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Otwarcie drogi powiatowej Kurów-Droszew
14 września odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej relacji Kurów-Droszew. Z tej okazji 
w Droszewie spotkali się władze samorządowe Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z burmistrz Bożeną 
Budzik na czele oraz władze Powiatu Ostrowskiego, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg 
w Ostrowie Wielkopolskim oraz okoliczni mieszkańcy.

Oddanie drogi wiązało się z jej poświęce-
niem, którego dokonał proboszcz ks. dr Jaro-
sław Materliński oraz z przecięciem wstęgi, 
o które zostali poproszeni: Burmistrz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, 
Starosta Ostrowski Paweł Rajski, jego za-
stępca Roman Pacholczyk, Przewodniczący 

Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Ka-
zimierz Sipka, Przewodniczący Rady Powiatu 
Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, radni Powia-
tu Ostrowskiego: Maria Tomaszewska, Jerzy 
Łukasz Walczak, Władysław Jaśkiewicz oraz 
przedstawicielka mieszkańców a zarazem 
przewodnicząca tutejszego KGW Alina Mądra.

Zmodernizowany odcinek ma długość 
około 2300 metrów. Dodatkowo wykonano 
prawie 1300 metrów chodnika. Inwestycja 
kosztowała blisko 1,5 miliona złotych, z cze-
go udział Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
wyniósł 410 tys. zł.

Dariusz Smułka

Przecięcie wstęgi z udziałem  
władz gminy, powiatu  

oraz mieszkańców

Koncert odbył się w parku miejskim

Koncert Miejsko-Gminnej 
Orkiestry Dętej  
dla mieszkańców
24 września br. w parku miejskim Samorząd Mieszkańców 
Miasta Nowe Skalmierzyce zorganizował koncert Miejsko-
Gminnej Orkiestry Dętej, w którym udział wzięli Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, 
przewodniczący Rady Kazimierz Sipka, sekretarz Gminy 
i Miasta Zdzisław Mielczarek oraz mieszkańcy.

Przez ponad godzinę orkiestra pod dy-
rygenturą Wojciecha Musiała prezentowała 
utwory polskiej i światowej muzyki rozryw-
kowej – uczestnicy mogli wysłuchać m.in. 
głównego motywu z filmu „Rocky”, „Heal 
the World” Michaela Jacksona, wiązanek 
przebojów Krzysztofa Krawczyka, Zbignie-
wa Wodeckiego czy grupy Boney M. Z racji 
ostatniej zagranicznej podróży kapela prze-
niosła publiczność w magiczny świat muzy-
ki z Czech, m.in. poprzez wykonanie marsza 
„Złota Praha” czy utworu „Malowany dzban-
ku” Heleny Vondrackovej.

W tym roku orkiestra prezentowała swoje 
umiejętności poza terenem gminy Nowe Skal-
mierzyce, a nawet kraju, bowiem w sierpniu 
wzięła udział w Międzynarodowym Festiwa-
lu Orkiestr Dętych w Karlowych Varach w Re-
publice Czeskiej, w czerwcu uczestniczyła 
w IX Festiwalu Orkiestr Dętych w Twardogó-
rze, natomiast na początku września w Mię-
dzynarodowym Festiwalu Muzyki i Folkloru 
w Lesznie, na którym zdobyła drugie miejsce, 
a Wojciech Musiał uzyskał miano najlepsze-
go dyrygenta.

Dariusz Smułka
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Remonty świetlic 
w Biskupicach 
i Śmiłowie
Zakończyła się rozpoczęta w lipcu 
br. termomodernizacja świetlicy 
w Biskupicach, natomiast remont 
sali wiejskiej w Śmiłowie potrwa 
do 31 października.

Obydwa przedsięwzięcia to kontynuacje 
prac podjętych w roku 2016. Świetlica w Bisku-
picach przeszła wtedy kompleksowy remont 
wnętrza – sale, kuchnie, korytarze, klatka scho-
dowa oraz chłodnia zostały odświeżone, zaku-
piono nowe wyposażenie, przerobiono instala-
cję centralnego ogrzewania oraz zamontowano 
klimatyzację. Natomiast tegoroczne roboty sku-
piły się na odświeżeniu wyglądu zewnętrznego 
budynku: ociepleniu ścian, termoizolacji stro-
podachu, położeniu nowego tynku, remoncie 
balkonów oraz montażu nowych drzwi.

W sali w Śmiłowie w roku ubiegłym wy-
mieniono pokrycie dachowe, natomiast prace 
bieżące to remont jej wnętrza – odmalowanie 
ścian, położenie nowych posadzek oraz instala-
cji elektrycznej, montaż chłodni oraz doposaże-
nie kuchni. 

Obie inwestycje są finansowane z budże-
tu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Koszt 
pierwszej to ponad 210 tysięcy złotych, druga 
natomiast wyniesie około 60 tysięcy więcej.

Dariusz Smułka

Konkurs na najciekawsze dekoracje 
dożynkowe rozstrzygnięty
Podsumowanie tegorocznych dożynek diecezjalno-gminnych było 
jednym z głównych tematów spotkania w dniu 20 września, na 
które burmistrz Bożena Budzik zaprosiła sołtysów z terenu Gminy 
Nowe Skalmierzyce.

Chylę czoła przed wszystkimi sołectwa-
mi, które wykonały dekoracje. Przerosły 
one moje najśmielsze oczekiwania. Dzię-
kuję również tym wsiom, które przygoto-
wały wieńce dożynkowe. Z wieńcami przy-
jechały również delegacje reprezentujące 
trzydzieści trzy dekanaty z naszej diecezji. 
Dzięki temu mogliśmy w piękny sposób po-

dziękować za zebrane plony – powiedzia-
ła burmistrz. Podczas przygotowanej na 
tę okoliczność prezentacji zebrani mogli 
obejrzeć zdjęcia wspomnianych wyżej de-
koracji, które przygotowało aż 21 z 26 wsi 
sołeckich, a następnie burmistrz przed-
stawiła wyniki pracy kapituły powołanej 
do ich oceny. Pierwsze miejsce zdobyły 
Skalmierzyce, czyli gospodarz uroczysto-
ści, drugie wywalczyło Kotowiecko, dwa 

równorzędne miejsca trzecie przypadły 
sołectwom Głóski i Miedzianów, a miejsce 
czwarte – Lezionie. Każda z tych wsi a tak-
że pozostałych szesnaście zostały nagro-
dzone środkami finansowymi na potrzeby 
funduszu sołeckiego a także dyplomami, 
których wręczenia dokonali wspólnie bur-
mistrz Bożena Budzik oraz sekretarz Gmi-

ny i Miasta Zdzisław Mielczarek. Burmistrz 
wyraziła przy tym nadzieję, że obyczaj 
strojenia domostw będzie w kolejnych la-
tach kontynuowany.

Na zebraniu omówiono również wnio-
ski do przyszłorocznego budżetu, sprawy 
bieżące – w tym realizowane na terenie 
Gminy inwestycje oraz plany samorządu 
na rok przyszły. 

Magdalena Kąpielska 

Droga Skalmierzyce – 
Biskupice Ołoboczne 
zakończona
Zakończyły się trwające od lipca 
prace związane z przebudową 
ulic: Parcele (Biskupice Ołobocz-
ne) oraz Osada (Skalmierzyce). 

Na łącznej długości ponad 1200 metrów 
(przedsięwzięcie podzielono na trzy odcin-
ki: I – o długości 686 metrów, II – o długo-
ści 215 metrów i III – 300 metrów) została 
położona nowa, asfaltowa nawierzchnia. 
Inwestycja została w całości sfinansowana 
z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce, a jej koszt wyniósł ponad 550 tys. zł.

