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Oddano trzy inwestycje  
w Biskupicach Ołobocznych
9 września w Biskupicach Ołobocznych miała miejsce uroczystość z oka-
zji zakończenia aż trzech inwestycji w tej wsi – budowy chodnika przy 
ulicy Ostrowskiej, przebudowy ulicy Środkowej oraz remontu świetlicy. 

Pierwszą z nich Powiat Ostrowski reali-
zował wespół z samorządem Nowych Skal-
mierzyc, natomiast pozostałe były w całości 
sfinansowane z budżetu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. Na tę okoliczność soł-
tys Mirosław Nowacki wraz z radą sołecką 
zaprosili wielu gości, w tym m.in.: władze 
gminne z burmistrz Bożeną Budzik na cze-
le, władze powiatowe ze starostą Pawłem 
Rajskim a także Posła na Sejm RP Tomasza 
Ławniczaka oraz Wicewojewodę Wielko-
polskiego Marlenę Maląg. Obecni byli rów-
nież przedstawiciele miejscowej szkoły, wy-
konawcy inwestycji oraz mieszkańcy.

Zwiedzanie rozpoczęto od chodnika przy 
ulicy Ostrowskiej, następnie udano się na 
zmodernizowaną ulicę Środkową, a podróż 
zakończono w odnowionej świetlicy, w któ-

rej na gości czekał poczęstunek. W imieniu 
własnym oraz mieszkańców serdecznie dzię-
kuję za poczynione inwestycje, które czynią 
naszą miejscowość atrakcyjniejszą, a przede 
wszystkim bezpieczniejszą. Szczere podzięko-
wania kieruję do Pani Burmistrz oraz Starosty 

Ostrowskiego, samorządowców i firm, które 
realizowały te inwestycje – dziękował w swo-
im przemówieniu sołtys Mirosław Nowacki.

Pierwsza z inwestycji to ponad dwa 
kilometry nowego chodnika przy głów-
nej arterii wsi – ulicy Ostrowskiej. Przez 
ostatnie dwa lata z gminnego budżetu do-
finansowano jego budowę w kwocie 400 
tysięcy złotych, a całkowity koszt to ponad 
milion złotych.

Przebudowa ulicy Środkowej polegała na 
wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej 
na długości 900 metrów, poszerzeniu jezd-
ni do pięciu metrów oraz ułożeniu chodnika 
i wjazdów do posesji z betonowej kostki bru-
kowej. Przedsięwzięcie kosztowało gminny 
samorząd prawie 630 tysięcy złotych. 

Z kolei remont świetlicy to nie tylko mo-
dernizacja wnętrza związana z położeniem 
nowej instalacji elektrycznej, płytek na 
podłodze, żywicznych tynków wewnętrz-
nych oraz montażem drzwi, ale także odno-
wienie budynku z zewnątrz – elewację pod-
dano termomodernizacji i odmalowaniu. 
Na tę inwestycję przeznaczono ponad 350 
tysięcy złotych.

Dariusz Smułka

Kolejna rozbudowa „Jarzębinki” ruszy jeszcze w tym roku
W grudniu ubiegłego roku uruchomiono pierwszy w gminie żłobek, 
który powstał przy Publicznym Przedszkolu nr 1 „Jarzębinka” 
w Nowych Skalmierzycach. 

Już wtedy było wiadomo, że rozbudo-
wa placówki okaże się przysłowiowym 
„strzałem w dziesiątkę”. Gminny samorząd 
ponownie wychodzi naprzeciw potrzebom 
dzieci i ich rodziców, bowiem uruchomio-
no przetarg na wybór wykonawcy kolejnej 
modernizacji „Jarzębinki”, która ma się roz-
począć jeszcze w listopadzie tego roku. 

W ramach inwestycji planuje się przebu-
dowę ponad 400 m2 powierzchni użytko-
wej istniejącej placówki oraz postawienie 
nowego, piętrowego budynku o wymia-
rach 12,05 m długości i 10,25 m szerokości, 
który tym razem będzie zlokalizowany od 
strony ulicy Nowej. Jego powierzchnia cał-
kowita wyniesie prawie 340 m2. Znajdą się 

w nim sale zabaw, łazienki, szatnie, klatka 
schodowa oraz pomieszczenia socjalne. 
Zostaną utworzone dwa oddziały przed-
szkolne po 25 dzieci. Dzięki możliwości 
przyjęcia większej ilości przedszkolaków, 
wzrośnie także liczba miejsc w żłobku 
o kilkanaścioro maluszków w porównaniu 
z rokiem bieżącym.

Czas na ukończenie inwestycji wyzna-
czono na koniec lipca przyszłego roku.

Dariusz Smułka

Uroczyste przecięcie wstęgi podczas oddania nowego chodnika

Przecięcie wstęgi w świetlicy

Wnętrze odnowionej świetlicy
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Otwarcie trzech ulic w Śliwnikach
17 września br. rada sołecka oraz sołtys Śliwnik Mieczysław Ko-
walczyk zorganizowali uroczystość, podczas której symbolicznie 
otwarto prowadzone przez ostatni rok trzy inwestycje drogowe 
w tej wsi – przebudowy ulic: Spacerowej, Leśnej oraz Krótkiej. 
Udział w niej wzięli m.in.: władze samorządowe, goście oraz 
licznie zebrani mieszkańcy. 

Spotkanie rozpoczęło się na skrzy-
żowaniu ulic Spacerowej i Leśnej. Po po-
święceniu dróg przez ks. wikariusza Pio-
tra Marciniszyna oraz przecięciu wstęgi, 
którego dokonali wspólnie burmistrz Bo-
żena Budzik, jej zastępca Zdzisław Miel-
czarek, przewodniczący Rady Kazimierz 
Sipka, sołtys Mieczy-
sław Kowalczyk oraz 
dwóch przedstawicieli 
mieszkańców udano 
się na pobliskie Zawa-
dy, gdzie przygotowa-
no poczęstunek.

Modernizacja ulicy 
Spacerowej obejmo-
wała dwa zadania – położenie 600 metrów 
chodnika oraz wykonanie nawierzch-
ni asfaltowej na długości 930 metrów. 
Koszt przeprowadzonych prac to blisko 

450 tysięcy złotych. Z kolei przebudowa 
122-metrowego odcinka ulicy Krótkiej 
polegała na położeniu nowej nawierzch-
ni jezdni z płyt ażurowych oraz chodni-
ka z kolorowej kostki betonowej. Przed-
sięwzięcie kosztowało gminny budżet 
prawie 80 tys. zł. Najdroższą inwestycją 

była jednak przebu-
dowa pięciu odcinków 
o łącznej długości po-
nad 1,4 kilometra na 
osiedlu przy ulicy Le-
śnej. Jej koszt to ponad 
650 tys. zł. Ulica Leśna 
zyskała nie tylko nową 
nawierzchnię jezdni, 

ale także przebudowano i poszerzono 
przydrożne rowy w celu łatwiejszego od-
prowadzania wody.

Dariusz Smułka

Przebudowa 
ulicy Bielawskiej 
w Skalmierzycach na 
półmetku
Pod koniec sierpnia zakończył się 
pierwszy etap przebudowy ulicy 
Bielawskiej w Skalmierzycach 
stanowiącej dojazd do jednego 
z największych przedsiębiorstw 
na terenie gminy i miasta Nowe 
Skalmierzyce – Com.40. 

Wybrany w drodze przetargu wykonaw-
ca rozpoczął jej drugi etap, który przewidu-
je modernizację dwóch krótkich odcinków 
przecinających się z przechodzącym w ich 
obrębie gazociągiem wysokiego ciśnienia.

W ramach pierwszej inwestycji wykonano 
nową nawierzchnię asfaltową na dwóch od-
cinkach o długościach 885 metrów oraz 525 
metrów. Szerokość jezdni wynosi od czterech 
do pięciu metrów. Przedsięwzięcie kosztowa-
ło prawie 550 tysięcy złotych, z czego 240 tys. 
zł pochodziło z darowizny od firmy Com.40.

