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Wspólna uroczystość 
społeczników i nauczycieli
Gminną uroczystość związaną z inauguracją nowego sezonu 
kulturalnego oraz Dniem Edukacji Narodowej zorganizowano 
16 października w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Skalmierzycach.

Corocznym zwyczajem władze samo-
rządowe uhonorowały na niej dyrektorów 
gminnych placówek oświatowych oraz wy-
różniających się działaczy organizacji spo-
łecznych, kulturalnych oraz sportowych.

Jako pierwsze wyróżnienia otrzymały 
dyrektorki gimnazjów, szkół podstawo-
wych oraz przedszkoli: Lidia Biela, Bożena 
Walczak, Małgorzata Sulewska, Jolanta Si-
wak, Teresa Stachowiak, Lucyna Lisiak-Ky-
cia, Teresa Kiełbik, Katarzyna Kaźmierczak, 
Anna Walczak, Olga Gruszczyńska i Anna 
Matuszczak. Dziękuję za trud podejmowanej 
co dzień pracy dydaktyczno-wychowawczej, 
Waszą mądrość, wytrwałość i zaangażowa-

nie, z jakim podchodzicie do powierzonych 
obowiązków. Wiem, że dla wielu z Was bycie 
nauczycielem to znacznie więcej niż wykony-
wanie zawodu – dziękowała im organizator 
imprezy, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Bożena Budzik, która wespół 
ze swoim zastępcą Zdzisławem Mielczar-
kiem wręczyła listy gratulacyjne, kwiaty 
oraz medale wybite na okoliczność 25-lecia 
odrodzenia samorządu terytorialnego.

Społecznikom zaangażowanym w roz-
wój gminnego sportu, krzewienie kultury, 
czy też pracę w organizacjach społecznych 
dziękuję za poświęcanie swojego wolne-
go czasu na rzecz środowiska lokalnego. 
Państwa działalność prospołeczna owocu-
je wieloma ciekawymi przedsięwzięciami 
ubarwiającymi monotonię codzienności – 
kontynuowała Bożena Budzik, odnosząc 

się do aktywności osób wyróż-
nionych za pracę w działających na terenie 
gminy dwudziestu siedmiu organizacjach 
społecznych. Wśród nich znaleźli się: Woj-
ciech Musiał i Iga Briese (Miejsko-Gmin-
na Orkiestra Dęta), Elżbieta Bąk i Andrzej 
Szczepaniak (Chór pw. św. Grzegorza z No-
wych Skalmierzyc), Małgorzata Nowicka 
i Justyna Wasielewska (Chór pw. św. Ce-
cylii ze Skalmierzyc), Grażyna Kucharska 
i Agnieszka Jaźwiec (Międzyszkolny Ośro-
dek Animatorów Kultury), Wojciech Paw-
lak i Jan Krysztofowicz (Stowarzyszenie 
Kulturalne – Teatr Misterium – Biskupice 
Ołoboczne), Maja Wojtczak (Stowarzysze-

nie Przyjaciół „Jarzębinki”), Małgorzata 
Kowalczyk-Błaszczyk (Stowarzyszenie 
Rozwoju Dziecka i Rodziny), Jadwiga No-
wakowska, Małgorzata Szymkowiak i Ilo-
na Mikołajczyk (PCK), Tomasz Gorzejew-
ski (Klub HDK), Irena Jaźwiec i Jan Filipek 
(Koło Terenowe Nr 3 Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów), Emilia 
Nowicka i Marek Lubański (Stowarzysze-
nie Działkowców „Kolejarz” w Rodzinnym 
Ogrodzie Działkowym), Edward Ostrowski 
(Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tadeusza 
Kościuszki), Klaudia Kąkol (szczep ZHP), 
Izabela Garcarek-Duleba, Łukasz Krzyśka, 
Halina Więcław i Danuta Orłowska (dzia-
łacze - wychowawcy Miejsko-Gminnego 
Szkolnego Związku Sportowego, nauczycie-
le wychowania fizycznego), Kamila Wysoc-
ka, Agnieszka Walkowiak, Renata Litwin, 
Karol Walkowiak, Andrzej Czerwiński, Ce-
zary Boros i Jerzy Trzęsała (działacze Klubu 

Sportowego „Pogoń”, wychowawcy dzieci 
i młodzieży, trenerzy i działacze społeczni 
Klubu), Daniel Mencel, Stanisław Reinhard 
i Maciej Danielak (Towarzystwo Rowerowe 
„Sokół”), Włodzimierz Tomalak i Andrzej 
Majtas (Polski Związek Wędkarski – koło 
Nowe Skalmierzyce) oraz Bernard Kajetań-
czyk (Koło Polskiego Związku Hodowców 
Gołębi Pocztowych). Ich również nagrodzo-
no dyplomami, kwiatami oraz medalami.

Czuję dumę, satysfakcję i wdzięczność za 
wszelkie dobro, które poprzez Wasz wkład 
staje się udziałem całego społeczeństwa. 

