi na sytuację epidemiczną 
przebiegła inaczej niż w latach poprzednich. 

Tradycyjne spotkania w bibliotekach za-
stąpiły spotkania w przestrzeni wirtualnej: 
wykłady, warsztaty. Tego dnia również na-
sza biblioteka zaproponowała swoim czy-
telnikom szereg atrakcji ściśle powiązanych 
z myślą przewodnią akcji: „Mamy klimat na 
czytanie”. Noc Bibliotek zainaugurowały 
warsztaty plastyczne przygotowane przez 
instruktora Pracowni Teatralnej „Zaczaro-
wane Pędzle” – Katarzynę Jarząb. W ramach 
warsztatu „Ekologiczne prace plastyczne, 
czyli recykling w sztuce” uczestnicy dowie-
dzieli się, w jaki sposób można kreatywnie 
i łatwo wykonać ważkę oraz modliszkę. 
Nasi przyjaciele i czytelnicy mogli również 
wysłuchać wykładu na temat ekopoezji Ju-
lii Fiedorczuk przygotowanego przez Pau-
linę Wielanek. Ponadto uczestnicy zajęć 

Pracowni Teatralnej „Maski” oraz zaprzy-
jaźniona z CK oraz BP Anna Szmania-Binek 
zaprezentowali fragmenty „klimatycznych” 
książek dla najmłodszych i tych nieco star-
szych czytelników. W ramach tegorocznej 
Nocy Bibliotek ogłoszono też dwa konkursy. 
Poniżej przedstawiamy wyniki. Wszystkim 
uczestnikom bardzo dziękujemy i gratuluje-
my kreatywności! 
konkurs fotograficzny pt. „mój klimat 
na czytanie”:
kategoria kl. i – iii:
• I miejsce – Nikola Jarosik (kl. I) SP im. M. 

Konopnickiej w Droszewie
• II miejsce – Liliana Sołtysiak (kl. I) SP im. 

Powstańców Wlkp. w N. Skalmierzycach
• III miejsce – Nadia Chmielewska (kl. III) 

SP im. Jana Pawła II w Ociążu

kategoria kl. iV – Vi:
• I miejsce – Aleksandra Kowal (kl. VI) ZSP 

im. J. Korczaka w Kotowiecku
• II miejsce – Dominika Bruzi (kl. VI) SP im. 

Powstańców Wlkp. w N. Skalmierzycach
• III miejsce – Jan Grott (kl. IV) SP im. 

Powstańców Wlkp. w N. Skalmierzycach
kategoria kl. Vii – Viii:
• I miejsce – Anna Kuncewicz (kl. VII) SP 

im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach
• II miejsce – Kornelia Bartczak (kl. VIII) SP 

im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie
• III miejsce – Amelia Kubicka (kl. VIII) SP 

im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie
specjalne wyróżnienie:
• Józef Binek (kl. I) SP im. A. Mickiewicza 

w Skalmierzycach
konkurs plastyczno-techniczny pt. „eko-
torba na książki”:
• I miejsce – Jolanta Marchwacka (kl. VII) 

SP im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie
• II miejsce – Julia Kłos (kl. VII) SP im. bł. 

ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie
• III miejsce – Patryk Wawrzyniak (kl. VI) 

SP im. bł. ks. J. N. Chrzana w Gostyczynie

Noc Bibliotek to nie tylko czytanie, ale również 
konkursy: fotograficzny i plastyczny
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II Przegląd Poezji Śpiewanej  
i Recytowanej w CK oraz BP
25 listopada miał miejsce II Przegląd Poezji Śpiewanej i Recytowanej 
organizowany przez Centrum Kultury oraz Bibliotekę Publiczną 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. W tym roku święto poezji  
miało charakter zdalny. 