W październiku rozpoczęła się druga 
część przebudowy ulicy Bielawskiej, a do-
kładniej dwóch odcinków o długościach 100 
i 70 metrów, przez które biegną dwa ga-
zociągi wysokociśnieniowe. To właśnie za 
sprawą kolizji z nimi modernizacja ulicy 
musiała zostać wykonana w dwóch etapach. 
Również i w tym przypadku skalmierzycki 
potentat będzie partycypował w połowie 
kosztów inwestycji. Zadaniem przyszłego 
wykonawcy będzie budowa przepustów pod 
drogą w celu zabezpieczenia rur przesyło-
wych. Będą one wykonane z prefabrykowa-
nych elementów żelbetowych. Ze względów 
bezpieczeństwa w obrębie gazociągów wy-
mogiem jest również ręczne prowadzenie 
wykopów pod nadzorem przedstawiciela 
administratora sieci. Po jej zabezpieczeniu 
będzie można wykonać nową nawierzchnię 
bitumiczną. Na odcinku 100-metrowym sze-
rokość jezdni wyniesie pięć metrów z pobo-
czami z płyt ażurowych. Natomiast krótszy 
odcinek zyska asfaltową jezdnię o szerokości 
4,5 metra wraz z półmetrowymi poboczami 
umocnionymi kruszywem łamanym.

Prace potrwają do połowy listopada br.
Dariusz Smułka

Wnętrze odnowionej świetlicy

Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców Śliwnik

Elewacja wschodnia - rzut od ulicy Nowej
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Gminna Inauguracja  
Roku Szkolnego  
z nowym boiskiem
19 września w Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach miała miejsce Gminna 
Inauguracja Roku Szkolnego. 

Nie bez przyczyny w tym roku odbyła 
się ona właśnie w tej placówce oświa-
towej, bowiem uroczystość połączono 
z oddaniem nowego boiska wielofunk-
cyjnego, które w sierpniu powstało za 
budynkiem szkoły.

W uroczystości poza społeczno-
ścią szkolną wzięli także udział m.in.: 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Bożena Budzik wraz z jej za-
stępcą Zdzisławem Mielczarkiem, prze-
wodniczący Rady Kazimierz Sipka oraz 
radni, Skarbnik Gminy i Miasta Bole-
sław Borkowski, przedstawiciel kali-
skiej delegatury Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu Tomasz Tomalak, kierownik 
Referatu Oświaty i Wychowania Daniel 

Mituła oraz dyrekto-
rzy gminnych szkół. 
Rozpoczęto ją wpro-
wadzeniem sztanda-
rów, które wystawiły 

wszystkie placówki oświatowe z terenu 
gminy oraz odśpiewaniem hymnu pań-
stwowego. Dziś inaugurujemy rok szkol-
ny 2016/2017 radując się, że gimnazjum 
Polskich Noblistów ma do dyspozycji no-
woczesne, wielofunkcyjne boisko o sztucz-
nej nawierzchni, które niech służy Wam 
drodzy uczniowie jak najlepiej dla roz-

woju Waszej tężyzny fizycznej. Zaś Wam, 
drodzy wychowawcy i nauczyciele, życzę 
sukcesów zawodowych i satysfakcji z osią-
gnięć Waszych wychowanków – życzyła 
w swoim wystąpieniu burmistrz Bożena 
Budzik. Po słowach i gestach wdzięczno-
ści przyszedł czas na program artystycz-
ny w wykonaniu gimnazjalistów, którzy 
zaprezentowali humorystyczne scenki 

z życia szkoły. Następnie udano się na 
zwiedzanie nowego obiektu, na którym 
uczniowie przygotowali kolejne wido-
wisko, tym razem związane z tańcem 
i sportem.

Boisko o nawierzchni syntetycznej 
powstało w miejscu starego, asfalto-
wego. Ma ono 44,5 metra długości oraz 
26,5 metra szerokości. Umożliwia roz-
grywki w czterech dyscyplinach spor-
towych – piłce ręcznej, piłce siatkowej, 
tenisie ziemnym oraz koszykówce. Poza 
zakupionym wyposażeniem sportowym, 

nowym oświetleniem i uzupełnionym 
ogrodzeniem warto wspomnieć także 
o dwurzędowych trybunach, które są 
w stanie zapewnić 96 miejsc siedzących. 
Na inwestycję z budżetu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce poświęcono prawie 
400 tysięcy złotych.

Dariusz Smułka

Goście zgromadzeni na uroczystości

Widowisko związane z tańcem i sportem na nowym boisku Przemówienie burmistrz Bożeny Budzik
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Wybudowany w 1993 roku w Nowych Skalmierzycach Pomnik Lotników jest miejscem pamięci przypomi-
nającym tutejszym mieszkańcom o tragedii, jaka się rozegrała w nocy z 14/15 września 1943 roku, kiedy 
to katastrofie uległ samolot Halifax JD 154 przewożący dla żołnierzy Armii Krajowej broń, którą miano 
zrzucić w Ołoboku. 

Maszyna, lecąc nad Nowymi Skalmierzy-
cami, tak bardzo obniżyła lot, że zawadziła 
o jeden z domów mieszkalnych przy ulicy 
Kaliskiej i runęła na ziemię. Załogę Hali-
faxa stanowili: kapitan obserwator Karol 
Gębik, kapitan pilot Franciszek Jakusz 
Gostomski, sierżant pilot Ludwik Henryk 
Misiak, starszy sierżant Wiktor Jabłoński, 
starszy sierżant Kazimierz Pacut, pluto-
nowy Zdzisław Kuczkowski i kapral Hen-
ryk Fojer. W katastrofie śmierć poniosła 
również trzyosobowa rodzina Jańczaków 

zamieszkująca budynek, o który zaha-
czył samolot.

Przypadającą w roku bieżącym 73. 
rocznicę wydarzenia uczczono w asyście 
Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej, pocz-
tów sztandarowych oraz warty honoro-
wej pełnionej przez harcerzy skalmie-
rzyckiego szczepu ZHP, a zgromadzeni na 
uroczystości, m.in. władze samorządowe 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, przed-
stawiciele służb mundurowych, delega-
cje miejskich firm, instytucji i organizacji 

społecznych a także gimnazjum, szkół 
podstawowych i przedszkoli oddali pole-
głym hołd złożonymi pod pomnikiem wią-
zankami kwiatów oraz zniczami. Referat 
okolicznościowy związany z historią dra-
matycznych wydarzeń z 1943 roku przed-
stawił uczeń Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów – Nikodem Pawlak, a ksiądz wi-
kariusz Łukasz Rau przewodniczył modli-
twie za poległych lotników oraz za wszyst-
kie ofiary II wojny światowej.

Magdalena Kąpielska 

Ulica Środkowa w Fabianowie 
zyska nową nawierzchnię 
W połowie września rozpoczęła się kolejna inwestycja 
drogowa w gminie Nowe Skalmierzyce. Tym razem odna-
wiana jest ulica Środkowa w Fabianowie łącząca drogę 
krajową nr 25 (Ostrów Wlkp.- Kalisz) z drogą powiatową 
Ociąż-Ostrów Wlkp. Wyłoniony w drodze przetargu wyko-
nawca ma czas na ukończenie prac do 30 listopada br.

Ulica Środkowa na całej długości posia-
da nawierzchnię bitumiczną, jednakże jej 
stan wymaga renowacji. Występują w niej 
liczne zniszczenia w postaci spękań oraz 
dziur, a w wielu miejscach można zauwa-
żyć łaty naprawcze. Trwają prace związa-
ne z nałożeniem nowej warstwy asfalto-
wej, przebudową wjazdów do posesji i na 
pola, poszerzeniem szerokości jezdni do 
pięciu metrów w miejscach, gdzie jest ona 

węższa oraz umocnieniem 
poboczy kruszywem łamanym. Założe-
nia tegorocznego budżetu pozwalają na 
wykonanie około półtorakilometrowego 
odcinka tej ulicy.

Przedsięwzięcie będzie kosztowało 
prawie 750 tysięcy złotych.

Dariusz Smułka

Złożenie wieńców pod Pomnikiem Lotników

Stan przed rozpoczęciem prac

Uczczono 73. rocznicę  
śmierci polskich lotników
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110-lecie dworca 
W 110-lecie budowy dworca w Nowych 
Skalmierzycach prezentujemy Państwu 
artykuł architekta rządowego Otto 
Hammanna pt. Niemiecko-rosyjski dworzec 
graniczny w Skalmierzycach. Materiał został 
przetłumaczony przez Roberta Kapitaniaka 
na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. To podstawowe źródło wiedzy 
na temat obiektu zostało opublikowane 
w czasopiśmie „Zeitschrift für Bauwesen” 
w 1907 roku. Na łamach „Gazety Skalmie-
rzyckiej” jako pierwsi publikujemy obszerne 
fragmenty tej cennej pracy w języku polskim. 
Zachęcamy do lektury.