Gminny kalendarz imprez, uzupełniany uro-
czystościami przygotowywanymi przez szko-
ły oraz organizacje społeczne, daje wyraz 
tego, ile się na naszym terenie dzieje. U progu 
nowego sezonu kulturalnego życzę więc Pań-
stwu i całej naszej samorządowej wspólnocie, 
by po raz kolejny działo się i obfitowało w wy-
darzenia, spośród których każdy będzie mógł 
znaleźć dla siebie coś ciekawego – mówiła 
burmistrz podsumowując miniony rok pra-
cy nauczycieli oraz społeczników. Nagrodą 
dla wszystkich pracujących na rzecz Małej 
Ojczyzny był występ estradowy Kabaretu 
OT.TO. Słynni kabareciarze Wiesław Tupa-
czewski, Andrzej Piekarczyk i Andrzej To-
manek rozbawili publiczność do łez, prezen-
tując nie tylko starsze, dobrze znane skecze 
oraz piosenki, ale również nowy repertuar, 
w tym premierowo wykonaną piosenkę pt. 
„Rolnik szuka żony”. 

Magdalena Kąpielska

Wyróżnieni przez burmistrza 

Występ Kabaretu OT.TO
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Ulica Środkowa jak nowa
Mieszkańcy ul. Środkowej w Skalmierzycach mogą cieszyć się z no-
wego wyglądu i funkcjonalności swojej ulicy, bowiem w październiku 
zakończyły się trwające od zeszłego roku gruntowne modernizacje.

Mieszkańcy ul. Środkowej w Skalmie-
rzycach mogą cieszyć się z nowego wyglą-
du i funkcjonalności swojej ulicy, bowiem 
w październiku zakończyły się trwające od 
zeszłego roku gruntowne modernizacje. 
Pod koniec roku 2014 została wybudowana 
nowa sieć kanalizacji deszczowej – na odcin-
ku niespełna kilometra ułożono dodatkową 
retencję kanałową wraz z 22 betonowymi 
studniami, dzięki której podczas dużych 

opadów deszczówka będzie lepiej odpro-
wadzana i nie zaleje ulicy, jak to zdarzało się 
w latach ubiegłych.

Zwieńczeniem modernizacji ulicy Środ-
kowej była inwestycja realizowana w roku 
bieżącym. Polegała ona na doprowadzeniu 
do stanu używalności nawierzchni ulicy, 
która po wszystkich pracach była w bardzo 
złym stanie technicznym. Występowały na 
niej liczne zapadnięcia, zwłaszcza w miej-

scu, gdzie przebudowywana była 
kanalizacja deszczowa. Na od-
cinku 940 metrów poszerzono 
jezdnię, układając nową warstwę 
nawierzchni z masy asfaltowej 
oraz wykonano podbudowę na 
przekopie po budowie kanaliza-
cji. Odnowiono także chodniki, 
wjazdy do posesji i wymienio-
no krawężniki.

Obie inwestycje pochłonęły 
z gminnego budżetu kwotę po-
nad 2,1 mln zł.

Dariusz Smułka

Droga wojewódzka w Skalmierzycach 
i Nowych Skalmierzycach
Na sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, która odbyła się 30 
września br., jedna z uchwał dotyczyła zmiany kategorii drogi przebiega-
jącej przez centrum Skalmierzyc i Nowych Skalmierzyc, a dokładniej ulicy 
Ostrowskiej w Skalmierzycach i ulicy Kaliskiej w Nowych Skalmierzycach. 

Do czasu wybudowania 
obwodnicy ulice te były głów-
ną arterią łączącą Ostrów 
Wielkopolski z Kaliszem i sta-
nowiły drogę krajową nr 25. 
W 2009 r. ich funkcję przeję-
ła wspomniana obwodnica 
i w myśl art. 10 ust. 5 usta-
wy o drogach publicznych 
w brzmieniu obowiązującym 
przed nowelizacją z 2013 r., 
z chwilą oddania jej do użyt-
kowania zostały one pozba-
wione dotychczasowej kate-
gorii drogi krajowej i zaliczone do kategorii 
drogi gminnej.

W oparciu o art. 2 ust 1 Ustawy 
z 13 września 2013 roku o zmianie usta-
wy o drogach publicznych (Dz. U z 2015 r. 
poz. 870) oraz po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Zarządu Powiatu Ostrowskiego, 
Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Uchwałą nr XIII.95.2015 z 30 września br. 

podjęła decyzję, aby pozbawić ulice Kali-
ską i Ostrowską kategorii drogi gminnej 
i przekazać przedmiotowy odcinek drogi 
pod władanie Zarządu Dróg Wojewódzkich 
jako drogę wojewódzką. Uchwała wejdzie 
w życie po upływie 14 dni od dnia publi-
kacji w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Dariusz Smułka

Otwarto drogę 
w Gałązkach Wielkich
Mieszkańcy wsi Gałązki Wielkie 
od września korzystają z nowej 
drogi, której uroczyste otwarcie 
odbyło się 4 listopada br. 