W przeglądzie wzięło udział ponad czter-
dziestu uczestników, którzy zaskoczyli jury 
nieszablonowym podejściem do tematu, po-
mysłowością oraz talentem. Jury przyznało 
nagrody w trzech kategoriach: poezji recyto-
wanej, poezji śpiewanej, twórczości własnej 
oraz nagrodę Grand Prix. Zdobyła ją Julia 
Misiak – uczennica Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, która 
recytowała wiersz Wisławy Szymborskiej pt. 
„Na wieży Babel”. Cieszymy się, że pomimo 
trudnej sytuacji uczniowie odpowiedzieli na 
zaproszenie CK oraz BP w Nowych Skalmie-
rzycach i stworzyli niezwykłą wspólnotę po-
etyckich głosów. Nagrania popisów wokal-
nych oraz recytacji znaleźć można na naszym 
portalu społecznościowym Facebook. Poni-
żej prezentujemy pełną listę nagrodzonych. 
Wszystkim bardzo dziękujemy za udział i za-
praszamy za rok. Mamy nadzieję, że już wtedy 
spotkamy się nie przed monitorami kompute-

rów, telefonów i laptopów, ale w klimatycznej 
sali Starego Kina.

Werdykt Jury II Przeglądu Poezji Śpiewanej 
i Recytowanej
Poezja recytowana:
kategoria kl. i-iii:
• I miejsce – Franciszek Binek (CK oraz BP 

GiM N. Skalmierzyce)
• II miejsce – Patrycja Jurek (SP im. Polskich 

Noblistów w N. Skalmierzycach)
• III miejsce – Faustyna Tomczak (SP im. 

Polskich Noblistów w N. Skalmierzycach)
• wyróżnienie – Kornel Kuźnicki (CK oraz 

BP GiM N. Skalmierzyce)
• wyróżnienie – Mateusz Dominiak (SP im. 

Polskich Noblistów w N. Skalmierzycach)
kategoria kl. iV-Viii:
• I miejsce – Julia Misiak (SP im. A. 

Mickiewicza w Skalmierzycach)
• II miejsce – Nikodem Stegliński (SP im. 

Polskich Noblistów w N. Skalmierzycach)

• III miejsce – Hanna Lądowska (SP im. A. 
Mickiewicza w Skalmierzycach)

Poezja śpiewana:
kategoria kl. i-iii:
• I miejsce – Wiktoria Wojciechowska (SP 

im. M. Konopnickiej w Droszewie)
• II miejsce – Aleksandra Matuszak (SP im. 

Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych)
• III miejsce – Lena Mituła (SP im. Jana 

Pawła II w Ociążu)
kategoria kl. iV-Viii:
• I miejsce – Aleksandra Kowal (ZSP im. J. 

Korczaka w Kotowiecku)
• II miejsce – Milena Wasielewska (SP im. A. 

Mickiewicza w Skalmierzycach)
• III miejsce – Paweł Puszczyk (ZSP im. J. 

Korczaka w Kotowiecku)
Przegląd twórczości własnej  
młodych poetów:
• I miejsce – Iga Ciupka (SP im. Polskich 

Noblistów w N. Skalmierzycach)
• II miejsce – Marcelina Kwiatkowska 

(SP im. Polskich Noblistów w N. 
Skalmierzycach)

• III miejsce – Nela Jurek (SP im. Polskich 
Noblistów w N. Skalmierzycach)

Grand Prix:
• Julia Misiak (SP im. A. Mickiewicza 

w Skalmierzycach)
 Organizatorzy

Światowy Dzień  
Oszczędzania  
w szkole w Ociążu
31 października obchodziliśmy 
święto, które przypomina, jak 
ważne jest mądre i świadome 
zarządzanie własnymi finansami. 

Światowy Dzień Oszczędzania ustanowio-
no z inicjatywy europejskich banków podczas 
I Międzynarodowej Konferencji Kas Oszczęd-
nościowych, która odbyła się w 1924 roku 
w Mediolanie.

O tak wyjątkowym dniu opowiedzieli nam 

uczniowie klasy trzeciej podczas krót-
kiego apelu. Uczniowie szkoły już od 
najmłodszych lat uczą się oszczędzać 
na książeczkach SKO. Podczas spo-
tkania nagrodzono także laureatów 
konkursów: „Październik miesiącem 
oszczędzania” oraz „EKO – torba”. Au-
torzy prac pokazali jak dzięki prostym 
zachowaniom możemy na co dzień 
troszczyć się o świat wokół nas:
• oszczędzając wodę i prąd - dbamy 

o przyrodę i płacimy niższe rachunki,
• segregując śmieci - umożliwiamy ponowne 

wykorzystanie odpadów,
• zużywając mniej papieru - chronimy lasy,
• kupując mniej i sięgając po rzeczy używa-

ne - wykorzystujemy mniej surowców,

• jeżdżąc rowerem lub komunikacją 
miejską - oszczędzamy pieniądze i mniej 
zanieczyszczamy środowisko. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za za-

angażowanie i przygotowanie pięknych prac. 
Gratulujemy! 