28 października 1906 roku oddany 
został do użytku niemiecko-rosyjski 
dworzec graniczny w Skalmierzycach, 
co było następstwem uruchomienia 
siódmego z kolei połączenia kolejowego 
wśród sześciu już istniejących pomiędzy 
Niemcami i Rosją, tj. Szczypiorno-Kalisz, 
które na płaszczyźnie techniczno-
transportowej nie ustępuje innym tego 
typu obiektom. Wspomniany szlak ko-
lejowy zapewnia z jednej strony komu-
nikację między środkowymi Niemcami 

(Mitteldeutschland), Śląskiem (Schlesien) 
i Poznaniem (Posen), z drugiej stro-
ny z głównymi miastami przemysło-
wymi, czyli Łodzią (Lodz) i Warszawą 
(Warschau), jak i z południową Rosją, 
z uwzględnieniem znacznego skrócenia 
dotychczasowych tras komunikacyjnych. 

Pierwsza inicjatywa stworzenia te-
goż połączenia kolejowego wyszła ze 
strony rządu rosyjskiego w roku 1900, 
po natychmiastowym upaństwowieniu 
przez pruskie władze drugorzędnej linii 

kolejowej z Ostrowa do 
Skalmierzyc (Ostrowo
-Skalmierzyce) a także 
po późniejszej rozbu-
dowie i podniesieniu 
rangi linii Skalmierzy-
ce-Leszno (Skalmie-
rzyce-Lissa) oraz linii 
Skalmierzyce – Zbą-
szyń (Skalmierzyce- 
Bentschen). Rozmowy 
w tej kwestii zostały 
jednak wstrzymane 
w 1902 roku, ponieważ 
Zarząd Pruskich Kolei 
Żelaznych (preußische 
Eisenbahnhverwaltung) 
nie rozpatrzył pozy-

tywnie żądania strony rosyjskiej, aby 
dworzec graniczny wraz z odprawą celną 
znajdował się w oddalonym o 8 kilome-
trów od granicy Kaliszu. Po wznowieniu 
rozmów jesienią 1904 roku uzgodniono, 
iż po rosyjskiej stronie we wsi Szczy-
piorno, 2 kilometry od granicy, powsta-
nie dworzec towarowy, podczas gdy do 
odprawy osób, jak i miejscowego trans-
portu towarów z Niemiec rolę dworca 
granicznego pełnić będzie Kalisz. Zarząd 
Pruskich Kolei Żelaznych postanowił 
w bezpośrednim sąsiedztwie granicy, na 
uboczu starego dworca kolejowego Skal-
mierzyce, wznieść nowy dworzec I klasy. 
Następnie poddano rozważeniu kwestie 
konstrukcyjne dotyczące eksploatacji 
i zabezpieczeń ruchu. 

Różnica szerokości rosyjskich (1,524) 
i pruskich (1,435) torów wynosi 89 mm 
i wyklucza wspólny środek transportu, 
o ile nie zapewni się specjalnego urzą-
dzenia przestawiającego rozstaw szyn. 
Wymaga to torowiska, które umożli-
wia przeprowadzenie wagonów na szy-
ny o różniej szerokości tak dalece, aby 
z uwzględnieniem postawionych przez 
administrację celną (Zollverwaltung) 
żądań móc bez problemu prowadzić ruch 
pasażerski, jak i nieskomplikowanie 
przeładowywać bydło i towary. Przycho-
dzi do głowy myśl o tym, że stosownie do 
wprowadzania linii wąskotorowych na 

„Zeitschrift für Bauwesen” z 1907 roku
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Historia skalmierzyckiego  
harcerstwa – część I
Początki harcerstwa na ziemi skalmierzyckiej sięgają roku 1926, 
kiedy powstała pierwsza drużyna przy Szkole Powszechnej  
im. J. Piłsudskiego w Skalmierzycach Nowych. 

Założycielami byli druhowie 
Wojciech Skoraczewski, Józef Lange 
i Edmund Klicki. Drużyna ta jednak 
dopiero 10.09.1927 roku została zare-
jestrowana w Hufcu ZHP Ostrów Wlkp. 
jako 10 DH im. M. Wołodyjowskiego. 
W kolejnych latach powstały dalsze 
drużyny: w 1932 roku 12 DH im. ks. 
J. Poniatowskiego w Skalmierzycach, 
natomiast 11.11.1933 roku z inicja-
tywy ówczesnego drużynowego 10 
DH phm. Edmunda Grześkowiaka 
utworzona została w Skalmierzycach 
Nowych pozaszkolna drużyna harce-
rzy im. Henryka Dąbrowskiego, która 
otrzymała numer 11. W krótkim cza-
sie w 1934 roku utworzono ponadto 
po jednej drużynie żeńskiej i gro-
madzie zuchowej w Skalmierzycach 
Nowych (tu DH im. M. Konopnickiej) 
oraz w sąsiednich Skalmierzycach. 
Przy drużynach istniały także bar-
dzo prężnie działające Koła Przyjaciół 
Harcerstwa. Wszystkie te jednostki 
skupiono w 1934 roku w jednym, 
wchodzącym w skład Hufca ZHP 
Ostrów Wlkp., ośrodku harcerskim 
Skalmierzyce Nowe, którego komen-
dantem aż do wybuchu II wojny świa-
towej był phm. Edmund Grześkowiak. 
W tym czasie członkowie skalmie-
rzyckich drużyn organizowali wiele 
imprez lokalnych, a nadto uczestni-
czyli w tak ważnych wydarzeniach jak 
zlot międzynarodowy w Garczynie, 
powitanie Baden Powella w Gdyni, 
zlot jubileuszowy w Poznaniu i Hufca 
w Ostrowie oraz zlot jubileuszowy 
w Spale.

Wybuch II wojny światowej prze-
rwał prężny rozwój drużyn i spowodo-
wał, że jedynie nieliczni kontynuowali 
działalność konspiracyjną w ramach 
organizacji wojskowych i „Szarych 
Szeregów”. Podczas wojny zginęło 
wielu harcerzy i wybitnych instruk-
torów, w tym komendant ośrodka 
phm. E. Grześkowiak oraz zasłu-
żony instruktor – drużynowy 11 DH 
im. H. Dąbrowskiego – phm. F. Broda 
(w walkach kampanii wrześniowej 
pod Łęczycą).

Po zakończeniu wojny stosun-
kowo szybko, bo już latem 1945 
roku doszło do reaktywowania 

działalności skalmierzyckiego 
harcerstwa. Najszybciej wzno-
wiły pracę męskie drużyny – 
w Skalmierzycach Nowych: szkolna 
im. M. Wołodyjowskiego (nowy 
numer 13 DH) i pozaszkolna im. H. 
Dąbrowskiego (teraz jako 12 DH), a w 
Skalmierzycach pozaszkolna im. Ks. J. 
Poniatowskiego (jako 14DH). Jesienią 
1945 roku zorganizowały się dziew-
częta, tworząc pozaszkolną 17 DH im. 
M. Skłodowskiej-Curie oraz szkolną 
7 DH im. E. Plater. Z ważniejszych 
wydarzeń tego okresu należy odno-
tować październik 1947 roku, kiedy 
to odbyła się uroczystość wręczenia 
sztandaru 12 DH im. H. Dąbrowskiego. 
Z rąk ówczesnego komendanta ostrow-
skiego Hufca ZHP sztandar odebrał 
drużynowy phm. Kazimierz Gabiś. 
Rozwijające się życie drużyn zostało 
jednak przerwane po raz kolejny. Tym 
razem powodem były powojenne prze-
obrażenia ustrojowe i postępujące 
ataki na ZHP, które ostatecznie dopro-
wadziły do jego rozwiązania i powoła-
nia w jego miejsce z dniem 01.01.1951 
roku Organizacji Harcerskiej ZMP, 
w ramach której kontynuowała dzia-
łalność jedynie część młodszych har-
cerzy. Reaktywowanie ZHP w grud-
niu 1956 roku spowodowało także 
reaktywowanie działalności w skal-
mierzyckim ośrodku. W krótkim cza-
sie zaczęło działać 5 drużyn harcer-
skich i dwie zuchowe, a wśród nich 
w Skalmierzycach Nowych – 13 DH 
im. M. Wołodyjowskiego (męska 
szkolna), DH im. H. Dąbrowskiego 
(męska pozaszkolna, która otrzymała 
nr 37), 12 DH im. M. Konopnickiej 
(żeńska pozaszkolna), 24 DH im. S. 
Sempołowskiej (żeńska szkolna) 
oraz w Skalmierzycach 33 DH im. T. 
Kościuszki (szkolna męska). Rozkazem 
komendanta Hufca ZHP Ostrów 
Wielkopolski z 22.10.1958 roku powo-
łano do życia Szczep Harcerski obej-
mujący wszystkie drużyny działa-
jące na terenie Skalmierzyc Nowych 
i Skalmierzyc. Pierwszym komendan-
tem został phm. Kazimierz Gabiś – 
dotychczasowy drużynowy DH im. H. 
Dąbrowskiego.