Na zaproszenie Rady Sołeckiej oraz 
sołtysa wsi Stanisława Kucharskiego 
w uroczystości wzięli udział Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bo-
żena Budzik wraz ze swoim zastępcą 
Zdzisławem Mielczarkiem, radny powia-
tu ostrowskiego Władysław Jaśkiewicz, 
radni Rady Gminy i Miasta, kierownik 
Referatu Techniczno-Inwestycyjnego 
Marcin Kowalczyk, ks. dr Jarosław Ma-
terliński, który poświęcił przedmiotową 
drogę, a także licznie zebrani mieszkań-
cy. Po przecięciu wstęgi przez burmistrza 
Bożenę Budzik, zastępcę przewodniczą-
cego Rady Józefa Marciniaka oraz sołty-
sa wsi Gałązki Wielkie udano się do sali 
wiejskiej na poczęstunek. 

Zmodernizowany odcinek o długo-
ści ponad 700 metrów łączy istniejące 
zabudowania i stanowi dojazd do pól. 
Rozpoczyna się na krawędzi drogi gmin-
nej Gałązki Wielkie-Sobótka a kończy za 
ostatnią posesją na tej drodze. W ramach 
przebudowy wykonano nowy dywanik 
asfaltowy o szerokości 4 metrów wraz 
z poboczami z kruszywa łamanego o sze-
rokości 0,5 metra z każdej strony. Całość 
prac kosztowała gminny budżet kwotę 
blisko 265 tys. zł.

Dariusz Smułka

W otwarciu drogi uczestniczyli 
licznie zebrani mieszkańcy. 

Wyremontowany odcinek ulicy liczy 940 metrów
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Tegoroczną 97. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego połą-
czono w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce z II Rajdem Motorowym 
Resortu Spraw Wewnętrznych „Szlakami Powstania Wielkopolskie-
go”, który miał miejsce w Ostrowie Wielkopolskim. 

Jako, że ta dwudniowa impreza odbywa-
ła się w dniach 7-8 listopada, skalmierzycką 
uroczystość związaną z uczczeniem poległych 
powstańców, którą organizowano dotychczas 
zawsze pod koniec grudnia, przyspieszono 
o blisko półtora miesiąca.

 Gminne obchody rozpoczęto uroczy-
stą mszą świętą w kościele pw. Bożego Ciała 
w Nowych Skalmierzycach. Celebrujący ją ks. 
kanonik Zbigniew Króczyński przypomniał 
zebranym, że historia naszej ojczyzny nie jest 
łatwa, bo naznaczona krzyżami, długotrwałą 
utratą niepodległości oraz krwią i heroizmem 
naszych dziadów. Ważne jest więc, abyśmy 

dziś, żyjąc w wolnym kraju, umieli to uszano-
wać, dziękować i pamiętać o tych, którzy za tę 
wolność oddali życie.

Uczestnicy nabożeństwa, w tym m.in. 
przedstawiciele władz samorządowych Gmi-
ny i Miasta w osobach zastępcy burmistrza 
Zdzisława Mielczarka, skarbników, przewod-
niczącego Rady Kazimierza Sipki i radnych, 
Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, poczty 
sztandarowe reprezentujące Komendę Powia-
tową Policji w Ostrowie Wlkp., jednostki OSP 
ze Skalmierzyc, Strzegowy, Boczkowa i Go-
styczyny, Szczep ZHP im. Powstańców Wlkp. 
z Nowych Skalmierzyc, PTTK Ostrów Wlkp., 

Stowarzyszenie Rzemieślników i Przedsię-
biorców ze Skalmierzyc, koło Pszczelarzy ze 
Skalmierzyc, SP z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Powstańców Wlkp. z Nowych Skalmie-
rzyc oraz Gimnazjum im. Polskich Noblistów 
z Nowych Skalmierzyc, wierni oraz rajdo-
wicze wzięli następnie udział w uroczystym 
przemarszu ulicami miasta. Prowadzeni 
przez Miejsko-Gminną Orkiestrę Dętą pod 
przewodnictwem kapelmistrza Wojciecha 
Musiała udali się pod Pomnik Powstańców 
Wielkopolskich, przy którym odbyła się dal-
sza część obchodów. 

W niej również uczestniczyły wspomnia-
ne już poczty sztandarowe, a pod samym po-
mnikiem wartę honorową pełnili policjanci 
z Ostrowa Wielkopolskiego, skalmierzyccy 

Skalmierzycki kombatant uhonorowany medalem 
„Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski w 70. rocznicę 
zakończenia II wojny światowej przyznał najstarszym 
kombatantom – żołnierzom Września 1939 – medale 
„Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”. To pamiątkowe wyróżnienie 
wraz z dyplomem otrzymał m.in. mieszkaniec Nowych 
Skalmierzyc Edmund Marczak. 