Dariusz Smułka

Sołtysi odebrali nagrody za najciekawsze dekoracje dożynkowe

Droga przed remontem

Droga po remoncie
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Głównym celem spotkania były rozważa-
nia nad problemami dzieci i młodzieży. Przed-
stawiono m.in. definicje agresji, przemocy, 
cyberprzemocy, pracy socjalnej. Omówiono 
prawa dziecka, mechanizmy psychologiczne-
go funkcjonowania młodych osób, trudności, 
z jakimi się borykają i zagrożenia, jakie na 
nich czyhają oraz elementy pomocy i inter-
wencji. Podkreślono także istotę współpracy 
pomiędzy różnymi instytucjami w kontekście 
profilaktyki, przeciwdziałania trudnościom 
i działań pomocowych. 

Na konferencję przybyli przedstawiciele 
lokalnej władzy: sekretarz Gminy i Miasta 
Zdzisław Mielczarek, przewodniczący Rady 
Kazimierz Sipka oraz radni, komendant Policji 
w Nowych Skalmierzycach Andrzej Sobczak, 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Ostrowie Wlkp. Wojciech Rachwal-
ski, dyrektorzy i kierownicy ościennych 
ośrodków pomocy społecznej, sołtysi, dyrek-
torzy szkół, przedszkoli, pracownicy Urzę-
du Gminy i Miasta, przedstawiciele oświaty, 
służby zdrowia, organizacji pozarządowych, 
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 
i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych, rodzice i opiekunowie 
oraz mieszkańcy. 

Przybyłych gości powitała Kierownik M-
GOPS – Urszula Gajda, natomiast spotkanie 

prowadziła Magdalena Iskierka – starszy pra-
cownik socjalny. Swoje wykłady przedstawili: 
Aneta Mikołajczyk – prawnik, przedstawiciel 
Rzecznika Praw Dziecka („Prawa dziecka jako 
prawa człowieka – działania Rzecznika Praw 
Dziecka na rzecz przeciwdziałania przemocy 
wobec dzieci”), Iwona Antczak – psycholog 
i Hanna Młoczyńska-Suchorzewska – peda-
gog, terapeuta („Praca z dzieckiem agresyw-

nym”), Agnieszka Machlańska –pedagog spe-
cjalny, logopeda („Diagnoza agresji i przemocy 
w szkole”), Łukasz Juszczak – dzielnicowy 
(„Zagrożenia współczesnej młodzieży oraz 
przestępczość wśród nieletnich”) oraz Alek-
sandra Jaśkiewicz – starszy specjalista pracy 
socjalnej („Praca socjalna z dziećmi i mło-
dzieżą”). Między prelekcjami z własnym pro-
gramem artystycznym o tematyce związanej  
z konferencją wystąpiły uczennice klas gim-
nazjalnych ze Szkoły Podstawowej im. Pol-

skich Noblistów w Nowych Skalmierzycach.
Konferencja odbyła się dzięki współpracy 

pracowników MGOPS w Nowych Skalmie-
rzycach i Szkoły Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach. Po-
dziękowania należą się partnerom i sponso-
rowi, którzy swoim wsparciem przyczynili 
się do organizacji przedsięwzięcia. Słowa 
wdzięczności kierujemy do: dyrektor Teresy 
Kiełbik za wieloletnią współpracę, Agnieszki 
Machlańskiej za pomoc w organizacji kon-
ferencji oraz firmy „Lazur” za podarowanie 
własnych produktów.

W swoim wystąpieniu Sekretarz Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Zdzisław Mielcza-
rek pogratulował w imieniu pani Burmistrz or-
ganizatorom na czele z kierownikiem MGOPS 
Urszulą Gajdą kolejnej, interesującej konferen-
cji, tym razem dotyczącej przemocy w rodzi-
nie. Niech najlepszą puentą do poruszanego na 
dzisiejszej konferencji bardzo trudnego tematu 
będzie przejmująca cisza, jaka zapanowała na 
widowni po wzruszających wystąpieniach gim-
nazjalistów ze szkoły im. Polskich Noblistów 
opisujących dramatyczne wydarzenia, które do-
tyczą dzieci - powiedział Zdzisław Mielczarek. 
Zgodnie z opinią wszystkich uczestników była 
ona cennym doświadczeniem, dawką wiedzy 
i wymianą dobrych praktyk.

 Magdalena Iskierka

XVII Przegląd Dorobku Artystycznego 
Osób Niepełnosprawnych
28 września 2017 roku w hali sportowej miejskiego stadionu odbył 
się XVII Przegląd Dorobku Artystycznego Osób Niepełnosprawnych. 
Jego organizatorami byli Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny 
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Skalmierzycach. 

W spotkaniu wzięło udział około trzystu 
osób z osiemnastu placówek z terenu połu-
dniowej Wielkopolski. Gości powitał prezes 
stowarzyszenia Jarosław Walczak, a wśród 
nich znaleźli się m.in.: reprezentujący bur-
mistrz Bożenę Budzik skarbnik Gminy i Mia-
sta Bolesław Borkowski, przewodniczący 
Rady Gminy i Miasta Kazimierz Sipka, radni, 
proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksan-

dryjskiej w Skalmierzycach ks. Sławomir No-
wak, przedstawiciele jednostek oświatowych 
i pozarządowych oraz kierownicy i dyrekto-
rzy Środowiskowych Domów Samopomocy, 
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Domów 
Pomocy Społecznej. 

Po oficjalnym otwarciu przyszła kolej na 
występy estradowe, podczas których uczest-
nicy prezentowali swoje umiejętności wo-

Konferencja „Wokół problemów 
dzieci i młodzieży”
26 września 2017 roku w Starym Kinie w Nowych Skalmierzycach 
odbyła się konferencja pod hasłem „Wokół problemów dzieci i młodzie-
ży” zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowych Skalmierzycach i Szkołę Podstawową im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach. Przedsięwzięcie objęte zostało 
honorowym patronatem burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Uczestnicy konferencji
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XVI Międzynarodowy Festiwal  
Muzyki i Folkloru – Leszno 2017
10 września br. Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skalmierzycach uczestniczyła w zorganizowanym 
przez leszczyński oddział PZChiO XVI Międzynarodowym Festiwalu 
Muzyki i Folkloru w Lesznie. 

Wzięło w nim udział siedem orkiestr z kra-
ju i zagranicy. Obok nas wystąpiły również: 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Śmigla, Dzie-
cięco-Młodzieżowa Legnicka Orkiestra Dęta, 
OKRA Vlame Seniorenorchestr Lumburgia 
– Belgia, Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo, Or-
kiestra Dęta HARMONIE 1872 Kolin – Repu-
blika Czeska oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Rostarzewo. 

Festiwal w Lesznie miał charakter konkur-
sowy, a występy orkiestr oceniane były przez 
międzynarodowe jury w składzie: prof. Anto-
ni Gref – przewodniczący, płk mgr Jaroslav Šíp 
oraz ppłk mgr Petr Striska – członkowie.

Przegląd miał miejsce na leszczyńskim ryn-
ku, na którym każda z orkiestr prezentowała 

przygotowany przez siebie 30-minutowy pro-
gram. Tego samego dnia odbył się koncert fi-
nałowy, podczas którego wszystkie orkiestry 
wspólnie wykonały trzy utwory, a następnie 
jury ogłosiło wyniki, przyznając dyplomy ze 
złotym, srebrnym i brązowym pasem.