Opiekunowie SKO
Jolanta Poprawska, Grażyna Kucharska 

Jesienny piknik
20 listopada grupa starszaków 
z Publicznego Przedszkola 
w Kotowiecku zaprosiła 
swoich młodszych kolegów na 
przedstawienie zatytułowane 
„Jesienny piknik”. 

Przygotowania do wydarzenia były bardzo 
intensywne. Oprócz niezbędnych prób, dzieci 
malowały scenografię, gromadziły materiał 
przyrodniczy, wypisywały bilety. Tuż przed 
występem wykonały koreczki owocowe i po-

magały w przygotowaniu soku na piknik. Kie-
dy maluszki zajęły miejsca na widowni, emocje 
sięgały zenitu. Mali artyści spisali się bardzo 
dzielnie i zostali nagrodzeni gromkimi brawa-
mi. Otrzymali również dyplomy z gratulacjami 
za udany występ. Widzowie mieli okazję spró-
bować piknikowych smakołyków. Była to wspa-
niała zabawa, która przyniosła dzieciom wiele 
satysfakcji, zaspokoiła ich pragnienie uznania 
i sukcesu. Mając na uwadze, jak wiele walo-
rów posiadają zabawy teatralne, jak ogromną 
radość sprawiają dzieciom, z entuzjazmem 
będziemy kontynuować taką formę pracy. 

Bogumiła Stodolna
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Pasowanie na 
przedszkolaka
Zgodnie z tradycją 13 listopada 
2020 roku w Publicznym 
Przedszkolu w Kotowiecku 
odbyła się uroczystość 
pasowania najmłodszych 
przedszkolaków. 

Dla wszystkich maluszków był to bardzo 
ważny dzień, gdyż po raz pierwszy wcieliły 
się w rolę małych artystów, były tego dnia 
„Smerfami”. Po części artystycznej nastąpił 
szczególny moment, w którym dyrektor Te-
resa Stachowiak dokonała aktu pasowania 
oraz wręczyła dyplomy. Na pamiątkę wyda-
rzenia każdy przedszkolak otrzymał płytę 
z nagraniami dla swoich rodziców. Uroczy-
stość zakończyła się słodką niespodzianką 
ufundowaną przez Radę Rodziców.

NM

Mikołajki w Szkole Podstawowej 
w Kotowiecku
Pandemia i nauczanie zdalne nie przeszkodziły uczniom 
i nauczycielom z SP w Kotowiecku w świętowaniu mikołajek. 

Lekcje odbyły się w świątecznych prze-
braniach, nie zabrakło historii o świętym 
Mikołaju, tradycji mikołajkowych różnych 
krajów, świątecznych quizów, prac pla-
stycznych, filmów, gier i rozmów o wyma-
rzonych prezentach oraz listów do święte-
go Mikołaja. W tym dniu uczniowie wcielali 
się w rolę nauczycieli i prowadzili wybrane 
zajęcia. Podczas zdalnych lekcji z każdą 
klasą połączył się święty Mikołaj i przeka-
zał serdeczne pozdrowienia. W tym roku 
święty Mikołaj miał nie lada wyzwanie, 
gdyż dotarcie do naszych uczniów nie na-
leżało do najłatwiejszych. Jednak to, co wy-
dawało się niemożliwe, stało się realne. Dla 
jednej z klas Mikołaj nagrał filmik, a podar-
ki zostawił w bucikach uczniowskich, z ko-
lei inni uczniowie mogli osobiście spotkać 
się z Mikołajem i jego pomocnikiem Anio-
łem, jeszcze inni docenili wspólne bycie ze 
sobą jako najpiękniejszy dar. Jak widać jeśli 
tylko dzieci mają marzenia, to dla świętego 

Mikołaja nie ma tak zasypanych śniegiem 
dróg, przeszkód i trudności, by nie dotarł 
do swoich podopiecznych i wywołał choć 
jeden uśmiech na dziecięcej twarzy. 