Edmund Marczak odebrał odznaczenie 
2 listopada br. z rąk Starosty Ostrowskiego 
Pawła Rajskiego oraz wicestarosty Tomasza 
Ławniczaka podczas specjalnie na tę okolicz-
ność zorganizowanej uroczystości w Staro-
stwie Powiatowym.

Powodem przyznania skalmierzyckiemu 
kombatantowi medalu był jego udział w obro-
nie Warszawy w 1939 roku. Będąc wówczas 
członkiem orkiestry reprezentacyjnej, mimo 
wieku przedpoborowego, został przekazany 
do dowództwa obrony miasta, które wyzna-
czyło mu funkcję gońca frontowego. Pełnił ją 
do czasu kapitulacji stolicy, by potem dostać 

się do niewoli niemiec-
kiej w skierniewic-
kich koszarach.

97-letni Edmund 
Marczak to człowiek 
legenda. W Nowyw 
ch Skalmierzycach znają go wszyscy nie tylko 
ze względu na przeszłość wojenną, ale rów-
nież talent muzyczny, duże zaangażowanie 
społeczne oraz nietuzinkowość. Był człon-
kiem orkiestr z Nowych Skalmierzyc, Ostro-
wa Wlkp., Sulmierzyc, Kalisza i Stawiszyna. 
Z uwagi na sędziwy wiek mocno ograniczył 
swą działalność muzyczną, pozostał jednak 

perkusistą w Miejsko-Gminnej Orkiestrze Dę-
tej w Nowych Skalmierzycach. W 2012 roku 
obchodził 80-lecie pracy artystycznej! 

Przez wiele lat działał w skalmierzyckim 
kole Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, w którym pełnił funkcję 
skarbnika a później również członka pocztu 
sztandarowego. Jako kombatant często bywał 

Uroczysty przemarsz ulicami miasta

Edmund Marczak ze swoim 
instrumentem - perkusją

Pamiętali o powstańcach
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11 listopada 
11 listopada to dzień wyjątkowy dla wszystkich Polaków, przypada 
wówczas najważniejsze święto narodowe upamiętniające odzyskanie 
niepodległości wywalczonej po przeszło stu latach niewoli i rozbiorów. 

Tradycyjnie jak co roku rocznica wy-
darzeń została uczczona przez władze 
samorządowe Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce reprezentowane przez Burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożenę Budzik oraz jej zastępcę Zdzisława 
Mielczarka, przewodniczącego 
Rady Kazimierza Sipkę oraz 
skarbnika Bolesława Borkow-
skiego złożeniem wiązanki 
kwiatów przy tablicy upamięt-
niającej 100-lecie miasta. 

Po raz pierwszy mieszkańcy 
mieli także okazję publicznie 
wysłuchać hejnału Nowych 
Skalmierzyc, który rozbrzmiał 
ze specjalnych głośników: 
„hejnał dla każdego miasta jest 
swoistą wizytówką, nadaje mu 
niepowtarzalną tożsamość i sta-
nowi o naszej niezależności. Od 
tej pory, tuż przed godziną 12.00, 
będzie odgrywany na cztery strony świata.” 
– wspomniał prowadzący uroczystość. Ku-
rant elektroniczny został zamontowany na 
budynku dawnego ratusza, zbudowanego 
jeszcze przez Niemców podczas zaborów, 

a później wykorzystywanego także przez 
polską administrację. Instalacja może 
nadawać różne dźwięki w zasięgu kilku ki-
lometrów, spełni więc także rolę systemu 
ostrzegawczego o zagrożeniach.

Uroczysty charakter miała również 

msza święta w intencji Ojczyzny z udzia-
łem licznie przybyłych mieszkańców, Miej-
sko-Gminnej Orkiestry Dętej, chóru św. 
Grzegorza oraz pocztów sztandarowych.

Aleksander Liebert

Montaż kurantów przed świętem 11 listopadaUroczystości 11 listopada

W uroczystościach uczestniczyły liczne poczty sztandarowe

w szkołach, gdzie przekazywał dzieciom oraz 
młodzieży żywe lekcje historii. W ubiegłym 
roku został włączony do Korpusu Wetera-
nów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

W swoim życiu otrzymał kilka medali i od-
znaczeń oraz liczne statuetki i dyplomy. Od 2 
listopada br. do tej licznej kolekcji dołączył 
medal „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”. Wy-
różnienia pogratulowała Panu Edmundowi 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
Bożena Budzik. Wciąż pamiętamy o bohaterach 
największego w historii świata konfliktu zbroj-
nego i poprzez takie właśnie uroczystości może-
my Wam podziękować za wysiłek, odwagę oraz 
gotowość poświęcenia swojego życia w imię 
wartości najwyższych – napisała w liście gratu-
lacyjnym, który wraz z kwiatami wręczył w jej 
imieniu kierownik Referatu Kultury, Sportu 
i Promocji Gminy Aleksander Liebert. Bur-
mistrz, która nie mogła uczestniczyć w spotka-
niu w starostwie, przyjęła Edmunda Marczaka 
w skalmierzyckim magistracie dzień później. 
Były gratulacje, podziękowania i oczywiście 
wspomnienia z czasów wojny. 