Pierwsze miejsce i Grand Prix Festiwalu 
zdobyła Orkiestra Dęta HARMONIE 1872 Ko-
lin, natomiast Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta 
przy OSP Skalmierzyce otrzymała dyplom ze 
złotym pasmem, a uzyskana liczba punktów 
dała jej II miejsce. Oprócz oceny orkiestr jury 
wybrało także najlepszego dyrygenta, którym 
został kapelmistrz naszej orkiestry – Woj-
ciech Musiał. Dodatkowo przyznano nagrody 
dla najmłodszego i najstarszego uczestnika. 
Najstarszym okazał się członek naszej orkie-
stry – 99-letni Edmund Marczak.

Festiwal w Lesznie był trzecim w tym 
roku festiwalem, w którym nasza orkiestra 
brała udział, jednak pierwszym o charakterze 
konkursowym. Wynik tu osiągnięty jest re-
zultatem wielu godzin prób i ćwiczeń. Po-
twierdza też fakt, iż poziom artystyczny or-
kiestry od kilku lat stale się podnosi. 

Wyjazdy Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej 
przy OSP Skalmierzyce na Festiwal w Lesznie 
oraz dwa poprzednie w Twardogórze i Kar-
lovych Varach sfinansowane zostały ze środ-
ków gminnych na promocję Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta zajęła  
w konkursie drugie miejsce

kalne, taneczne oraz aktorskie. W tym cza-
sie można było również podziwiać wystawy 
prac rękodzielniczych wykonywanych przez 
nich podczas zajęć terapeutycznych. Jury 
oceniało w trzech kategoriach: taniec/in-
scenizacja słowno-muzyczna, piosenka oraz 
rękodzieło artystyczne. Przyznano również 
nagrody zespołowe oraz nagrody w kategorii 
do 18. roku życia. 

Podczas uroczystości dyrektor Środo-
wiskowego Domu Samopomocy Krysty-
na Kowalczyk wręczyła podziękowania za 
długoletnią współpracę oraz pomoc finan-
sową i rzeczową okazane Stowarzyszeniu 
Rozwoju Dziecka i Rodziny oraz Środowi-
skowemu Domu Samopomocy w Nowych 
Skalmierzycach, które otrzymali: Bożena 
Budzik - Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, Teresa Artmańska - Prezes 
Spółdzielczego Banku Ludowego w Skal-

mierzycach, Zenon Michaś -przedstawiciel 
Spółdzielczego Związku Grup Producentów 
Rolnych „Lazur” w Nowych Skalmierzycach, 
Stanisław Bronz - Prezes Fundacji Inwalidów 
i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” 
w Kaliszu, Jerzy Czempiński - Prezes Stowa-
rzyszenia Działkowców „Kolejarz” w ROD 
w Nowych Skalmierzycach, Włodzimierz Fili-
piak - członek zarządu firmy Vossloh-Skamo 
w Nowych Skalmierzycach, Stanisław Kaszu-
ba - Prezes Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Nowych Skalmierzycach oraz 
Elżbieta Budzik - Przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich w Skalmierzycach. Wyróż-
niono również firmy: Gamex z Czekanowa, 
Pilwex z Kalisza, Pryzmat z Kalisza, PH Rolnik 
ze Skalmierzyc. 

 
Małgorzata Błaszczyk
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Ulica Skalmierzycka  
w Warszawie 
Sądzę, że tylko nieliczni skalmierzyczanie będą zorientowani, 
że w Warszawie przez kilkadziesiąt lat istniała ulica nosząca 
nazwę „Skalmierzycka”, którą z biegiem lat i rozszerzaniem się 
granic stolicy wchłonęła jedna z głównych arterii miasta – Aleje 
Jerozolimskie. 

Niewątpliwym wyróżnieniem dla 
Skalmierzyc było nadanie w okresie 
międzywojennym jednej z ulic Warszawy 
nazwy „Skalmierzycka”. Zwyczajowo jest 
bowiem przyjęte, że to małe miejscowo-
ści nadają ulicom nazwy przejęte od nazw 

miejscowości, do których prowadzą. 
Takim przykładem jest w naszym mieście 
ulica Kaliska czy Ostrowska, a w Ostrowie 
ulica Wrocławska, Krotoszyńska czy 
Kaliska. 

Skąd więc w Warszawie wzięła się ulica 

Skalmierzycka? Aby wyjaśnić ten problem, 
musimy cofnąć się o ponad 100 lat, czyli  
do czasu, gdy do granicznych Skalmierzyc 
doprowadzono linię kolejową z Prus 
połączoną w 1906 roku z „Koleją Kaliską”, 
która od 1902 roku łączyła gubernialny 
Kalisz z Warszawą. Plany połączenia 
Warszawy, leżącej w zaborze rosyjskim, 
z siecią kolei pruskich powstawały już 
w połowie XIX wieku, jednak nieprze-
jednany opór cara nieustannie niweczył 
zabiegi sfer przemysłowo-kupieckich, 
liczących na ożywienie gospodarcze słabo 
uprzemysłowionych zachodnich terenów 
Rosji. Dopiero w 1898 roku car Mikołaj 
zaakceptował plany budowy linii kole-
jowej Warszawsko-Kaliskiej. Z przedsta-
wionych mu dwóch wariantów przebiegu 
kolei wybrano trasę z Warszawy przez 
Błonie- Łowicz- Łódź Kaliską- Sieradz- 
Kalisz. Powołany Komitet Budowy Dróg 
Żelaznych przyznał koncesję na budowę 
linii Towarzystwu Kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej. Mając na uwadze względy 
militarne stawiane przez władze 
w Petersburgu, nowo budowana linia 
w kierunku granicy w Kaliszu miała 
mieć szerszy rozstaw szyn stosowany na 
kolejach rosyjskich, w odróżnieniu do już 
istniejącej linii z Warszawy do Wiednia, 
mającej szerokość normalnotorową, tak 
jak na kolejach pruskich. 

Prace inżynieryjno-budowlane prze-
biegły w iście ekspresowym tempie, 
gdyż już w roku 1902 przejechały tą 
linią pierwsze pociągi. 15 listopada 1902 
roku o godz. 800 z Warszawy i Kalisza 
wyjechały dwa pociągi, inaugurując na 
tej trasie regularne połączenia kolejowe. 
Pociąg z Kalisza dojechał do Łodzi o godz. 
1224 , przywożąc 72 pasażerów. Nieco 
później, bo o godz. 1328 przyjechał do 
Łodzi pociąg z Warszawy ze 150 pasa-
żerami. Można sobie tylko wyobrazić 
trud, jaki podjęto realizując budowę 
tak długiego odcinka drogi żelaznej 
w ówczesnych realiach technicznych, 
gdy trzeba było wykonać kilkadziesiąt 
przepustów wodnych z dwoma wielkimi 
wiaduktami nad Wartą w Sieradzu oraz 
nad Prosną pod Kaliszem. Zastosowanie 
szerokiego rozstawu szyn wymusiło 

Mapa z 1958 roku

Mapa z 1938 roku
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budowę nowych dworców w Warszawie 
oraz w Łodzi a także w Kaliszu, który 
dotychczas nie posiadał żadnego takiego 
obiektu. W ten sposób powstał budynek 
dworcowy przy stacji Łódź Kaliska oraz 
w Warszawie Dworzec Kolei Kaliskiej. 
Dworzec ten (przedstawiony na zdjęciu) 
wybudowano w pobliżu przebiegającej 
Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, w oko-
licach dzisiejszego Dworca Zachodniego. 