U.A.

Dzień Tolerancji
16 listopada cały świat obchodzi Dzień Tolerancji. Dzieci z oddziału przedszkolnego  
przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów też o nim pamiętają. 

Nasze przedszkole promuje tolerancję 
w różnych jej aspektach. Przedszkolaki zna-
komicie rozumieją idee tolerancji, dziecięce 
wypowiedzi świadczą o zrozumieniu tema-
tu. Każdego roku w przedszkolu realizuje-
my systematycznie zajęcia uczące dzieci to-
lerancji – tak też i było tym razem. Hasłem 
przewodnim naszych zabaw było zdanie 
„Jesteśmy różni, ale tacy sami – wszyscy je-
steśmy przyjaciółmi”. Omówiliśmy prawa 
dziecka, przeprowadziliśmy zabawy na ten 
temat. Tolerancja to nie tylko otwartość na 
to, co inne, ale również umiejętność szano-
wania tych odmienności. Dziecko musi się 
przekonać, że „inny” nie znaczy „gorszy”. To-
lerancja bowiem tyczy się samych ludzi, a nie 
ich zachowań. Szacunek należy się każdemu,  
bez względu na wiek, płeć, kolor skóry czy 
stopień sprawności fizycznej. 

Lucyna Pawlicka

Mimo pandemii św. Mikołaj dotarł  
do każdego z uczniów
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„Papieskie różańce”
Dwa pierwsze miesiące roku szkolnego 2020/21 
upłynęły w Szkole Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach na realizacji 
drugiej części projektu ogólnoszkolnego 
„W hołdzie św. Janowi Pawłowi II”. 

Dzięki współpracy z pracownikami Refe-
ratu Kultury UGiM Nowe Skalmierzyce uda-
ło się zorganizować wystawę poświęconą 
Papieżowi z dalekiego kraju, jak mówiono 
w 1978 roku, po ogłoszeniu decyzji kon-
klawe. Ekspozycja prezentuje również 41 
prac konkursowych, którymi są różańce na-
wiązujące do osoby i pontyfikatu polskiego 
Papieża. W dniu 30 X komisja dokonała ich 
oceny i wyłoniła laureatów. 

W kategorii klas I – III pierwsze miejsce 
zajęła Maja Liberska z klasy II b; drugie 
miejsce Liliana Karpisiewicz z klasy I a, a III 
Lena Jakubiak z klasy I a. W tej kategorii wie-
kowej przyznano również osiem wyróżnień, 
które otrzymali: Franciszek Krzyżostanek 
I a, Bartosz Kupaj II b, Amelia Machelak II a, 
Michalina Michalak II b, Weronika Olczak II 
a, Antoni Tomczak I a, Faustyna Tomczak III 
b i Marcin Wiatrowski I a. 

W starszej 
kategorii wieko-
wej wyróżnienie zdobył Dawid Galewski 
z klasy VI b, a miejsca na podium przypadły 
w udziale Nikodemowi Dymarczykowi z VI 
b – I miejsce, Maksymilianowi Olejnikowi 
z VI b – II miejsce oraz Zuzannie Olczak z VI 
b i Oskarowi Grzegorkowi z IV a – III miejsce. 

Różańce zachwyciły jurorów pomysło-
wością, oryginalnością oraz estetyką wyko-
nania. Dziękujemy uczniom i ich rodzicom 
za zaangażowanie oraz czas spędzony przy 
wspólnym działaniu. Kolejny etap, ze wzglę-
du na zdalne nauczanie, również przybierze 
formę konkursu, a o jego efektach na pewno 
poinformujemy na początku nowego roku.

 
Beata Michalska 

Agata Pawlaczyk-Wieczorek

Interdyscyplinarny konkurs  
„SłowoDziej”
Wraz z początkiem nowego roku szkolnego Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Ociążu włączyła się w realizację 
interdyscyplinarnego projektu czytelniczego skierowanego  
do uczniów wielkopolskich szkół.