Magdalena Kąpielska 

harcerze oraz przedstawiciele Ostrowskiej 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej. 

Najważniejsze wydarzenia związane za-
równo z listopadowymi przygotowaniami, jak 
również samym wybuchem oraz przebiegiem 
Powstania Wielkopolskiego stanowiącego jed-
ną z najbardziej chlubnych kart historii Polski 
przedstawiła zebranym nauczycielka historii 
w miejscowej szkole podstawowej, Katarzy-
na Orzechowska, po czym liczne delegacje 
oddały powstańcom hołd złożonymi przezeń 
wiązankami. Kwiaty od społeczeństwa gminy 
złożyły władze samorządowe reprezentowa-
ne przez zastępcę burmistrza Zdzisława Miel-
czarka, przewodniczącego Rady Kazimierza 
Sipkę oraz skarbnika Bolesława Borkowskie-
go. W dalszej kolejności złożyli je także Poseł 
na Sejm RP Tomasz Ławniczak, samorząd 
mieszkańców miasta, komendant Komisaria-
tu Policji w Nowych Skalmierzycach, delegacje 
szkoły podstawowej, gimnazjum oraz PP Nr 
2 „Pod Kasztanami” z Nowych Skalmierzyc, 
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne 
ze Skalmierzyc, Stowarzyszenie Działkowców 
„Kolejarz” w ROD, Klub HDK, Prezes Gmin-
nego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, 
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Błonie”, organiza-
torzy rajdu oraz uczestnicy II Ogólnopolskie-
go Konkursu Historyczno-Krajoznawczego dla 
młodzieży Powstanie Wielkopolskie „Młodzi 
pamiętają”. 

Symboliczne znicze złożone przy pomni-
ku przez harcerzy oraz uczestników rajdu 
zakończyły gminne uroczystości związane 
z obchodami 97. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego.

Magdalena Kąpielska 
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100. rocznica założenia Obozu Jeńców Wojennych 
Warunki obozowe
Niemiecki obóz jeńców wojennych w Szczypiornie, a właściwie w Skalmierzycach, bo tak brzmiała jego 
oficjalna nazwa – „Obóz Jeńców Wojennych nr 5 w Skalmierzycach” (Kriegsgefangenenlager Nr 5 in 
Skalmierschütz), powstał na początku 1915 roku w ramach przygotowań do ofensywy niemieckiej na 
froncie wschodnim. 

Obóz znajdował się przy drodze Kalisz 
– Skalmierzyce, obejmując rozległy obszar 
8 hektarów otoczony drutami kolczastymi, 
wieżami obserwacyjnymi oraz wysokimi 
latarniami oświetlającymi go nocą. Całość 
podzielona była na mniejsze „bloki-sektory” 
oddzielone od siebie dodatkowymi pasami 
drutów kolczastych. Warunki tu panujące 
nie należały do najlepszych. Był to bowiem 
tzw. obóz kwarantannowy, przygotowany 
do krótkiego pobytu przebywających w nim 
jeńców i w zasadzie nadawał się do użytku 
wyłącznie w miesiącach letnich.

Oprócz słynnych Legionistów, czyli żoł-
nierzy ochotniczych formacji wojskowych 
sformowanych 3 sierpnia 1914 roku w Kra-
kowie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego, znaj-
dowało się tam także kilkanaście tysięcy jeń-
ców wojennych – głównie Rosjan, ale także 
Francuzów, Anglików czy Serbów. Zachowały 
się raporty wojskowe świadczące o warun-
kach życia jeńców wojennych w tym miej-
scu. Jeden z nich sporządzono 15 września 
1918 roku, czyli w końcowym etapie istnie-

nia obozu, przez Fifth Army Corps. Traktuje 
on o 10 Amerykanach schwytanych między 
czerwcem a lipcem i przewiezionych do izby 
chorych (Skalmierschutz Hospital) na obser-
wację. Oczekiwali oni wtedy w barakach dla 
Rosjan na przeniesienie do innego miejsca. 
Wiemy nawet, jakie przyznawały im racje 
żywnościowe – 300 gramów chleba dziennie, 
100 gramów mięsa i 150 gramów mięsa kon-
serwowego na tydzień. Do tego 250 gramów 
ryby, 200 gramów marmolady, 3950 gramów 
ziemniaków i 50 gramów margaryny. W ra-
porcie odnotowano także, że racje te były złej 
jakości i kiepsko gotowane. Więźniowie mo-
gli za to spacerować, uprawiać sport, mieli 
także do swojej dyspozycji bibliotekę oraz... 
kino. Nie zgłaszali oni żadnych kar cielesnych, 
prosili tylko o świeże ubranie oraz ręczniki. 
Pomieszczenia posiadały dobre oświetlenie, 
jednak ich wentylacja pozostawiała wiele 
do życzenia. Ogólna ocena panujących tam 
warunków była w raporcie pozytywna.