Opracował phm. Radosław Gabiś

dworcach ze standardowym rozstawem 
szyn można stworzyć szyny o podwój-
nym rozstawie, tzn. tory, które składają 
się z trzech szyn i umożliwiają równo-
czesny przejazd pruskich i rosyjskich 
wagonów. Taki rodzaj realizacji tego 
zadania jest jednakże nieodpowiedni, 
a po części niemożliwy, ponieważ przy 
różnicy szerokości torów wynoszącej 
89 mm budowa zwrotnic obsługują-
cych jednocześnie oba tory natrafia na 
nadzwyczajne trudności i budowa szyn 
podwójnej szerokości przy użyciu szyn 
z szeroką stopką zmusza do rozszerza-
nia szyn rosyjskich albo zwężania szyn 
pruskich, jeśli chce się uzyskać ,,tor że-
glowny’’ (Fahrrinne) 41 mm lub więcej. 
Zrezygnowano z produkcji szyn o po-
dwójnej szerokości tylko do celów ma-
gazynowania, stworzono tory łączące 
(Verbindungsgleis) przy przebudowanym 
starym dworcu, tak aby w jak najprost-
szy sposób umożliwić poruszanie się 
pruskich i rosyjskich wagonów towaro-
wych po szynach przy nowym dworcu. 
W miejscu szyn o podwójnej szerokości 
możliwe jest rozgałęzienie zarówno pru-
skiego, jak i rosyjskiego toru ładunko-
wego, jak również bocznicy kolejowej za 
pomocą specjalnych zwrotnic (einspuri-
ge Weichen). Przy tym zauważyć trzeba, 
że jeśli szyny z pruską szerokością mogą 
być przestawione w dowolnym miejscu 
za pomocą zwyczajnej zwrotnicy, to 
szyny o rosyjskiej szerokości mogą być 
przestawiane na inną szerokość tylko 
w początkowym bądź końcowym punk-
cie i tylko za pomocą zwrotnicy ze spe-
cjalną iglicą. Na szlakach, gdzie szyny 
znajdują się blisko obok siebie, nie można 
użyć iglicy zwrotnicy, poza tym przecię-
cie położonych razem dwóch szyn przez 
trzecią szynę przy zwykłych wymogach 
- w centralnym punkcie - jest niemożli-
we do wyprodukowania. Ostatecznie 
obowiązuje dla tego typu przypadków 
następujące rozwiązanie, iż dwie ściśle 
do siebie przylegające szyny muszą być 
użyte do przecięcia. Stąd rozgałęzienie 
torów z pruską szerokością jest moż-
liwe tylko po tej stronie, po której leży 
osobna szyna, podczas gdy rozgałęzie-
nie rosyjskich torów jest wykonalne po 
innej stronie. Przy rozszerzeniu rosyj-
skich torów o 10 mm zastosowano 46 
mm rowek, tak aby móc zastąpić używa-
ne szyny o profilu skalmierzyckim z 54 
mm główką (górna część szyny przy-
stosowana do toczenia się kół taboru 
oraz do nadawania im kierunku biegu) 
oraz z 90 mm stopką (dolna część przy-
stosowana do przytwierdzania do pod-
kładki i podkładu) w razie potrzeby na 
szyny o główce 58 mm i stopce 100 mm. 
Trudności piętrzą się przy zastosowaniu 
grubszego profilu szyn.
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ABC przedsiębiorczości
W dniach 14,16,22 i 23 września 2016 w Biskupicach Ołobocznych z inicja-
tywy Fundacji Edukacyjnej „Zmiana” zostały przeprowadzone warsztaty 
w ramach projektu „ABC przedsiębiorczości III”, który stanowi kolejną część 
Programu Edukacji Finansowej Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy. 

Projekt jest realizowany we współpra-
cy z Narodowym Bankiem Polskim. Celem 
warsztatów jest rozbudzenie zaintereso-
wania przedsiębiorczością a także wzrost 
poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu 
otwierania i prowadzenia indywidualnej 
działalności gospodarczej wśród mieszkań-
ców wsi i małych miast. 

Na sali wiejskiej w Biskupicach Ołobocz-
nych przez kolejne dni kilkanaście osób 
uczestniczyło w warsztatach, których te-
matem przewodnim było przygotowanie 
biznesplanu własnej działalności gospodar-
czej. Uczestnicy rozmawiali o wizji i celach 
przyszłej firmy, analizowali rynek i konku-

rencję, wyliczali koszty niezbędne do roz-
poczęcia działalności a także robili rachu-
nek zysków i strat. Ponadto zdobyli wiedzę 
praktyczną dotyczącą zakładania firmy – 
jaką formę opodatkowania wybrać, jak za-
rejestrować działalność gospodarczą oraz 
w jaki sposób można ją sfinansować. Pro-
wadząca warsztaty zadbała o to, aby wie-
dza była przekazana w przystępny sposób. 
Kilka zadań uczestnicy wykonywali w gru-
pach, mając okazję wymienić się doświad-
czeniami i przemyśleniami. W ostatni dzień 
wszyscy uczestnicy mieli za zadanie przy-
gotować wspólnie sałatkę – był to element 
pracy z grupą w ramach warsztatów. Na za-

kończenie dwie uczestniczki przygotowały 
pokaz robienia waty cukrowej, prezentując 
w ten sposób swój pomysł na biznes. 

Warsztaty zostały przeprowadzone 
przez trenera edukacji finansowej Justynę 
Zawieję. Część szkolenia obejmującą two-
rzenie rachunku zysku i strat oraz wiedzę 
z zakresu form opodatkowania prowadziła 
Milena Chlasta – doradca podatkowy oraz 
współwłaściciel biura rachunkowego.

Wierzymy, że pomysły uczestników do-
tyczące ich działalności gospodarczej zo-
staną zrealizowane, a wiedza, którą nabyli 
podczas warsztatów okaże się przydatna.

Milena Chlasta

prowadzonych w placówkach pod okiem 
instruktorów. Jury oceniało uczestników 
w trzech kategoriach tj. rękodzieło, piosen-
ka oraz taniec. 

W kategorii rękodzieło I miejsce zdobył 
Warsztat Terapii Zajęciowej z Gizałek, II 
miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej „Tę-
cza” z Ostrowa Wielkopolskiego, III miej-
sce Warsztat Terapii Zajęciowej Centrum 
ks. Orione z Kalisza. W kategorii piosenka 
I miejsce otrzymał Warsztat Terapii Zaję-
ciowej z Przygodzic, II miejsce Dom Pomocy 
Społecznej z Psar, III miejsce Warsztat Tera-
pii Zajęciowej z Jarocina, natomiast w kate-
gorii taniec I miejsce zdobył Środowiskowy 
Dom Samopomocy z Nowych Skalmierzyc, 
II miejsce Środowiskowy Dom Samopomo-
cy z Ostrowa Wielkopolskiego, a III miej-
sce przypadło dla Środowiskowego Domu 
Samopomocy z Odolanowa. W kategorii 
do 18 lat I miejsce zajął Specjalny Ośrodek 
Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św. 
Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim, na-
tomiast II miejsce zajęło Gimnazjum im. 
Polskich Noblistów w Nowych Skalmie-
rzycach. Jury przyznało również nagrody 
zespołowe. I miejsce zajął Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopol-
skim, II miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Gizałkach, a trzecie miejsce Warsztat Te-
rapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wiel-
kopolskim. Wszyscy uczestnicy bawili się 
doskonale i zapewnili o przybyciu w przy-
szłym roku. 

Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Ro-
dziny oraz Środowiskowy Dom Samopomo-
cy pragną podziękować za wsparcie finan-
sowe i rzeczowe Urzędowi Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, Spółdzielni Mleczar-
skiej „Lazur” w Nowych Skalmierzycach 
oraz firmie „Gamex” z Czekanowa.

28 września br. w hali sportowej Stadionu Miejsko-Gminnego w No-
wych Skalmierzycach odbył się XVI Przegląd Dorobku Artystycznego 
Osób Niepełnosprawnych. 

Organizatorami przedsięwzięcia byli 
Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodzi-
ny oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Nowych Skalmierzycach. Do udziału zgło-
siły się 22 placówki z powiatu ostrowskiego, 
kaliskiego, kępińskiego oraz jarocińskiego. 

Przybyłych gości powitała Wiceprezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Ro-
dziny Julia Garcarek. Wśród nich znaleźli 
się: Bolesław Borkowski – Skarbnik Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce, Danuta 
Pacyna - Prezes Spółdzielni Mleczarskiej 
„Lazur” w Nowych Skalmierzycach, Anna 
Walczak - Dyrektor Publicznego Przedszko-
la „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach, 
Olga Gruszczyńska - Dyrektor Publicznego 
Przedszkola „Pod Kasztanami”, Małgorzata 
Sulewska - Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, 

radni Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
Tadeusz Orzechowski - Przewodniczacy Sa-
morządu Mieszkańców Miasta Nowe Skal-
mierzyce, Jerzy Czempiński - Prezes Rodzin-
nych Ogródków Działkowych „Kolejarz” 
w Nowych Skalmierzycach, Jadwiga Rybak 
– przedstawicielka Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów w Nowych Skalmie-
rzycach, Stanisław Bronz - Prezes Fundacji 
Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Mi-
łosierdzie” oraz kierownicy Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów 
Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, 
Powiatowych Ośrodków Wsparcia oraz 
Specjalnych Ośrodków Wychowawczych. 

Uczestnicy zgłoszeni do konkursu za-
prezentowali swoje umiejętności wokalne, 
taneczne oraz wyroby rękodzielnicze wy-
konywane podczas zajęć terapeutycznych 

XVI Przegląd Dorobku 
Artystycznego 
Osób Niepełnosprawnych
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Obchody 77. rocznicy  
Bitwy nad Bzurą
9 września 47 Drużyna Wędrownicza im. phm. Franciszka 
Brody z Nowych Skalmierzyc wraz z kaliskimi kombatantami 
uczestniczyła w obchodach 77. rocznicy Bitwy nad Bzurą. 

Wydarzenie zgromadziło przed-
stawicieli władz, liczne organizacje 
kombatanckie oraz wielu mieszkań-
ców Łęczycy. W uroczystościach 
asystowała kompania honorowa z 25 
Brygady Kawalerii Powietrznej oraz 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej. 

Po powitaniu gości, przedstawi-
ciele złożyli kwiaty pod Pomnikiem 
Bohaterów Bitwy nad Bzurą. Następ-
nie odbyła się msza święta w intencji 
Ojczyzny, a po niej uroczysta wojsko-

wa defilada na cmentarz parafialny. 
Na miejscu, przy grobach poległych 
żołnierzy, został odczytany apel po-
ległych. Wydarzenie zakończyło się 
ponownym złożeniem kwiatów i zni-
czy przez uczestników uroczystości 
i oddaniem salw honorowych przez 
kompanię honorową. 

Warto dodać, że właśnie pod Łę-
czycą poległ bohater naszej drużyny 
– mieszkaniec Nowych Skalmierzyc – 
Franciszek Broda. 

Grzegorz Borowczyk

Harcerskie obozy
 W tym roku mija 90. rocznica powstania harcerstwa na ziemi skal-
mierzyckiej, warto więc przypomnieć fragment historii tutejszego 
szczepu z ostatnich kilkunastu lat, a szczególnie obozy, które stano-
wią kwintesencję i podsumowanie pracy śródrocznej środowiska.

 Na obozie wyrabia się hart ducha 
i ciała. Oczywiście obóz musi być pod na-
miotami. Porządek dnia, apele i musztra 
kształtują zdyscyplinowanie i karność. 
W namiotach musi być utrzymany ład 
i czystość, co w warunkach leśnych nie jest 
łatwe. Warty, szczególnie te nocne, uczą 
odwagi i są niesamowitą przygodą. Zajęcia 
z pionierki, obozownictwa, terenoznaw-
stwa i samarytanki to nie są zwykłe lekcje 
w szkole, ale kolejny sposób wyrobienia 
przez naukę i zabawę nowych umiejętności 
i pokazania młodzieży, jak dużo potrafi zro-
bić sama. Temu służą również gry terenowe, 
a te nocne owocują niezapomnianymi prze-
życiami na długie lata. 

W minionych latach staraliśmy się od-
wiedzać różne rejony kraju, by poznać jego 
piękno i historię. I tak w 2005 roku byliśmy 
na obozie w Kaplinie koło Międzychodu. 
Poza zapoznaniem się z miejscem, gdzie 
przez długie lata obozowali nasi harcerze, 
zwiedziliśmy bunkry Międzyrzeckiego Re-
jonu Umocnień, w którego części mieści się 
rezerwat nietoperzy oraz pobliski klasztor 
w Paradyżu. 

W kolejnym roku wybraliśmy się na 
obóz do miejscowości Wisełka na wyspie 
Wolin. Atrakcji było całe mnóstwo, m.in. 
wizyta w świnoujskim porcie wojennym 
z możliwością zwiedzenia okrętów wojen-
nych (trałowca i desantowca) oraz najwyż-
szej latarni morskiej na polskim wybrzeżu 
znajdującej się w Świnoujściu. Była też wy-

cieczka statkiem po morzu, aleja gwiazd 
w Międzyzdrojach oraz góra Gosań będąca 
najwyższym klifem polskiego wybrzeża. Na 
tym obozie zbudowaliśmy jedną z najwięk-
szych bram obozowych. 

W 2007 roku, będąc na obozie w Lginiu 
koło Wschowy, zwiedziliśmy jedyną w tej 
części Europy parowozownię w Wolsztynie. 
By zapoznać się z rolnictwem (z czego prze-
cież Wielkopolska słynie), odwiedziliśmy 
gospodarstwo agroturystyczne. Ciekawe 
było również Wielkopolskie Muzeum Po-
żarnictwa w Rakoniewicach. Ponadto pod-
czas tego obozu poznawaliśmy indiańskie 
zwyczaje. 

Skoro było morze, to w 2008 roku udali-
śmy się w Beskid Żywiecki, by połazić po 
górach (Klimczok, Szyndzielniam zjazd ko-
lejką linową, Rysianka…). W Bielsku-Białej 
czekało na nas spotkanie z żołnierzami 18 
Bielskiego Batalionu Szturmowego, w Żyw-
cu zwiedzanie konkatedry, a na górze Żar 
elektrowni wodnej. Mimo, że prawie przez 
cały obóz padał deszcz i pobliska rzeczka 
mocno przybrała, na szczęście nie musieli-
śmy się ewakuować i jest co wspominać. 

W 2009 roku, w 70. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej i 65. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego, doskonaliliśmy 
nasze umiejętności na wojskowym torze 
przeszkód, desantowaliśmy się z łodzi na 
jeziorze i przeżyliśmy Akcję pod Arsenałem 
w naszym wydaniu. Było też muzeum A. 
Mickiewicza. Obóz odbywał się w Brzedni.

2010 rok to wyprawa do Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej do stanicy w Kostko-
wicach. Tutaj, poza skałkami, zwiedziliśmy 
ruiny zamku w Ogrodzieńcu, katedrę na 
Wawelu z grobami pary prezydenckiej i Na-
czelnika Państwa Józefa Piłsudskiego a tak-
że dzwonem Zygmunta.