Trasa Kolei Kaliskiej od Dworca 
Kaliskiego przebiegała wybudowanym 
wiaduktem nad torami kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej. W tym rejonie umiesz-
czono też warsztaty i parowozownię dla 
potrzeb Kolei Kaliskiej. Przebiegająca 
wzdłuż trasy kaliskiej ulica otrzymała 
z czasem nazwę Skalmierzycka. Wraz 
z wybuchem I-szej wojny światowej oraz 
postępującymi w kierunku wschodnim 
wojskami pruskimi dla potrzeb wojska 
szerokotorowa linia kaliska została 
przekuta na rozstaw normalnotorowy, 
używany na kolejach pruskich. Budynek 
Dworca Kaliskiego w Warszawie znisz-
czony w trakcie działań wojennych nigdy 
już nie został odbudowany. W okresie 
międzywojennym zlikwidowano też tory 
tej kolei, zmieniając wielokrotnie prze-
bieg tras kolejowych w tym rejonie. Na 
planach Warszawy w tym czasie pojawiła 
się już oficjalnie ulica Skalmierzycka. 
Patrząc od strony zachodniej ulica ta 
rozpoczynała się od ulicy poprzecznej 
Bema i biegnąc wzdłuż torów kolejowych 
kończyła się przy ulicy Niemcewicza, 
którą można było dojść do ulicy Kaliskiej 
i dalej do Grójeckiej. Dziś jest to prawie 
centrum Warszawy, w dzielnicy Ochota. 
W latach trzydziestych XX w. planowano 
przedłużenie ulicy Aleje Jerozolimskie 
w kierunku zachodnim od Placu Zawiszy 
do Dworca Zachodniego. Nowe odcinki 
tego traktu miały przejąć nazwy ulic 
tam istniejących, a więc byłyby to ulice: 
Edwarda Szpeka, Skalmierzycka (do ulicy 
Bema) i dalej ulica Kołomyjska. Wybuch 
kolejnej wojny światowej wstrzymał 
jednak przebudowę tego rejonu stolicy. 
Właśnie w tej części miasta okupant 
niemiecki zlokalizował obóz zagłady KL 
Warschau, a przy ulicy Skalmierzyckiej 
powstał obóz nazywany Lager III, składa-
jący się z 32 baraków mieszczących każdy 
po 600 więźniów, łącznie było więc tam 
18 tys. więźniów. Teren obozu rozciągał 
się od ulicy Bema i ulicy Skalmierzyckiej 
do Dworca Zachodniego i istniał od 
marca 1943 roku aż do wybuchu powsta-
nia warszawskiego. Zasadniczym celem 
KL Warschau było planowe zmniejsze-
nie liczby mieszkańców Warszawy do 
500 tys. Powstały tu komory gazowe 
i krematoria, a zadania ludobójcze reali-
zowały formacje policyjne niemieckie, 
ukraińskie i łotewskie. Kres istnienia 

obozu przyniósł wybuch powstania 
warszawskiego zakończonego 2 paź-
dziernika 1944 roku. Wraz z tą datą ulica 
Skalmierzycka stała się częścią trasy 
śmierci dla tysięcy warszawian zmie-
rzających tą ulicą w niemym pochodzie 
do obozu przejściowego w Pruszkowie, 
skąd dalej wywożono ludność cywilną 
do obozów planowej zagłady, m in. do 
Oświęcimia. Po zakończeniu wojny przy 
ulicy Skalmierzyckiej powstała stacja 
kolejowa Warszawa Zachodnia oraz 
przebiegała trasa Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Taki stan urbanistyczny 
utrzymywał się do początku lat siedem-
dziesiątych XX wieku, kiedy to przystą-
piono do rozszerzania granic miasta 

w kierunku zachodnim. Jedną z ważniej-
szych ulic miasta – Aleje Jerozolimskie 
– znacznie przebudowano i wydłużono 
do zachodnich granic Warszawy. Nowa 
trasa tej ulicy pokryła w całości ulicę 
Skalmierzycką, kładąc jednocześnie kres 
jej istnienia. 

Dziś szukając śladów Skalmierzyc 
w Warszawie należałoby pospacerować 
Alejami Jerozolimskimi w rejonie stacji 
kolejowej Warszawa Zachodnia, przy-
stanku Warszawskiej Kolei Średnicowej 
i ulicy Kopińskiej oraz wrócić wspomnie-
niami do czasu, kiedy o przygranicznych 
Skalmierzycach w stolicy pamiętano. 

 
Jerzy Wojtczak
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Jeśli nie wiesz co zrobić ze starymi gazetami, zabierz je ze sobą i przyjedź do nas.  
Zapraszamy 21 października 2017 r. na salę wiejską do Biskupic Ołobocznych.  

Tutaj od godziny 15:00 do 18:00 Justyna Zawieja, animator zabaw dla dzieci, 
poprowadzi warsztaty pn. „Kreatywne darcie gazet”.  

Tematem animacji dla dorosłych i dzieci będzie …. gazeta. 

W przerwie zaprosimy uczestników na „małe co nieco”.  
dzieci i dorośli będą mieli okazję ciekawie spędzić jesienne popołudnie. 

Wstęp na warsztaty jest bezpłatny.  
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy. 

Warsztaty są finansowane w ramach projektu „A jak animacja” ze środków,  
które Fundacja Edukacyjna „Zmiana” pozyskała z Centrum dla Rodziny w Poznaniu.

Święto plonów  
w Biskupicach Ołobocznych
3 września w Skalmierzycach świętowano zakończenie żniw podczas 
Dożynek Diecezjalno-Gminnych, natomiast tydzień później rada 
sołecka oraz sołtys Mirosław Nowacki zorganizowali w Biskupicach 
Ołobocznych dożynki wiejskie.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się 
mszą świętą w parafii pw. św. Bartłomie-
ja Apostoła, którą odprawił proboszcz ks. 
Damian Marynowski. Po nabożeństwie 
w korowodzie udano się pod Pomnik Bo-
haterów Wojen, gdzie złożono wiązankę 
kwiatów. Główne obchody miały miejsce 
na placu przy świetlicy, gdzie poza licznie 
zebranymi mieszkańcami przybyli rów-
nież goście, w tym m.in.: Zastępca Burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Paweł Błaszczyk, przewodniczący Rady 

Kazimierz Sipka, sekretarz Gminy i Mia-
sta Zdzisław Mielczarek, Poseł na Sejm 
RP Tomasz Ławniczak, radny Powiatu 
Ostrowskiego Władysław Jaśkiewicz, 
radny Gminy i Miasta Grzegorz Wojcie-
chowski, długoletni proboszcz ks. kanonik 
Eugeniusz Lijewski oraz wieloletni soł-
tys wsi Jan Sikora. Wiele ciepłych słów 
padło ze strony przybyłych, w tym także 
od zastępcy burmistrza Pawła Błaszczy-
ka: Tradycyjnie, jak co roku, spotykamy się 
u Was na dożynkach w wydaniu lokalnym.  

Bardzo dziękuję organizatorom, że 
„chce Wam się chcieć”, aby podzięko-
wać tu swoim rolnikom za trud pracy 
przy zbiorze tegorocznych plonów. Jed-
nocześnie chcę Wam życzyć, abyście 
mimo nowoczesności dalej pielęgnowali 
piękną chłopską tradycję i organizowali 
biesiadne stoły, aby przy nich chwilę od-
począć i wspólnie z najbliższymi, przy-
jaciółmi i sąsiadami radować się z poż-
niwnego spotkania.

Tego dnia organizatorzy zapewnili 
mnóstwo atrakcji: od występów „Zespo-
łu Pieśni i Tańca - Tursko”, „Kapeli Tur-
sko”, dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych 
poprzez tradycyjne jadło, stoiska gastro-
nomiczne aż po loterię fantową i kończą-
cą dożynki zabawę taneczną.

 
Dariusz Smułka

Korowód oraz obrzęd dożynkowy
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IX Kaliskie Dni  
Modelarza i Pasjonata
W dniach 23-24 września 2017 roku  
w hali Arena odbywały się IX Kaliskie Dni  
Modelarza i Pasjonata. 