Jak wyglądała natomiast rzeczy-
wistość obozowa zaledwie kilka mie-

sięcy wcześniej, widziana oczyma polskich 
Legionistów? Otóż warunki musiały być 
wtedy gorsze z uwagi na większą liczebność 
przebywających tam osób. Żołnierze ci rów-
nież narzekali na kiepską żywność oraz jej 
niewielkie ilości. Z czego się ono składało, 
pisze Stanisław Pewnicki: “Pierwsze dziesięć 
dni pobytu w Szczypiornie było bardzo ciężkie. 
Niemcy głodzili, wydając strawę niemożliwą 
do spożycia [...]. Porcja dzienna żołnierska 
składała się rano z ¼ litra „ersatz” herbaty, 
coś w rodzaju zaparzonego kwiatu lipowego 
i 150 gramów chleba zawierającego 25 proc. 
mąki. Pozostałe 75 proc. składało się z mie-
lonych kasztanów, ziemniaków itp. cudow-
nych odżywek.” Na obiad wydawano pół litra 
wody zagotowanej z mielonych ślimaków 
morskich i ciętych liści pastewnych bura-
ków, a Wacław Kobyłecki dodaje: Historyczne 
szczypior-

Przyjazd wozu z prowiantem z kaliskiego Komitetu Opieki nad Jeńcami

Spożywanie posiłku wewnątrz baraku Wejście do jednego z baraków. Wyjadanie resztek jedzenia
Jean Wagnon, francuski więzień 

obozu w Skalmierzycach - 1917 rok

Teatr amatorski tzw. Leguński bałagan
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niańskie zupy urozmaicane były od czasu do 
czasu smakiem wygotowanych „languszek”, 
które nie były zwykłemi żabami, ugotowa-
nemi w całości w zupie, jakby to sobie ktoś 
nieświadom rzeczy mógł wyobrazić. Były to 
jakieś ślimakowate twory morskie, posiekane 
na kawałki wielkości fasoli, zasuszone i obsy-
pane sproszkowaną substancją niewiadome-
go pochodzenia. W tym stanie wygląda to bar-
dzo niewinnie. Tragedja zaczyna się dopiero 
po ugotowaniu. Sproszkowana substancja nie-
wiadomego pochodzenia znika, zaś w „zupie” 
pozostaje obślizgła przeźroczysta galareta. 
[...] Drugą specjalnością szczypiorniańską jest 
dużych rozmiarów, śmierdząca ryba, którą 
przed skonsumowaniem trzeba obedrzeć ze 
skóry, po czem gotować tak długo, iżby w od-
powiedniej temperaturze wyginęły znajdują-
ce się w niej bakterje. W dniu, kiedy na obiad 
gotowano tę rybę, promenada świeciła pust-
kami, albowiem w promieniu 100 metrów od 
kuchni nie można się było pokazać bez maski 
gazowej, ażeby tej śmiałości chorobą nie prze-
płacić, albo zgoła na wieczną utratę powonie-
nia się nie narazić.” Inny Legionista wspomi-
na: „kazano mi zbierać wskazany chwast. Przy 

okazji pouczono mnie, że najlepsze oazy tego 
chwastu rosną w pobliżu dołu kloacznego. 
(...) nazbieraliśmy tego sporo i dostarczeliśmy 
go taczkami do kuchni. Tam kazano nam go 
wrzucić do płaskich skrzynek (typu murar-
skiego), zlać wodą i gracami mieszać tam i z 
powrotem. (...) bardziej wtajemniczeni twier-
dzili, że chwat ten zaraz wrzucano do kotłów 
z domieszką takich smakołyków, jak kijanki, 
pijawki, żaby itp.”

Warto w tym miejscu wspomnieć o po-
mocy żywnościowej kierowanej do jeńców 
przez mieszkańców Skalmierzyc. Pomoc ta 
nie była łatwa, ponieważ prawo wojenne 
zabraniało kontaktu ludności cywilnej z jeń-
cami. Stosowano taką metodę, iż paczki zo-
stawiano na murawie, oddalano się, po czym 
dopiero wtedy jeńcy mogli podejść. Metody 
władz obozowych obliczone na psychiczne 
i fizyczne załamanie internowanych spotka-
ły się ze spontaniczną kontrreakcją Legioni-
stów. Internowani utworzyli w tym okresie 
własny samorząd, utrzymywali wojskową 
dyscyplinę, przygotowywali nawet przedsta-
wienia amatorskie. Prowadzono lekcje nauki 
języka i stenografii oraz zajęcia gimnastycz-

ne, w ramach których powstała słynna do 
dziś gra w piłkę ręczną zwana „szczypiornia-
kiem”. W połowie grudnia 1917 roku pobyt 
Legionistów w obozie jenieckim zakończył 
się, ponieważ przeniesiono ich do Łomży. 
Epizod ten zapisał się w historii jako przeło-
mowy moment w dziejach walk o niepodle-
głość. Wówczas zaczęła rodzić się prawdzi-
wa legenda Polskich Legionów.