W kolejnym roku nasz obóz odbył się 
w Kobylej Górze z pieszą wycieczką na 
Górę Krzyża. 

W 2012 roku obóz zorganizowano w gó-
rach Świętokrzyskich w Starachowicach. 
To miejsce stacjonowania i walk legendar-
nego majora Jana Piwnika „Ponurego”. Wę-
drowaliśmy po Łysicy i Świętym Krzyżu (ze 
zwiedzaniem sanktuarium i dawniejszych 
hut żelaza). Odwiedziliśmy miejsce stacjo-
nowania oddziału „Ponurego” na Wykusie 
i klasztor w Wąchocku, gdzie jest pocho-
wany. To nieprawda, że na noc sołtys zwija 
tam asfalt.

 2013 rok to powrót nad polskie morze. 
Tym razem pojechaliśmy do Międzywo-
dzia, gdzie zwiedziliśmy te same miejsca, 
co podczas pobytu w Wisełce. Dodatkowo 
również katedrę w Kamieniu Pomorskim 
oraz uczestniczyliśmy w festiwalu Słowian 
i Wikingów w Wolinie. Na obozowisku od-
wiedziło nas stadko przyjaznych dzików.

W 2014 roku odbył się obóz w Krzecz-
kowie koło Świebodzina, skąd mamy 
oczywiście zdjęcie przy największej figurze 
Chrystusa. 

2015 rok to Sokolnik. 
Na każdym obozie nie zabrało mszy 

i wieczornej wspólnej modlitwy. Obozowe 
wyjazdy, poza swoimi atrakcjami, pozwa-
lają podziwiać przyrodę i dzieła Stwórcy. 
Są niezapomnianą lekcją historii i patrioty-
zmu. Zawiązują się przyjaźnie na całe życie. 
Harcerskie obozy – gorąco polecam. 

 hm. Marian Maćkowiak

Harcerze z Nowych 
Skalmierzyc w Łęczycy

9Październik, nr 10(275)/2016



Święto Plonów  
w Biskupicach Ołobocznych
Biskupice Ołoboczne to ostatnia wieś w gminie Nowe Skalmierzyce 
kultywująca piękny, staropolski obrzęd dożynkowy. 

Ciesząc się z zakończonych żniw i ze-
branych plonów rada sołecka oraz sołtys 
Mirosław Nowacki 11 września br. zorgani-
zowali uroczystość dożynkową na pla-
cu przy świetlicy wiejskiej. Poza licz-
nie zebranymi mieszkańcami udział 
w niej wzięli także zaproszeni goście: 
reprezentujący Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożenę 
Budzik jej zastępca Zdzisław Mielcza-
rek, Skarbnik Gminy i Miasta Bolesław 
Borkowski, reprezentująca Senatora 
RP Łukasza Mikołajczyka Karolina Wi-
niecka oraz Kierownik ARiMR Powiatu 
Ostrowskiego Przemysław Królak.

Obrzęd tradycyjnie rozpoczęła 
dziękczynna msza święta, którą w koście-
le pw. św. Bartłomieja Apostoła odprawił 
miejscowy proboszcz ks. Damian Mary-

nowski. Podczas nabożeństwa, dziękując za 
ciężką pracę rolników oraz zebrane plony, 
poświęcił on bochen chleba i wieniec do-

żynkowy. Następnie korowód dożynkowy 
udał się na plac przed świetlicą, zatrzymu-
jąc się po drodze przy pomniku upamięt-

niającym poległych mieszkańców wsi, przy 
którym złożono kwiaty i zapalono znicz. 

Dożynki stanowią ważny składnik na-
szej kultury i tożsamości. Wyrażamy w nich 
wdzięczność Bogu za nieustanny cud, jakim 
jest wzrastanie ziarna wrzuconego w ziemię 
i przynoszącego obfite zbiory. Święto Plo-
nów przypomina nam wszystkim, jak wiele 
zawdzięczamy rolnikom i ich ciężkiemu wy-
siłkowi – zwrócił się do zebranych sołtys 

Mirosław Nowacki. Organizatorzy 
przygotowali dla biesiadników 
mnóstwo atrakcji, w tym m.in.: pla-
cek drożdżowy, tradycyjny chleb 
ze smalcem i kiszonym ogórkiem, 
darmowe dmuchańce dla najmłod-
szych oraz loterię fantową, w której 
główną nagrodą był rower. Ponad-
to dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych przygotowały pro-
gram artystyczny, na który skła-
dały się tańce, piosenki i przed-

stawienie teatralne. Imprezę zakończyła 
zabawa taneczna.

Dariusz Smułka

Samorząd dofinansuje przydomowe  
oczyszczalnie ścieków
Na sesji w dniu 9 września br. Rada Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce podjęła ważną uchwałę dotyczącą poprawy stanu 
środowiska naturalnego.

 Mieszkańcy z terenu gminy mogą bo-
wiem ubiegać się o środki finansowe na bu-
dowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
według odpowiednich kryteriów określo-
nych w uchwalonym regulaminie.

Zgodnie z jego zapisami można uzyskać 
dofinansowanie w wysokości 50% kosztów 

zakupu i montażu przydomowej oczysz-
czalni, jednak nie więcej niż 3.000 zł. Wnio-
ski można składać do 28 października br., 
a w latach przyszłych do 30 czerwca danego 
roku kalendarzowego. Dotacje będą reali-
zowane do momentu wyczerpania się środ-
ków przeznaczonych na ten cel w uchwale 

budżetowej. O kolejności udzielania wspar-
cia finansowego decyduje kolejność wpły-
wu kompletnych wniosków do Urzędu Gmi-
ny i Miasta. Dla danej nieruchomości można 
wystąpić z wnioskiem tylko jeden raz. Po-
nadto, aby uzyskać dotację, muszą być speł-
nione odpowiednie kryteria – brak istnie-
jącej, projektowanej lub planowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej, brak technicznych 
możliwości jej podłączenia oraz nieopłacal-
ność przyłączenia do istniejącej sieci.

Podjęta uchwała rozwiąże problemy 
z niewłaściwym pozbywaniem się ścieków.

Dariusz Smułka

Występ dzieci ze szkoły podstawowej w Biskupicach Ołobocznych Korowód dożynkowy
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Najwięksi 
zbieracze złota
15.09.2016 w Ostrowie Wielko-
polskim miało miejsce uroczyste 
ogłoszenie wyników akcji PCK 
„Gorączka złota”. 

Zadaniem uczestniczących w niej pla-
cówek było zbieranie w określonym czasie 
złotych monet 1, 2 i 5-groszowych. Przed-
szkolaki z PP nr 1 „Jarzębinka” w Nowych 
Skalmierzycach i milusińscy ze Żłobka 
Gminnego w Nowych Skalmierzycach wraz 
z rodzicami spisali się na medal. Zebrali 
712,49 zł i tym samym zajęli 1 miejsce, uzy-
skując tytuł „Największego zbieracza złota 
2016” w kategorii przedszkolaków!

Przypomnijmy, że jednym ze statuto-
wych działań Polskiego Czerwonego Krzy-
ża jest m.in. organizacja wypoczynku let-
niego dla najuboższych dzieci. Pieniądze 
zebrane w akcji „Gorączki złota” zostaną 
przekazane na sfinansowanie takiego 
wypoczynku. 

Stodolska Aneta i Błaszczyk Anna

Noc Korczakowska,  
czyli sen o (w) szkole
Już po raz trzeci w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Kotowiecku odbyła się Noc Korczakowska. 

Nocny pobyt w murach placówki 
to nie zwykły nocleg, lecz szereg za-
baw integracyjnych i zajęć między-
przedmiotowych. Uczestnicy uczą się 
samodzielności i zaradności poprzez 
przyszykowanie miejsca do spania, 
przygotowywanie posiłków czy pozo-
stawienie miejsca pobytu w czystości. 

Tradycją Nocy Korczakowskiej jest 
zabawa w podchody w pobliskim par-
ku. Przybyłe tu drużyny wraz z opie-
kunami prowadzeni przez tajemniczą 
mapę dotarli do zakamuflowanych 
kopert z zadaniami z języka polskie-
go, matematyki i przyrody. Wszyscy 
spisali się doskonale. Po powrocie do 
szkoły i przygotowaniu posiłku ucznio-
wie sporządzili plakat pt. „Sen o szko-
le” oraz wzięli udział w lekcji filmowej. 