Swoimi zainteresowaniami dzielili się 
między innymi członkowie stowarzyszeń 
militarnych, prezentując broń osobistą 
i ciężką (armatę i wozy bojowe) oraz umun-
durowanie sił specjalnych, jak też WP w la-
tach 1974 – 1990. Wystawiali się również 
strażacy, prezentując wozy bojowe i sposoby 
udzielenia pierwszej pomocy. Szeroką gamę 
swoich możliwości przedstawili ponadto 
modelarze, eksponując modele samocho-
dów, wozów bojowych, samolotów i okrętów. 
Wystawcy pokazali zarówno pojedyncze 
modele, jak i całe makiety przedstawiające 
wydarzenia bitewne (np. wkroczenie wojsk 

niemieckich 
do Polski - 1 IX 
1939 r., bitwę 
o El Alamei, 
Francja 1944 
r., Wietnam 1970 r.), czy też całe fragmenty 
infrastruktury kolejowej wraz ze stacjami. 

Wśród wystawców nie zabrakło pasjo-
natów modelarstwa z Nowych Skalmie-
rzyc. Prezentowali tam swoje eksponaty 
między innymi Jan Maćkowiak ze swoim 
mentorem Krzysztofem Urbaniakiem. Zain-
teresowanie prezentowanymi pasjami było 
ogromne. 

Miejski festyn 
rodzinny
Współorganizowany przez zarząd 
samorządu mieszkańców miasta 
oraz Szczep ZHP GRANICA im. 
Powstańców Wielkopolskich 
miejski festyn rodzinny odbył 
się w ostatnią niedzielę 
kalendarzowego lata, czyli 
17 września br. na stadionie 
w Nowych Skalmierzycach. 

Wespół z mieszkańcami i harcerzami 
świętowali zastępca burmistrza Gminy 
i Miasta Paweł Błaszczyk, sekretarz Gminy 
i Miasta Zdzisław Mielczarek, przewodni-
czący Rady Kazimierz Sipka, Poseł na Sejm 
RP Tomasz Ławniczak, radny Stanisław 
Pawlak, Komendant Hufca ZHP w Kaliszu 
Marian Maćkowiak oraz członkowie za-
rządu samorządu mieszkańców Nowych 
Skalmierzyc. 

Wprowadzeniem do wspólnej zabawy był 
spacer nordic walking, którego uczestnicy 
przez blisko półtorej godziny wędrowali uli-
cami miasta, by tuż przed godziną piętnastą 
pojawić się na płycie boiska. Tu zaś rozpo-

częto serwować pozostałe atrakcje, a wśród 
nich cieszące się największym powodze-
niem u najmłodszych bezpłatne zamki dmu-
chane, gry i zabawy oraz konkursy z ani-
matorem. Było więc m.in. strzelanie z łuku, 
malowanie twarzy, skręcanie balonów, kącik 
rysunkowy, przeciąganie liny czy zabawa 
z chustą Klanzy. Umiejętności wokalne bądź 
taneczne przedstawili uczniowie szkół pod-
stawowych, młodzież oraz zespół Przyjacie-
le. Policjanci znakowali rowery, a pokaz siły 
armatek wodnych zaprezentowały jednost-
ki OSP Skalmierzyce oraz Gostyczyna. Swoje 
pięć minut miał również tego dnia szczep 

ZHP GRANICA – część zuchów z 13. Groma-
dy Zuchowej „Leśne Skrzaty” przeszła do 11. 
Drużyny Harcerskiej im. Marii Konopnickiej, 
a z kolei jej starsi członkowie do 12. Drużyny 
Harcerzy Starszych „Legiony” im. gen. Jana 
Henryka Dąbrowskiego. Nie obyło się bez 
wzruszających pożegnań oraz zapewnień 
o braterstwie i przyjaźni.

Odczuwalny tego dnia chłód rekompen-
sowały ciepła grochówka oraz słodkości, 
które przygotowali organizatorzy, czyli sa-
morząd mieszkańców Nowych Skalmierzyc 
oraz harcerze. 

Magdalena Kąpielska 

Jan Maćkowiak z Nowych Skalmierzyc ze swoją kolekcją

W czasie festynu nie zabrakło licznych atrakcji dla dzieci
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Gminna 
Inauguracja 
Roku Szkolnego 
2017/2018 
„Kluczem do edukacji jest 
przeżycie piękna” - te słowa 
niemieckiego poety, Friedricha 
von Schillera, stanowiły motto 
Gminnej Inauguracji Roku 
Szkolnego 2017/2018, która 
odbyła się w Szkole Podstawowej 
im. bł. ks. Jana Nepomucena 
Chrzana 22 września 2017 roku. 

W uroczystości wzięli udział: Burmistrz 
Gminy i Miasta - Bożena Budzik, zastępca 
burmistrza - Paweł Błaszczyk, sekretarz - 
Zdzisław Mielczarek, skarbnik - Bolesław 
Borkowski, kierownik Referatu Oświaty 
i Wychowania - Daniel Mituła, ks. dr Jaro-
sław Powąska - dyrektor Wydziału Kate-
chetycznego Diecezji Kaliskiej, Andrzej 
Bartosik – w zastępstwie za Agniesz-
kę Bartosik - pełnomocnika rektora 
WWSSE Wydział Nauk Społecznych 
w Kaliszu, przewodniczący Komisji 
Oświaty - Stanisław Pawlak, członko-
wie komisji oświaty, radni, dyrekto-
rzy szkół i przedszkoli z terenu gmi-
ny i miasta Nowe Skalmierzyce, Rada 
Rodziców Szkoły Podstawowej im. bł. 
ks. Jana Nepomucena Chrzana w Go-
styczynie, prezes OSP w Gostyczynie 
- Jacek Łusiak, sołtysi wsi należących 
do obwodu szkoły oraz społeczność 
szkolna. To ważne wydarzenie uświetniły 
również swoją obecnością poczty sztanda-
rowe Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w Biskupicach Ołobocznych, Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w Droszewie, 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Kotowiecku, Szkoły Podstawowej z Od-

działami Integracyjnym im. Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach, 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewi-
cza w Skalmierzycach oraz poczet sztanda-
rowy naszej placówki. 

Zgromadzonych powitała dyrektor szko-
ły - Jolanta Siwak, która w imieniu swoim 

oraz dyrektorów wszystkich placówek 
oświatowych gminy podziękowała burmi-
strzowi i całemu samorządowi lokalnemu 
za inspiracje i wsparcie w tworzeniu prze-
strzeni edukacyjnej. Głos zabrała też bur-
mistrz Bożena Budzik oraz zaproszeni go-
ście: Andrzej Bartosik i Stanisław Pawlak. 

Uroczystość była okazją do wręczenia 
przez burmistrza aktów powierzenia stano-
wisk dyrektorom szkół i przedszkoli: Teresie 
Kiełbik - dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmie-

rzycach, Bożenie Walczak - dyrektoro-
wi Szkoły Podstawowej im. Orła Białe-
go w Biskupicach Ołobocznych, Annie 
Walczak - dyrektorowi Publicznego 
Przedszkola „Jarzębinka” w Nowych 
Skalmierzycach oraz Annie Matusz-
czak - dyrektorowi Publicznego Przed-
szkola w Ociążu. 

Po części oficjalnej nastąpiła część 
artystyczna pt. „Jesienne pejzaże”, któ-
rej mottem były wspomniane wcze-
śniej słowa „kluczem do edukacji jest 
przeżycie piękna”. Uczniowie naszej 
szkoły postanowili odkryć piękno 

w jesiennych pejzażach i otworzyć symbo-
licznie drzwi edukacji kluczem sztuki – mu-
zyki, poezji, tańca. Było to nie tylko piękne 
wizualnie, ale i niezwykle inspirujące dla 
wszystkich zgromadzonych na uroczystości.