Aleksander Liebert

Materiały fotograficzne oraz mapa ze źródeł 
Archiwum Państwowego w Kaliszu.  

Monety ze zbiorów Macieja Paluszczaka.

W okresie I wojny światowej pojawiła się 
specyficzna forma monet zastępczych- 
monety przeznaczone dla obozów jeńców 
wojennych. Rolą tych emisji było organi-
zowanie obrotu pieniężnego w obozach, 
monety te posiadały bowiem wartość obie-
gową wyłącznie na ich obszarze. Pieniądz 
obozowy odgrywał jeszcze jedną ważną 
rolę - miał uniemożliwić ucieczkę jeńcom, 
ci bowiem pozbawieni byli dostępu do 
pieniądza państwowego. Obóz w Skalmie-
rzycach również posiadał taką monetę, 
widniał na niej napis Kriegsgefangenenla-
ger Skalmierschütz.

Unikalna odznaka Legionistów 
Internowanych w Szczypiornie  
- samoróbka

Pismo naczelnego komendanta Obozu Jeńców 
Wojennych w Skalmierzycach do władz 
zwierzchnich w Poznaniu

Rosyjska kartka pocztowa napisana w 1917 roku. 
Widoczny okrągły stempel cenzury obozowej 
KRIEGSGEFANGEN-LAGER SKALMIERSCHUTZ.
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62. zbiórka krwi
W przedostatnią sobotę października na hali 
Stadionu Miejsko-Gminnego odbyła się już 
62. akcja poboru krwi zorganizowana przez 
skalmierzycki Klub HDK. 

Tym razem na zbiórkę zgłosiło się 61 
mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce, a po wywiadzie przeprowadzonym 
przez pracowników Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu 
okazało się, że 50 osób mogło oddać życio-
dajny lek. Wśród nich znalazło się 16 kobiet, 
a dwie osoby zdecydowały się na taki krok 
po raz pierwszy. Tego dnia udało się zebrać 
22,280 ml krwi.

 Krwiodawców odwiedziła Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Bożena 
Budzik, która nie kryła zadowolenia z fak-
tu, że tak szczytny cel, jakim jest ratowanie 
ludzkiego życia, cieszy się dużym zaintere-
sowaniem wśród społeczeństwa. Na spotka-
niu zorganizowanym w sali sesyjnej prezes 
klubu Henryk Olejnik podziękował Bożenie 
Budzik za włączenie się w akcję oraz objęcie 
patronatu. Każde tego typu przedsięwzięcie 
to kolejne istnienia ludzkie, które można ura-
tować – podsumowała burmistrz. Nie było 
to jedyne wyróżnienie przyznane w tym 
dniu – Elżbiecie Tomaszewskiej wręczo-
no odznaczenie Zasłużonego Honorowego 
Dawcy Krwi III stopnia (po 5 litrach odda-
nej krwi).

19 grud-
nia klub 
z a m i e r z a 
zorganizo-
wać jeszcze 
jedną ak-
cję, na którą 
w imieniu 
organizatorów wszystkich chętnych ser-
decznie zapraszamy.

Sponsorzy akcji: Burmistrz Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik, Za-
stępca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Zdzisław Mielczarek, Klub Mo-
tocyklowy Iskra Skalmierzyce, Janusz i Anna 
Kruszykowie, Andrzej Szablewski, Jan i An-
drzej Garcarkowie, Spółdzielczy Bank Lu-
dowy w Skalmierzycach, Andrzej Dzióbek, 
Aniela Błaszczyk, Andrzej Walczak, Krzysz-
tof Łuczak, Sławomir i Elżbieta Kucharscy, 
Jarosław Kulawinek, Emilia Mielicka, Marek 
Kucharski, Marek i Monika Woźniakowie, Je-
rzy Łukasz Walczak, Maria i Piotr Gierzowie, 
Łukasz Wiśniewski, Marian Brzeziński, Hal-
fen Produkcja, Pawilon Handlowy Rolnik, 
Spółdzielnia Mleczarska Lazur.

Dariusz Smułka

102. urodziny Pani Pelagii

7 października br. swoje 102. urodziny 
obchodziła najstarsza mieszkanka Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce – Pelagia Jaźwiec 
z Fabianowa. Z racji tak pięknego jubileuszu 
burmistrz Bożena Budzik wraz z kierowni-
kiem Urzędu Stanu Cywilnego Jerzym Łuka-
szem Walczakiem złożyli wizytę studwulatce, 
wręczając jej bukiet kwiatów oraz składając 
okolicznościowe życzenia. Z wielkim podzi-
wem i szacunkiem spoglądam na Pani ak-
tywność oraz pogodę ducha i właśnie w tym 
upatruję recepty na długowieczność. Życzę, by 
zachowała Pani tę energię i zdrowie, aby jak 
najdłużej wspólnie z rodziną i przyjaciółmi 
cieszyć się z daru otrzymanego od Boga – mó-
wiła Bożena Budzik. 