Poszczególne drużyny układały puzzle 
będące kadrami ze znanych produkcji 
filmowych, do których dopisywano ty-
tuły. Dalej przyszedł czas na obejrzenie 
filmu animowanego, w którym ujęcia, 
sceny i efekty specjalne nie miały przed 
widzami tajemnic. Uczniowie mogli po-
czuć się jak w kinie, bowiem film został 
wyświetlony w sali gimnastycznej. 

Na drugi dzień, po wielkim sprząta-
niu szkoły i śniadaniu, uczniowie wzięli 
udział w rozgrywkach sportowych. Po-
wtórzono zasady dobrego wychowania 
poprzez bieg „kelnera”, „czyściocha” 
i „elegancika”. Był jeszcze mecz piłki 
nożnej, badminton, spacery i wspólne 
zdjęcia. Każdy uczestnik tego wyjąt-
kowego biwaku otrzymał również pa-
miątkowy certyfikat. 

Urszula Adrian

Wakacje w Ostrzeszowie
Podczas tegorocznych wakacji dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Nowych Skalmierzycach spędziły tydzień 
w pobliskim Ostrzeszowie. 

Miały zaszczyt gościć w Urzędzie Mia-
sta i Gminy, gdzie spotkały się z burmi-
strzem Mariuszem Witkiem, który chętnie 
opowiedział o historii Ostrzeszowa i oko-
lic. Uczniowie zwiedzili basztę i podziwia-
li panoramę miasta z punktu widokowego. 
Nie zabrakło czegoś dla ciała i ducha. Ko-
rzystając z wyjątkowo słonecznej pogody 
dzieci pływały i wypoczywały na otwar-
tym basenie. Wieczorem miały okazję 
gościć w parafii pw. Św. Królowej Jadwi-
gi i uczestniczyć we mszy św. Atmosferę 

tworzyły również wspól-
ne rozmowy oraz spacery 
po uliczkach Ostrzeszowa. 
Miło wspominamy pobyt 
w zakonie, piekarni i strzel-
nicy w pobliskim lesie. Dni 
te z pewnością należały do 
udanych, ale niestety, to 
co miłe szybko się kończy. 
Z utęsknieniem czekamy już 
na następne wakacje.

 E. Micuła, S. Paluch

Dzieci ze szkoły podstawowej w Kotowiecku z plakatem „Sen o szkole” Dzieci z przedszkola „Jarzębinka”

Uczestnicy wakacyjnego wyjazdu w Urzędzie MiG w Ostrzeszowie
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„Eko – Jarzębinkowy Przedszkolak” 
Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki zgłosiło projekt „Eko – Jarzę-
binkowy Przedszkolak” do konkursu pn. „Działania proekologiczne 
i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego. 

Projekt, po dokonaniu wstępnej oce-
ny, został zakwalifikowany do kolejne-
go etapu konkursu, w związku z tym 
22 września przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego przeprowadzili 
w przedszkolu Jarzębinka wizję lokalną 
dotyczącą podejmowanych w placówce 
działań ekologicznych. 

Projekt przeznaczony jest do realiza-
cji we wszystkich grupach wiekowych, 
aby umożliwić dzieciom na różnych po-
ziomach poszerzanie i pogłębianie wia-
domości zgodnie z ich możliwościami. 
Zadania projektowe zostały rozpisane 
na kolejne miesiące. We wrześniu we 

wszystkich grupach dzieci ustaliły „Ko-
deks małego ekologa” oraz włączyły się 
w akcję „Sprzątania świata”. Wraz z roz-
poczęciem roku szkolnego kontynuuje-
my akcję zbierania plastikowych na-
krętek oraz baterii. Mamy nadzieję, że 
nasze działania w środowisku i dla śro-
dowiska wzbogacą dziecięce doświad-
czenia przyrodnicze, uwrażliwią je na 
piękno otaczającego świata, pobudzą 
do refleksji innych i zachęcą do działań 
na rzecz otaczającego świata. Rozstrzy-
gnięcie konkursu nastąpi w grudniu br. 

Hanna Kubicka

Akcja „Radosny Tornister” 
Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci 

rozpoczynających nowy rok szkolny parafia 
Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach wraz 
z pomysłodawcą – księdzem proboszczem 
Zbigniewem Króczyńskim – zorganizowali 
zbiórkę przyborów szkolnych. Zebrano dość 
pokaźną ilość zeszytów, kredek, piórników, 
klejów, pisaków, bloków, linijek, tornistrów, 
itp. Obdarowano nimi kilkunastu najbardziej 
potrzebujących uczniów Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstań-
ców Wielkopolskich oraz kilkoro Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmie-
rzycach. Wszystkim ofiarodawcom serdecz-
nie dziękujemy.

S. Paluch, E. Micuła

Warsztaty  
kreatywnego tworzenia
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta 
w Nowych Skalmierzycach w ostatnich dniach 
wakacji zorganizowała warsztaty kreatywnego 
projektowania i tworzenia torebek z filcu. 

Wykorzystując materiały przygotowane przez biblio-
tekę oraz swoją inwencję twórczą uczennice klas pierw-
szych Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych Skal-
mierzycach mogły stworzyć przepiękne torebki. Podczas 
warsztatów dowiedziały się, co to jest filc, poznały proces 
jego tworzenia, zastosowania oraz techniki filcowania. 
Każda uczestniczka wykonała oryginalną torebkę, przy-
ozdabiając ją różnymi materiałami, stosując różnorakie 
formy i techniki. Uczennice pod okiem Ewy Plamowskiej 
wykonały niepowtarzalne torebki, które później mogły 
zabrać do domu. 

Uczestniczki i ich własnoręcznie wykonane torby

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami 

/Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./ 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, że 
w dniach

05.10.2016 R. – 26.10.2016 R.
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą 
w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 
8, wywieszono wykaz nieruchomości 

gruntowych przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 

na rzecz dotychczasowych dzierżawców, 
położonych w miejscowości: 

Nowe Skalmierzyce /cz. dz. nr 99/4, 
o pow. 24 m2/, Ociąż /cz. dz. nr 342, 
o pow. 20 m2/ oraz Trkusów /dz. nr 1, 

o pow. 0,3300 ha/.
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Niezwykły koncert 
ukraińskiego artysty
Niezwykłego artystę gościły Nowe Skalmierzyce 
24 września br. W tutejszym kościele pw. 
Bożego Ciała odbył się koncert Olega Dovgala – 
ukraińskiego wirtuoza gry na fletni Pana, na co 
dzień etatowego muzyka Filharmonii Lwowskiej 
oraz wykładowcy w tamtejszej Wyższej Szkole 
Muzycznej. 

Występ, który zorganizowała Bibliote-
ka Publiczna Gminy i Miasta poprowadził 
autor książek podróżniczych, a prywatnie 
przyjaciel Olega Dovgala – Roman Pankie-
wicz, który przybliżył zebranym sylwetkę 
artysty oraz historię instrumentu, na któ-
rym gra.

Muzyk i zarazem kompozytor ceniony 
jest nie tylko w swojej ojczyźnie, czego do-
wodem są jego liczne występy w krajach ca-
łej Europy, w tym również w Polsce, gdzie 
koncertował w szkołach, książnicach czy 
na festiwalach, takich jak choćby Między-

narodowy Fe-
stiwal „Muzyka 
świata” w Po-
lanicy, na któ-
rym pojawił się 
u boku Stanisława Soyki czy Stana Borysa. 

Tym razem artysta zaprezentował się 
w koncercie solowym, podzielonym na 
trzy bloki tematyczne obejmujące kolejno 
utwory muzyki klasycznej (Bach, Caccini), 
światowe przeboje muzyki rozrywkowej 
oraz własne aranżacje utworów ludowych 
z terenu Karpat („Bukowinka”, „Samotny 

pasterz”). Oprócz fletni Pana użył innych 
równie ciekawych piszczałek: dwodenciłki, 
czyli fletu podwójnego oraz pojedynczej so-
piłki (instrument narodowy Ukrainy).

Zachwyceni słuchacze nie żałowali braw, 
a po koncercie mogli sfotografować się z mi-
strzem oraz zakupić jego płyty.