 „SłowoDziej”, bo tak brzmi nazwa tego za-
krojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia, 
ma na celu popularyzację kultury słowiań-
skiej, przybliżenie jej dzieciom i młodzieży. 
W ramach realizacji projektu uczniowie 
wzięli udział w konkursie literackim „Ba-

śnioBranie”, w którym zadanie polegało 
na stworzeniu dzieła literackiego w formie 
opowiastki lub baśni opartej na mitologii 
słowiańskiej. Uczniowie, którzy rozwijają 
zdolności plastyczne przystąpili do konkur-
su „FarboBajanie”, tworząc ilustrację do wy-

branej baśni słowiańskiej (klasy młodsze) 
lub zaproponowanego przez organizatorów 
tekstu (klasy starsze). Również nauczyciele 
mieli szansę wykazać się twórczą inwen-
cją w konkursie „o Brzegini Skarb”. Bardzo 
ważnym elementem realizacji projektu była 
„Zaczytana Przerwa” – dzieci poznawały tek-
sty z kręgu kultury słowiańskiej, czytając je 
podczas przerw w bibliotece szkolnej. Dzię-
ki powyższym działaniom uczniowie mieli 
okazję zapoznać się z licznymi baśniami i le-
gendami słowiańskimi oraz rozwijać swoje 
zainteresowania, pasje i talenty. 

 
M. Stanek-Moś

Odznaczenia dla nauczycieli
Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, 
że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem 
radości. Albert Einstein

Codzienna praca dydaktyczna, wycho-
wawcza i opiekuńcza jest dla nauczycieli 
wielkim wyzwaniem, ale także powodem 
do zadowolenia, dumy oraz polem do od-
noszenia małych i większych sukcesów. 
W bieżącym roku szkolnym praca dwóch 
nauczycielek Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ociążu stała się przyczynkiem do 
odniesienia wielkiego sukcesu. Sylwia Na-

skręcka oraz Jolanta Poprawska zostały od-
znaczone przez Ministra Edukacji Narodo-
wej Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
który nadawany jest za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania, w szczególności 
w zakresie działalności dydaktycznej, wy-
chowawczej i opiekuńczej. Wyróżnionym 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wystawa prac przygotowanych przez uczniów
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“Pogoń” liderem
W listopadzie drużna “Pogoni” 
Nowe Skalmierzyce zanotowała 
cztery zwycięstwa i jeden remis, 
co dało nam pozycję lidera 
w rozgrywkach IV LIGI PRO EKO. 

Miesiąc zaczął się remisem z KKS II Kalisz. 
Kolejne trzy spotkania zostały rozegrane na 
własnym boisku i w każdym z nich drużyna 
prowadzona przez trenera Łukasza Ban-
dosza zdobyła 3 punkty. Pomimo długiego 
sezonu została podtrzymana wysoka sku-
teczność, o czym świadczą wyniki w tych 
spotkaniach KS POGOŃ – Polonia Leszno 4-2, 
KS POGOŃ – Polonia Kępno 4-0, KS POGOŃ 
– Victoria Ostrzeszów 4-0. 

Ostatni pojedynek tego miesiąca to dłu-
go wyczekiwana przez wielu kibiców kon-
frontacja pomiędzy liderem i wiceliderem 
dotychczasowych rozgrywek. Drużyna “Po-
goni” jechała na ten pojedynek bardzo do-

brze przygotowana i zmotywowana. Pomi-
mo absencji kilku zawodników celem było 
wywiezienie kompletu 3 punktów z bardzo 
trudnego terenu. Ta determinacja była wi-
doczna szczególnie w pierwszej połowie po 
bramkach Krystiana Szczepaniaka oraz kapi-
tana zespołu Marcina Lisa. Do przerwy wid-
niał wynik 0-2 dla naszego zespołu. W dru-
giej połowie zespół “Pogoni” nie wykorzystał 

dwóch bardzo dobrych sytuacji na 0-3 i mecz 
do samego końca był emocjonujący. Gospo-
darze zdobyli bramkę z rzutu karnego w 79 
minucie, jednak wynik końcowy to Victoria 
Września - Pogoń Nowe Skalmierzyce 1-2. 

Zremisowany 5 grudnia mecz z zespołem 
Krobianki Krobia pozwolił utrzymać pierw-
sze miejsce w tabeli i fotel lidera w rozgryw-
kach IV LIGI PRO EKO.

  Ogółem Dom Wyjazd Bezp. 