 
T. Kowalska, P. Wielanek

Część artystyczna pt. „Jesienne pejzaże”
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74. rocznica śmierci  
polskich lotników
Bohaterowie II wojny światowej czczeni 
są w Nowych Skalmierzycach nie tylko 1 
września, ale i dwa tygodnie później – 15. 
dnia tego miesiąca przypada bowiem ważna 
dla tutejszej społeczności rocznica związana 
z wydarzeniami, które rozegrały się na 
nowoskalmierzyckiej ziemi w 1943 roku. 

Na jeden z domów przy granicy z Kali-
szem spadła wówczas maszyna przewo-
żąca dla żołnierzy AK broń, którą miano 
zrzucić w pobliskim Ołoboku. W katastro-
fie zginęła załoga Halifaxa JD 154 oraz za-
mieszkująca budynek, o który zawadził 
samolot, rodzina państwa Jańczaków. 

Od 1993 roku, czyli momentu posta-
wienia pomnika poświęconego bohate-
rom tej tragedii odbywają się uroczystości 
rocznicowe, na które przybywają władze 
samorządowe Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce z burmistrz Bożeną Budzik, 
radni Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
oraz radni Powiatu Ostrowskiego, służby 
mundurowe, delegacje miejskich firm, 
instytucji i organizacji społecznych, na-
uczyciele i uczniowie szkół podstawo-

wych oraz wychowankowie przedszko-
li a także mieszkańcy. Nie inaczej było 
podczas tegorocznego spotkania pod 
Pomnikiem Lotników. W asyście Miej-
sko-Gminnej Orkiestry Dętej, pocztów 
sztandarowych wystawionych przez pla-
cówki oświatowe, organizacje społeczne 
i firmy oraz warty honorowej pełnionej 
przez harcerzy ze szczepu GRANICA im. 
Powstańców Wielkopolskich liczne dele-
gacje złożyły tu wiązanki kwiatów bądź 
znicze. Krótką lekcję historii oraz patrio-
tyzmu zaprezentował również w odczy-
tanym przez siebie referacie uczeń Szkoły 
Podstawowej im. Polskich Noblistów Da-
wid Walkowiak.

 
Magdalena Kąpielska 

Podopieczni ŚDS w Krynicy Morskiej
W dniach od 26-30 sierpnia 2017 roku uczestnicy 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych 
Skalmierzycach wraz z opiekunami i terapeutami 
a także członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka 
i Rodziny w Nowych Skalmierzycach wyjechali na 
turnus terapeutyczno-wypoczynkowy do Krynicy 
Morskiej. 

W trakcie tych kilku dni pobytu 
nad morzem zaplanowano kilka 
wycieczek krajoznawczych, w tym 
m.in. do Malborka, gdzie zwiedza-
no wnętrza Zamku Krzyżackiego 
oraz do Gdańska, gdzie oglądano 
ważniejsze zabytki takie jak ratusz 
starego miasta, Fontannę Neptuna, 
Dwór Artusa, Zieloną Bramę, Zło-
tą Bramę, Kamienice przy Długim 
Targu czy Bazylikę Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny. 

Podczas pobytu nie zabrakło 
też czasu na plażowanie, space-
ry o zachodzie słońca, pogawęd-
ki oraz wieczorne potańcówki. 
Uczestnicy ŚDS uczyli się funkcjo-
nowania w nowym miejscu, środo-
wisku i rzeczywistości. W trakcie 
drogi powrotnej do domu, dosko-

nałym przerywnikiem okazał się 
przystanek w Toruniu, gdzie zwie-
dzono Stare Miasto. 

Turnus terapeutyczno-wypo-
czynkowy od wielu lat jest finan-
sowany z budżetu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, komisji ds. 
przeciwdziałania alkoholizmowi, 
wpłat uczestników oraz ze środ-
ków własnych Stowarzyszenia 
Rozwoju Dziecka i Rodziny. 

M.B.
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„Wielkopolski  
Nauczyciel Roku 2017”
Nauczycielka języka polskiego Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach (obecnie SP) Agata Pawlaczyk-Wieczorek 
została wyróżniona podczas tegorocznej edycji konkursu 
„Wielkopolski Nauczyciel Roku”. 

Uroczysta gala miała miejsce 27 IX 
w Teatrze Wielkim w Poznaniu i została 
zorganizowana pod patronatem Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego. Wspomniany 
konkurs, tak samo jak „Wielkopolska Szkoła 
Roku”, jest największą w województwie 
inicjatywą doceniającą dorobek szkół 
i nauczycieli. Marzena Wodzińska Członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego – 
witając gości – przytoczyła słowa Alberta 
Einsteina: Wielkim kunsztem wykazuje się 
nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze 
wyrażenie siebie i nabywanie wiedzy staje 
się źródłem radości. Do tegorocznej edycji 
konkursu zakwalifikowano 102 nauczycieli 
zgłoszonych przez dyrektorów szkół lub inne 
podmioty. Kandydaci musieli spełniać wyma-
gania w obszarach: modelowanie wzorca 
osobowego (punktualność, pracowitość, 
zaangażowanie, współpraca); budowanie 
postaw patriotyzmu (w tym patriotyzmu 
lokalnego); krzewienie tradycji patriotycz-
nych i lokalnych; działania na rzecz pozna-
wania i poszerzania wiedzy o Wielkopolsce; 
promowanie Wielkopolski; kreatywność  
i innowacyjność (nieszablonowe rozwią-
zania, unikatowe działania) wysoka jakość 
nauczania (wyniki nauczania, przykłady 
dobrych praktyk edukacyjnych); współpraca 
ze środowiskiem lokalnym, instytucjami 
krajowymi i zagranicznymi; ciągłość prowa-
dzonych działań (nowe formy pracy w wyda-
rzeniach cyklicznych, przyrost liczby uczest-
ników, pozyskiwanie nowych partnerów). 
Pani Agata Pawlaczyk-Wieczorek znalazła 
się w gronie 21 nagrodzonych nauczycieli, 

jako jedyna z powiatu ostrowskiego, co jest 
ogromnym wyróżnieniem i osiągnięciem dla 
naszej szkoły.

Uroczystość uświetniły występy arty-
styczne tenorów Mirosława Niewiadomskiego 
i Kordiana Kasperskiego, pokaz powietrzny 
Aleksandry Kiedrowicz (zwyciężczyni „Mam 
Talent”) oraz popisy duetu skrzypcowego. 
Na koniec zebrani mogli posłuchać Michała 
Szpaka z zespołem, a następnie wziąć udział 
w uroczystym bankiecie. Wszyscy nagrodzeni 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody 
finansowe oraz niezwykłą statuetkę według 
pomysłu Marzeny Wodzińskiej. Przedstawia 
ona dłoń nauczyciela, owiniętą laurem 
zwycięstwa, trzymającą diament – symbol 
ucznia – który nauczyciel w procesie edukacji 
„szlifuje”, wprowadzając na drogę dorosłego 
życia jako brylant. Cała społeczność szkolna 
jest dumna z takiego wyróżnienia. Laureatce 
gratulujemy, a wszystkim życzymy sukcesów 
na tym trudnym edukacyjnym polu.