Magdalena Kąpielska 

„Mistrz Ortografii”
W ostrowskiej synagodze odbyło się uroczyste 
podsumowanie XVIII edycji Międzyszkolnego 
Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” 
dla szkół podstawowych i gimnazjów.

 Ogłoszenie wyników odbyło się w podniosłej atmosferze 
z uwagi na charakter miejsca oraz wielu dostojnych gości, wśród 
których nie zabrakło profesora Andrzeja Markowskiego – wy-
bitnego polskiego językoznawcy i wykładowcy Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Z jego rąk Andrzej Wachna z klasy IIIc odebrał 
statuetkę Mistrza Ortografii w kategorii klas drugich i trzecich. 
Uczeń otrzymał również nagrodę główną – rower. Laureatkami 
tego konkursu zostały także dwie uczennice z naszej szkoły: Ju-
lia Tokar z klasy IIIc oraz Michalina Przybyła z klasy VIc , która 
jako jedyna reprezentowała naszą gminę w kategorii klas IV – 
VI. Zwycięzcy oraz laureatkom gorąco gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w potyczkach z ortografią.

Iwona Pussak, Kamila Czaplicka

Spotkanie z policjantem
Uczniowie klas drugich ze szkoły podstawowej 
w Nowych Skalmierzycach gościli na zajęciach poli-
cjanta.

Drugi tydzień pobytu w szkole uczniów klas drugich upłynął pod 
hasłem „Bezpiecznie w szkole i poza nią”. W tym celu 8 września 
2016 r. zaprosiliśmy na zajęcia przedstawiciela Policji z komisariatu 
w Nowych Skalmierzycach. W spotkaniu uczestniczyli także ucznio-
wie klasy pierwszej. Wspólnie omówiliśmy zasady bezpiecznego po-
ruszania się po drogach, przechodzenia przez jezdnię, właściwego 
postępowania w niebezpiecznych sytuacjach w domu i w drodze do 
szkoły. Przypomnieliśmy sobie również numery telefonów alarmo-
wych. W prezencie otrzymaliśmy poglądowe broszurki „Bezpieczna 
droga do szkoły”, za które bardzo dziękujemy!

Poznane zasady poruszania się w ruchu drogowym utrwaliliśmy 
w toku zabaw. Podczas spacerów utrwaliliśmy również znajomość 
znaków drogowych, ćwiczyliśmy przejście przez ulicę i poruszanie 
się po chodniku.

 M. Nowak, D. Woźniak, M. Szwałek, M. Świtalska, I. Pussak, J. Jackowiak

Koncert Olega Dovgala w kościele pw. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach
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„Dzień Przedszkolaka na sportowo”
24 września Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki we współpracy z Publicznym Przedszkolem 
„Jarzębinka” zorganizowało pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce II Dzień 
Przedszkolaka na sportowo. 

Przedsięwzięcie jest jednym z działań 
zadania publicznego „Aktywne przed-
szkolaki z Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce” dofinansowanego ze środków 
gminnego budżetu. 

W tym dniu do rywalizacji sportowej 
przystąpiły cztery drużyny z przedszkoli 
z Kotowiecka, Ociąża i Nowych Skalmie-
rzyc (dzieci z „Jarzębinki” oraz Publicz-
nego Przedszkola „Pod Kasztanami”). Na 
uczestników czekało pięć konkurencji 
sportowych: toczenie piłki, przechodze-
nie przez tunel, przewożenie piłki na tacz-
ce, bieg sztafetowy oraz strzelanie goli. 
W przerwach pomiędzy nimi prowadząca 

imprezę zaprosiła do zabawy kibiców. Ro-
dzice uczestników wykazali się dużym za-
angażowaniem i do sportowych zmagań 
podchodzili z entuzjazmem. Emocje nie 
opuszczały przedszkolaków, rodziców, 
jak i organizatorów. 

Pierwsze miejsce zajęły wspólnie dzie-
ci z przedszkola nr 2 „Pod Kasztanami” 
z Nowych Skalmierzyc oraz z przedszko-
la z Kotowiecka. Drugie miejsce, również 
wspólnie, zajęły maluchy z „Jarzębinki” 
oraz z przedszkola z Ociąża. Wszyscy zo-
stali udekorowani medalami oraz upomin-
kiem w postaci akcesoriów sportowych 
dla poszczególnych placówek. Po konku-

rencjach sportowych przyszedł czas na 
niespodzianki: zabawę w towarzystwie 
Myszki Miki, słodkości, figurki ze skręca-
nych balonów oraz malowanie twarzy.

Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki 
dziękuje Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożenie Budzik za 
wspieranie inicjatyw na rzecz przedszko-
laków i objęcie patronatem Dnia Przed-
szkolaka na sportowo. Dziękujemy rów-
nież wszystkim, którzy przyłączyli się do 
wspólnego świętowania i stworzyli wspa-
niałą atmosferę. 

Ewelina Stachowicz-Zych

W zawodach sportowych wzięły udział reprezentacje czterech przedszkoli Wszystkie dzieci otrzymały medale
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Sztafetowe biegi przełajowe
 23 września br. na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmie-
rzycach odbyły się zawody gminne szkół podstawowych i gimnazjal-
nych w sztafetowych biegach przełajowych. 

Drużyny szkół podstawowych składały 
się z 8 zawodników i 8 zawodniczek, któ-
rzy mieli do pokonania dystans 8 x 800 m. 
Dziewczęta szkół gimnazjalnych – 10 x 800 
m, natomiast chłopcy – 10 x 1000 m. 
Szkoły sklasyfikowały się  
na następujących miejscach:
• Szkoły podstawowe – chłopcy: I miejsce 

– SP Nowe Skalmierzyce, II miejsce  
– SP Ociąż, III miejsce – SP Kotowiecko,  
IV miejsce – SP Skalmierzyce, V miejsce – 
SP Gostyczyna

• Szkoły podstawowe – dziewczęta: 
I miejsce – SP Nowe Skalmierzyce, 
II miejsce – SP Ociąż, III miejsce – SP 
Skalmierzyce, IV miejsce – SP Gostyczyna

• Szkoły gimnazjalne – chłopcy: I miejsce 
– Gimnazjum z Ociąża, II miejsce – 
Gimnazjum z Nowych Skalmierzyc 

• Szkoły gimnazjalne – 
dziewczęta: I miejsce – Gimnazjum 
z Nowych Skalmierzyc.
Dekoracji zwycięzców dokonał Zastępca 

Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Zdzisław Mielczarek. Do zawodów 
powiatowych awansowała szkoła podsta-
wowa z Nowych Skalmierzyc, gimnazjum 
z Nowych Skalmierzyc w kategorii dziew-
częta oraz chłopcy z gimnazjum w Ociążu.  

Izabela Garcarek-Duleba

Wielki sukces sportowy szkoły 
podstawowej z Nowych Skalmierzyc
Po odniesionym zwycięstwie na mistrzostwach gminy 
w sztafetowych biegach przełajowych, drużyny ze 
szkoły podstawowej z Nowych Skalmierzyc nie miały 
sobie równych również na zawodach powiatowych 
i pokazały na co je stać. 

Reprezentacja chłopców zdobyła złoto i stanęła na najwyższym po-
dium, tym samym otrzymując awans do finału wojewódzkiego. Nato-
miast dziewczęta zdobyły srebro, zajmując II miejsce w powiecie.

Zawody odbyły się w Ostrowie Wlkp. na Piaskach-Szczygliczce 27 
września br. We współzawodnictwie wystartowało dwanaście szkół 
podstawowych z powiatu ostrowskiego, tym bardziej wielkie gra-
tulacje dla zawodników i zawodniczek ze szkoły podstawowej z No-
wych Skalmierzyc.
• Skład drużyny chłopców: Patryk Woźnicki, Kamil Adamczewski, Fi-

lip Rybarczyk, Kacper Kowalczyk, Mateusz Ludwikowski, Olek Bodyl-
ski, Jakub Lipiński, Marek Stawicki, Patryk Wyraz, Marek Adamski.

• Skład drużyny dziewcząt: Oliwia Klar, Jagoda Gac, Natalia Świ-
derska, Julia Tokar, Karolina Łuczak, Aleksandra Mocek, Magdalena 
Kałuża, Weronika Wiatrowska, Kinga Walczak.

Izabela Garcarek-Duleba
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