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

1. Pogoń Nowe Skalmierzyce 21 46 14 4 3 60 24 10 0 1 42 11 4 4 2 18 13 

2. Victoria Września 21 46 14 4 3 55 26 7 1 3 26 17 7 3 0 29 9 

3. Centra 1946 Ostrów 
Wielkopolski 21 42 13 3 5 46 23 5 2 4 19 12 8 1 1 27 11 

4. Warta Międzychód 20 41 12 5 3 46 18 6 2 1 21 7 6 3 2 25 11 1 0-1-0 0-0

5. LKS Gołuchów 21 41 13 2 6 42 16 6 2 3 18 7 7 0 3 24 9 1 0-1-0 0-0

6. KKS 1925 II Kalisz 21 37 11 4 6 38 38 7 3 1 21 15 4 1 5 17 23 

7. Odolanovia Odolanów 21 34 10 4 7 45 30 6 2 2 26 11 4 2 5 19 19 1 0-1-0 0-0

8. Iskra Szydłowo 20 34 10 4 6 31 24 8 2 1 23 12 2 2 5 8 12 1 0-1-0 0-0

9. Obra 1912 Kościan 20 33 10 3 7 39 38 6 2 3 21 15 4 1 4 18 23 

10. Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 30 9 3 8 42 35 4 2 3 19 16 5 1 5 23 19 

11. Wilki Wilczyn 21 29 9 2 10 42 41 7 0 3 24 14 2 2 7 18 27 

12. Olimpia Koło 21 28 9 1 11 33 44 4 0 6 13 16 5 1 5 20 28 

13. Ostrovia 1909 Ostrów 
Wielkopolski 20 26 6 8 6 30 24 4 5 1 15 7 2 3 5 15 17 6 2-0-0 5-0

14. Victoria Ostrzeszów 21 26 8 2 11 34 39 4 1 6 16 18 4 1 5 18 21 3 1-0-1 4-5

15. Lubuszanin Trzcianka 21 26 8 2 11 43 57 5 1 4 29 28 3 1 7 14 29 0 0-0-2 3-7

16. Polonia Kępno 20 24 6 6 8 24 35 4 3 3 17 14 2 3 5 7 21 

17. Polonia 1912 Leszno 21 22 6 4 11 31 54 4 1 5 15 26 2 3 6 16 28 

18. Kotwica Kórnik 21 20 6 2 13 29 40 2 1 7 13 21 4 1 6 16 19 3 1-0-0 4-2

19. OTPS Winogrady Poznań 21 20 5 5 11 32 52 3 2 6 20 26 2 3 5 12 26 0 0-0-1 2-4

20. Pinsel-Peter Krobianka Krobia 21 18 5 3 13 24 53 3 1 6 16 27 2 2 7 8 26 

21. Warta II Poznań SA 21 17 4 5 12 33 48 4 4 3 25 23 0 1 9 8 25 

22. GKS Dopiewo 21 4 0 4 17 11 51 0 3 7 8 20 0 1 10 3 31 

! Mistrz wielkopolskiej IV ligi uzyska awans do III ligi.
! W sezonie 2020/21 z wielkopolskiej IV ligi spadną cztery ostatnie drużyny w tabeli. Liczba ta może się 
zwiększyć w związku z ewentualnymi spadkami z III ligi.
! Najniżej sklasyfikowany zespół, który nie zostanie objęty bezpośrednim spadkiem, rozegra dwustopniowe 
baraże o jedno miejsce w IV lidze z trzema drużynami z drugich miejsc w V lidze.

Natalia z kolejnymi 
medalami

W dniach 5-6 grudnia w Puszczy-
kowie odbyły się Otwarte Mistrzo-
stwa Województwa Wielkopolskiego 
w Badmintonie im. Ryszarda Burgie-
la. W kategorii Junior Młodszy (U-17) 
Klub OTB Lotka Ostrów Wielkopolski 
reprezentowała Natalia Śrama, która 
zdobyła dwa medale: srebrny w grze 
deblowej z Amelią Kujawską (Power-
Bad Gniezno) i brązowy w grze mie-
szanej z Dawidem Lewandowskim 
(Vol-Trick Kępno).