Teresa Kiełbik
 

Agata Pawlaczyk-Wieczorek: polonistka, 
absolwentka filologii polskiej UAM-u od 
siedemnastu lat pracuje w Gimnazjum 
im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach (obecnie SP). Uczy języka pol-
skiego, prowadzi zajęcia rewalidacyjne, bywa 
też nauczycielem wspomagającym w klasach 
integracyjnych. Pani Pawlaczyk-Wieczorek 
to twórczy i innowacyjny pedagog, który 
w pracy dydaktycznej z powodzeniem sto-
suje strategie oceniania kształtującego oraz 
aranżuje środowisko uczenia się ucznia. Jej 

podopieczni są laureatami wielu konkursów 
szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich 
i ogólnopolskich, zwłaszcza krasomówczych, 
promujących nasz region na terenie Polski. 
Podczas egzaminów gimnazjalnych ucznio-
wie pani Pawlaczyk-Wieczorek uzyskują 
z języka polskiego wynik powyżej średniej 
kraju i województwa. Cieszy się ogromnym 
autorytetem wśród uczniów, rodziców 
i współpracowników. W ankietach otrzymuje 
zawsze najwyższe noty i dowody sympatii 
od młodzieży. Cechuje ją ogromna erudycja, 
prywatnie pisze wiersze, jest laureatką kon-
kursów poetyckich. To osoba niezwykle zaan-
gażowana w życie szkoły i środowiska lokal-
nego: współpracuje z władzami lokalnymi, 
działa na rzecz osób niepełnosprawnych 
oraz społeczności wsi, z której się wywodzi. 
Uczy młodzież szacunku do tradycji, kultury  
i historii ojczystego kraju oraz „Małej 
Ojczyzny”. Jest autorką scenariuszy wielu 
uroczystości szkolnych i środowiskowych, jej 
przedstawienia: „Lazurolondia”, „Dawnych 
wspomnień czar”, „Sny małego Henryczka” 
czy „Wszystko dla nauczyciela” podbiły serca 
publiczności. Za swoją działalność była wielo-
krotnie wyróżniana przez Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce. Przez współpra-
cowników jest postrzegana jako osoba szcze-
gólnie życzliwa, kompetentna, oddana swojej 
pracy i zawsze chętna do pomocy.

Sukces uczennicy Gimnazjum  
im. Jana Pawła II w Ociążu
VIII Konkurs fotograficzny PTTK w Kaliszu „Zachowajmy 
pamięć o tym… co jeszcze drewniane” rozstrzygnięty.

13 września 2017 roku w sali 
recepcyjnej kaliskiego ratusza 
odbyło się uroczyste ogłoszenie 
wyników VIII edycji ogłoszo-
nego jeszcze w minionym roku 
szkolnym przez Kaliski Oddział 
PTTK im. Stanisława Graevego 
i Szkołę Podstawową im. Janu-
sza Kusocińskiego w Opatów-

ku konkursu fotograficznego 
skierowanego do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych.

Uroczystego podsumowania 
dokonał Prezes Kaliskiego Oddzia-
łu PTTK Mateusz Przyjazny. Tego-
roczna edycja przebiegała pod ha-
słem „Zachowajmy pamięć o tym… 
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Noc 
Korczakowska
Po raz czwarty uczniowie 
Szkoły Podstawowej 
im. Janusza Korczaka 
w Kotowiecku brali udział 
w szkolnym biwaku pod 
nazwą Noc Korczakowska. 
W spotkaniu uczestniczyły 
klasy V-VII. 

Tradycyjnie już wydarzenie rozpo-
częliśmy od zabawy w „podchody”. Na 
tropicieli czekały ukryte koperty z za-
gadkami i zadaniami z różnych dzie-
dzin wiedzy. Dla dwóch drużyn przy-
gotowano różne trasy, które pokonano 
bezbłędnie. Uczestnicy biwaku wzięli 
udział w zajęciach na temat dobrych 
manier, czego efektem było zaprojek-
towanie stroju z hasłami dotyczący-
mi dobrego zachowania. Efekt pracy 
można oglądać na szkolnym korytarzu 
pod hasłem „Ubierz się w kulturę”. 
Ponadto w tym roku obchodziliśmy 
nie tylko Dzień, ale wyjątkowo także 

Noc Tabliczki Mnożenia, podczas któ-
rej nie mogło zabraknąć matematycz-
nych zadań. Uczniowie wzięli udział 
w szkolnej akcji charytatywnej „Pizza 
dla Julii”. Zebrane fundusze zostaną 
przeznaczone na operację chorej Julii 
- podopiecznej kaliskiej fundacji „Sece 
Dla Serca”. 

Oprócz działań wychowawczych 
i dydaktycznych celem Nocy Kor-
czakowskiej jest integracja i do-
bra zabawa. Atrakcją wieczoru była 
szkolna dyskoteka, z kolei poranek ob-
fitował w rozgrywki sportowe. Wszy-
scy uczestnicy spotkania otrzymali 
pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa. 

 
Urszula Adrian

Polsko-niemiecka wymiana w Szkole 
Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach
Już po raz siódmy uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podsta-
wowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach udali się 
z tygodniową wizytą do zaprzyjaźnionego Gymnasium Johanneum 
w Wadersloh. 

Wszyscy uczestnicy wymiany zostali 
bardzo serdecznie powitani przez dyrek-
tora Gimnazjum Hansa Langa, a następnie 
przez burmistrza Gminy i Miasta Wadersloh 
Christana Thegelkampa. Na uczniów czekał 
niezwykle atrakcyjny program. Zwiedzili 
stadion Borrusii Dortmund, zobaczyli pra-
stare jaskinie naciekowe w miejscowości 
Warendorf a także odbyli rejs statkiem po 
okolicznym Möhnesee.

Tematem przewodnim realizowane-

go projektu była komunikacja. Uczniowie 
przez kilka dni pracowali w trzech polsko-
niemieckich grupach warsztatowych. Pod 
okiem profesjonalnych trenerów przygo-
towywali krótki program artystyczny, któ-
ry zaprezentowany został ostatniego dnia 
wymiany przed społecznością szkolną oraz 
zgromadzonymi gośćmi. Uczestnicy warsz-
tatów muzycznych zagrali na własnoręcz-
nie wykonanych instrumentach zwanych 
Kahun, uczniowie biorący udział w zaję-
ciach tanecznych zaprezentowali niezwykły 
taniec, a efektem pracy grupy plastycznej 
była wystawa rzeźb z papieru ilustrująca 
potrzebę komunikacji ponad wszelkimi 
podziałami. 

Współpraca pomiędzy Szkołą Podsta-
wową im. Polskich Noblistów a Gimnasium 
Johanneum w Wadersloh nie byłaby możli-
wa w tym kształcie, gdyby nie wsparcie fi-
nansowe Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce oraz fundacji Polsko-Nie-
miecka Współpraca Młodzieży. 

 
Joanna Walczak, Urszula Marcinkowska,  

Ewa Dudczak

co jeszcze drewniane”. W konkursie 
wzięło udział 65 uczniów z 16 szkół. 
Na prezentowanych fotografiach moż-
na było obejrzeć drewniane kościoły, 
wiatraki, stare domostwa, przydrożne 
kapliczki, narzędzia rolnicze. Spośród 
ponad 160 prac jury doceniło pracę na-
szej uczennicy, obecnie już absolwentki 
Julii Dolińskiej, której fotografie zajęły 
II miejsce w kategorii gimnazjum. Julka 
w swoich pracach uwieczniła bryczkę 
i wiatrak w Sulmierzycach. Gratulu-
jemy jej, życzymy dalszych sukcesów 
oraz wielu pięknych zdjęć.

  
Elżbieta Nowak
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Sukces 
Pogoni

Mecz Pogoni Nowe Skal-
mierzyce vs. Victoria Wrze-
śnia rozegrany 23. września 
br. na Stadionie Miejsko-Gminnym w No-
wych Skalmierzycach zakończył się wyni-
kiem 1:0 dla gospodarzy. Bramkę dla Pogoni 
zdobył Piotrek Józefiak w 35 minucie. Gra-
tulujemy naszym zawodnikom dobrej passy.