Marcin Śrama
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Legion maszeruje dalej
Listopad był dla Legionu trudnym i bardzo ważnym okresem. Drużyna 
w zmaganiach 3. ligi miała najtrudniejsze spotkania w pierwszej 
rundzie rozgrywek. 

Tak się ułożyło, że w ostatnich trzech se-
riach spotykają się drużyny z góry tabeli i roz-
strzygają między sobą jej końcowy układ na 
półmetku rozgrywek.

Po tygodniowej przerwie świątecznej po-
wróciliśmy do grania. Na początek wyjechali-
śmy do Poznania, aby spotkać się z ENEA Ener-
getykiem Poznań. To mocny rywal z bogatymi 
tradycjami, więc mecz od samego początku 
zapowiadał się na bardzo emocjonujący i waż-
ny dla układu tabeli. Tak też się stało, pierw-
sze dwa sety po bardzo zaciętej walce (25:23, 
26:24) padły łupem naszych rywali i Legion 
pierwszy raz znalazł się pod ścianą - musiał 
zderzyć się z magią 3. seta, kiedy to rywal pro-
wadzi. Egzamin został przez Legionistów zda-
ny na piątkę, nastąpiła pełna mobilizacja i losy 
meczu zostały odwrócone włącznie z wyni-
kiem końcowym. Z Poznania wyjechaliśmy 
zdobywając 2 punkty. ENEA Energetyk Po-
znań : LEGION Skalmierzyce 2:3 (25:23, 26:24, 
19:25, 11:25, 13:15).

Następna potyczka czekała nas z drugą 
poznańską drużyną 11 listopada w ramach 
7. kolejki. Mecz z IUKS Jedynka Poznań roz-
grywaliśmy u siebie i wstępnie, na podstawie 
analizy aktualnej tabeli, ocenialiśmy go jako je-
den z łatwiejszych. Przebieg meczu dokładnie 
to pokazał. Mecz był pod pełną kontrolą przez 
3 sety, a trener Piotr Nowak mógł dać pograć 
wszystkim zawodnikom.

Choć wyniki pierwszego i trzeciego seta 
wskazują na wyrównany poziom, to jednak 
ani przez chwilę nie podlegało dyskusji to, kto 
jest w tym meczu lepszy. Dowodem na to jest 
wynik drugiego seta 25:8. Mecz bez większej 
historii, pewne 3:0 i 3 punkty do tabeli. Le-
gion Skalmierzyce : IUKS Jedynka Poznań 3:0 

(25:21, 25:8, 25:22).
3 dni później czekał nas mecz z wicelide-

rem, z TSK Orzeł Osiek i to w hali rywala. Mecz 
był bardzo ważny dla obu drużyn – dla rywali, 
którzy w 7. kolejce ponieśli pierwszą porażkę 
w sezonie z Szamotulaninem Szamotuły, a dla 
nas ważna była wygrana, aby odskoczyć Or-
łom z Osieka na kolejne punkty. Obydwie dru-
żyny czuły wagę spotkania i widać to było od 
pierwszych akcji meczu. Pierwszy set to walka 
„punkt za punkt”. Praktycznie dopiero pod ko-
niec drugiej dziesiątki nasi zawodnicy oderwa-
li się od rywali i nie dali się już dogonić, a set 
zakończył się wynikiem 19:25. To pozwoliło 
uspokoić naszą grę oraz ostudzić emocje me-
czu. W drugim secie ciśnienie trochę spadło. 
Od początku zdobyliśmy kilka punktów prze-
wagi i dowieźliśmy to do końca seta, wynik 
18:25. W trzecim secie rywale zerwali się do 
ataku. Gra była bardzo wyrównana i zacięta, aż 
przy siatce zaczęło iskrzyć. Do gry dołączyły 
emocje. Oliwy do ognia dolały niepewne decy-
zje sędziów, w wyniku czego zaczęły się dysku-
sje między zawodnikami i sędziami, pojawiły 
się kartki. Gra była zacięta do ostatnich piłek, 
a w tym gorącym klimacie bardziej chłodną 
głowę zachowali nasi zawodnicy i set padł ich 
łupem 23:25 i cały mecz 0:3. To było bardzo 
ważne zwycięstwo, które pozwoliło odsko-
czyć na kilka punktów w tabeli rozgrywek, co 
nie jest bez znaczenia w szczególnym okresie 
panującej pandemii. TSK Orzeł Osiek : Legion 
Skalmierzyce 0:3, (19:25, 18:25, 23:25).

21 listopada rozegraliśmy w ramach 9. se-
rii spotkań ostatni mecz 1. rundy III ligi WZPS 
o mistrzostwo Wielkopolski. Rywalem był ze-
spół UKS Szamotulanin Szamotuły – zespół 
profesjonalnie prowadzonych bardzo utalen-

towanych siatkarzy z wieloma sukcesami na 
arenie krajowej. Nasi goście przyjechali w bar-
dzo szerokim 15-osobowym składzie z anali-
tykiem. Mecz od początku zapowiadał się jako 
mecz o przewodnictwo w tabeli. Już w trakcie 
rozgrzewki widać było wysokie umiejętności 
techniczne, co zapowiadało ciekawe widowi-
sko. Po bardzo zaciętej grze najpierw to goście 
byli górą w dwóch pierwszych setach i Legio-
niści po raz drugi zostali postawieni pod ścia-
ną. Po pełnej mobilizacji następne dwa sety 
padły łupem naszej drużyny i stan meczu się 
wyrównał, a o wszystkim miał zadecydować 
tie-break, który po bardzo zaciętej walce wy-
grali goście. UKS SZAMOTULANIN Szamotuły : 
Legion Skalmierzyce 2:3 (26:28, 19:25, 25:16, 
25:22, 11:15).

Tak zaliczyliśmy pierwszą porażkę, ale po 
ambitnej walce z młodym, bardzo dobrze pro-
wadzonym zespołem ujmy to nie przynosi. 
Nasza drużyna zdobywając 1 punkt zapewniła 
sobie pozycję samotnego lidera na półmetku 
rozgrywek 3. ligi.

Tydzień później musieliśmy przystąpić do 
2. rundy. Tym razem przypadł nam rewanż na 
wyjeździe z UKS Joker w Pile. Niestety z róż-
nych powodów pojechaliśmy tam w mocno 
osłabionym składzie i podróż zakończyła się 
drugą porażką w sezonie. UKS SMS Joker Piła : 
Legion Skalmierzyce 3:1 (25:19, 25:13, 22:25, 
25:9).

W dniu pisania artykułu na początku grud-
nia rozegraliśmy mecz 11. kolejki. Tym ra-
zem u siebie podjęliśmy drużynę UKS Kangur 
Nowy Tomyśl. Krótki opis będzie w następnym 
numerze, a na dziś tylko wynik i aktualna tabe-
la. Legion Skalmierzyce : MKS KANGUR Nowy 
Tomyśl 3:0 (25:16, 25:20, 25:17).

Poniżej aktualna tabela III ligi WZPS po 11. 
kolejkach.

Z siatkarskim pozdrowieniem,
Stanisław Zbyszek Gzieł

 
Zdrowych, radosnych i spokojnych  

Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich 
przyjaciół piłki siatkowej i Legionu, 

a szczególnie tych, bez których nie byłoby 
możliwe to, co stało się możliwe:  

LAZUR – KUŁTON Transport – LEWIATAN 
– VW IGNASZAK – BAJKA Sala Zabaw 

– Trening Wyskoku – ECS Piotr Paruszewski 
– ADMAT – Piekarstwo Andrzej Walczak 

– Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
– Parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

życzy
cała Legionowa brać siatkarska

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - Pkt + Pkt -

1 Legion Skalmierzyce 11 27 9 30 10 940 785

2 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 11 21 8 27 18 1007 914

3 LZS Orzeł Supergadżet Osiecza 11 20 7 24 15 876 836

4 ENEA ENERGETYK Poznań 9 18 5 22 14 802 767

5 TSK Orzeł Osiek 10 18 6 20 15 810 749

6 UKS SMS JOKER PIŁA 11 18 6 22 21 954 905

7 UKS PIĄTKA Turek 11 13 5 19 26 933 990

8 IUKS JEDYNKA Poznań 11 10 3 15 26 825 939

9 MKS KANGUR NOWY TOMYŚL 10 8 2 13 25 774 876

10 AS Izomet Wronki 11 6 2 8 30 728 888
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