Dzień Przedszkolaka na sportowo
23 września br. w hali sportowej na Stadionie Miejsko-Gminnym 
w Nowych Skalmierzycach odbył się III Dzień Przedszkolaka na 
sportowo. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Przyjaciół 
Jarzębinki oraz Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka. 

W tegorocznej odsłonie wzięły udział 
cztery drużyny: PP nr 2 Pod Kasztanami 
z Nowych Skalmierzyc, PP z Ociąża, PP nr 1 
Jarzębinka z Nowych Skalmierzyc oraz PP 
nr 2 Jarzębinka z Ostrowa Wielkopolskiego 
(goście z Ostrowa uczestniczyli w sporto-
wych zmaganiach po raz pierwszy). Wszyst-
kim przedszkolakom mocno kibicowali: 
Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Paweł Błaszczyk, Kierow-
nik Referatu Oświaty i Wychowania Daniel 
Mituła, Kierownik Referatu Kultury, Spor-
tu i Promocji Gminy Aleksander Liebert, 
dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele oraz 
najwierniejsi kibice swoich pociech, czyli 
rodzice. 

Po przemarszu i prezentacji drużyn nad-

szedł czas rywalizacji, która poprzedzona 
została wspólną rozgrzewką wszystkich 
przybyłych. Zabawa rozpoczęła się bie-
giem sztafetowym, następnie przedszkolacy 
zmierzyli się m.in. z hula hop, konkurencja-
mi o nazwie „kto pierwszy” i „zręcznościo-
we łyżki” oraz rzucaniem piłki do kosza. 
Zmagania pomiędzy przedszkolakami prze-
platane były konkurencjami dla rodziców. 
Adresowano do nich cztery zabawy – prze-
kładanie hula hop przez każdego uczestnika 
w kole bez rozłączania rąk, wyścig na szczu-
dłach, gąsienicę oraz wyścig taczek. 

Najlepsi okazali się przedszkolacy z Ja-
rzębinki w Nowych Skalmierzycach, którym 
puchar wraz z medalami wręczył Zastępca 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-

rzyce Paweł Błaszczyk. Pozostałe drużyny 
także otrzymały medale, dyplomy, propor-
czyki, słodycze oraz nagrodę dla grupy. Pu-
bliczność aktywnie uczestnicząca w zaba-
wie miała możliwość skosztowania słodkich 
wypieków. Na dzieci czekało również malo-
wanie buzi oraz zabawy animacyjne. 

Dzień Przedszkolaka na sportowo to jed-
no z zadań realizowanych w ramach projek-
tu „Od juniora do seniora” dofinansowane-
go przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce 
w ramach zadania publicznego. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki 

Zwycięzcami turnieju byli przedszkolacy z Jarzębinki w Nowych Skalmierzycach

Wspólna rozgrzewka i przemarsz drużyn
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Sztafetowe  
biegi przełajowe
 28 września br. na Stadionie Miejsko-Gminnym 
w Nowych Skalmierzycach odbyły się gminne 
zawody szkół podstawowych w sztafetowych 
biegach przełajowych- rocznik 2005 i młodsi oraz 
roczniki 2002-2004. Drużyny młodsze składały się 
z 8 zawodników i 8 zawodniczek , którzy mieli do 
pokonania dystans 8 x 800 m, natomiast grupa 
starsza startowała na dystansie 10 x 900 m.

KlAsyfiKAcjA zAWodóW:

szkoły podstawowe – chłopcy, rocz-
niK 2005 i młodsi 
I miejsce- SP z Oddziałami Integracyjnymi 
z N. Skalmierzyc, II miejsce – SP Ociąż, III 
miejsce – SP Gostyczyna 

szkoły podstawowe - dziewczęta, 
rocznik 2005 i młodsze
I miejsce- SP z Oddziałami Integracyjnymi 
z N. Skalmierzyc, II miejsce -SP Gostyczyna, 
III miejsce- SP Ociąż 

szkoły podstawowe - chłopcy, rocz-
niki 2002-2004 
I miejsce- SP Ociąż, II miejsce- SP im Pol-
skich Noblistów z N. Skalmierzyc, III miejsce 
– SP z Oddziałami Integracyjnymi z N. 
Skalmierzyc

szkoły podstawowe – dziewczęta, 
roczniki 2002-2004
I miejsce- SP Ociąż, II miejsce- SP im. 
Polskich Noblistów z N. Skalmierzyc, III 
miejsce- SP z Oddziałami Integracyjnymi z N. 
Skalmierzyc

Po zakończonym współzawodnictwie de-
koracji uczniów medalami dokonał Zastępca 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Paweł Błaszczyk. 

Do zawodów powiatowych awansowała 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Powstańców Wielkopolskich z No-
wych Skalmierzyc - rocznik 2005 i młodsi 
w kategorii dziewcząt i chłopców oraz Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II z Ociąża - rocz-
nik 2002-2004 w kategorii dziewcząt i chłop-
ców. Życzymy im powodzenia.

  Izabela Garcarek-Duleba

Bartosz Przegienda powołany  
do Kadry Narodowej 
Polskiej Federacji Taekwon-do

Bartosz Przegienda – mieszkaniec gminy 
Nowe Skalmierzyce, uczeń Szkoły Podsta-
wowej im. Adama Mickiewicza w Skalmie-
rzycach. Treningi Taekwon-do rozpoczął 
w październiku 2012 roku. Początkowa 
dobra zabawa połączona z aktywnością fi-
zyczną przerodziła się w jego życiową pa-
sję. Obecnie posiada stopień 2 CUP (czarna 
belka na czerwonym pasie). Ciężka praca 
Bartka zaowocowała wieloma sukcesami: 

2013 rok (kategoria młodzik)
• 3 miejsce walki - Mistrzostwa 

Wielkopolski
• 3 miejsce test szybkości - Mistrzostwa 

Ziemi Łódzkiej
• 2 miejsce układy formalne - Mistrzostwa 

Ziemi Łódzkiej

2014 rok (kategoria młodzik)
• 2 miejsce układy formalne - Mistrzostwa 

Wielkopolski
• 2 miejsce układy formalne - Mistrzostwa 

Polski

• 3 miejsce walki - Mistrzostwa Polski

2015 rok (kategoria młodzik)
• 2 miejsce układy formalne - Mistrzostwa 

Ziemi Łódzkiej
• 2 miejsce układy formalne - Puchar Polski
• 1 miejsce układy formalne - Puchar Polski
• 1 miejsce walki - Mistrzostwa Polski
• 2 miejsce test szybkości - Mistrzostwa 

Polski

2016 rok (kategoria kadet)
• 4 miejsce układy formalne - Mistrzostwa 

Polski
• 2 miejsce walki - Mistrzostwa 

Opolszczyzny

2017 rok (kategoria kadet)
• 1 miejsce walki - Mistrzostwa Dolnego 

Śląska
• 5 miejsce układy formalne - Mistrzostwa 

Dolnego Śląska
• 1 miejsce walki - Mistrzostwa 

Wielkopolski

• 3 miejsce walki - Mistrzostwa Mazowsza
• 3 miejsce test szybkości - Mistrzostwa 

Mazowsza
• 2 miejsce walki - Mistrzostwa Polski
• 1 miejsce układy formalne - Mistrzostwa 

Polski 

W maju 2017 roku Bartek został powo-
łany do Kadry Narodowej Polskiej Federa-
cji Taekwon-do. Tym samym w listopadzie 
reprezentować będzie nasz kraj w między-
narodowych mistrzostwach w Birmingham 
w Anglii. W sierpniu br. Bartosz uczestniczył 
w czterodniowym zgrupowaniu, na którym 
wszyscy kadrowicze przygotowywali się do 
tych zawodów. 

Stanisław Szal
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