Pani Pelagia, urodzona 7 października 1913 
r. we Fabianowie, doczekała się 5 dzieci, 14 
wnucząt, 22 prawnucząt oraz 1 praprawnuka.

Dariusz Smułka

Ewaluacja programu „Wzór na rozwój”
30 września 2015 roku w Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach odbyło się spotkanie z Alecosem Kelemenisem, który 
przeprowadził rozmowę z opiekunem i uczniami w ramach tzw. ROM 
Review (monitoringu skupionego na ocenie stopnia realizacji rezulta-
tów założonych w projekcie).

Celem wizyty była ocena, na ile plan za-
łożony na początku tego projektu jest re-
alizowany a także sformułowanie strategii 
radzenia sobie z trudno-
ściami. Przypominamy, że 
młodzież pod kierunkiem 
Marcina Śramy realizo-
wała projekt pt.: „Jak ra-
dzimy sobie z odpadami 
w naszej Gminie? Biogaz 
paliwem przyszłości”, 
który został wyróżniony 
i zaprezentowany podczas 
Ogólnopolskiej Prezen-
tacji Projektów Młodzie-
żowych na Zamku Królewskim w Warsza-
wie w czerwcu tego roku. Uczniowie naszej 
szkoły w trakcie spotkania odpowiadali nie 
tylko na pytania związane z samym pro-
jektem, ale również dotyczące aktualnych 
wydarzeń np. przyjmowania imigrantów, 

pomocy dla krajów globalnego południa czy 
edukacji globalnej. Po części oficjalnej nasz 
gość zwiedzał szkołę oraz zadawał wiele py-

tań związanych z sys-
temem szkolnictwa 
w naszym kraju. Był 
pod ogromnym wra-
żeniem wyposażenia 
placówki w pomoce 
dydaktyczne oraz 
czystości budynku. 
Największy podziw 
wzbudziła „Galeria 
na strychu” i „Mała 

filharmonia”. 
Spotkanie to było kolejną niezapomnianą 

przygodą dla Moniki Braun, Joanny Kraw-
czyk i Huberta Michalaka, dającą jednocze-
śnie możliwość słuchania i wypowiedzenia 
się w języku angielskim.

Marcin Śrama

Najlepsi w województwie
Uczniowie Gimnazjum im. Polskich Nobli-

stów w Nowych Skalmierzycach po raz kolej-
ny pokazali mistrzowskie umiejętności pod-
czas etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego w Poznaniu. 

Nasi gimnazjaliści stali się bezkonkuren-
cyjni, zajmując wszystkie najwyższe miejsca 
na podium. Zdobywcą I miejsca został Szy-
mon Kubiak, miejsce II zajął Mateusz Pacz-
kowski, natomiast laureatką III miejsca zo-
stała Gabriela Maciak. Uczniowie ci podczas 
dwunastominutowego wystąpienia prezen-
towali walory swojego regionu, wyjątkowe 
miejsca i ludzi, używając przy tym pięknego, 
sugestywnego języka. Nasi laureaci będą re-
prezentować województwo wielkopolskie 
podczas eliminacji ogólnopolskich w Legni-
cy. Życzymy powodzenia. Uczniów do kon-
kursu przygotowywały: Agata Pawlaczyk-
-Wieczorek i Dorota Bukowska.

Dorota Bukowska

 Udało się zebrać ponad 22l krwi

Uczestnicy projektu wraz z opiekunami
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1 KW Prawo i Sprawiedliwość 319 289 358 150 242 166 55 206 363 2148

2 KW Platforma Obywatelska 294 204 210 120 40 89 18 67 56 1098

3 KW Razem 41 36 32 22 5 16 4 3 18 177

4 KW KORWiN 52 41 28 14 7 17 7 20 21 207

5 KW PSL 32 26 77 60 30 50 34 133 65 507

6 KKW Zjednoczona Lewica 75 59 57 42 15 12 10 18 18 306

7 KW Kukiz 15 94 59 59 39 24 41 21 51 35 423

8 KW Nowoczesna Ryszarda Petru 57 50 44 33 13 27 8 15 14 261

9 KWW JOW Bezpartyjni 8 0 4 4 0 2 3 5 3 29

11 KWW Zbigniewa Stonogi 5 6 5 3 4 0 0 3 4 30

12 KW Samoobrona 0 2 2 1 1 0 0 0 0 6

Liczba uprawnionych 2156 1768 1729 1366 960 1048 532 1161 1481 12201

Liczba głosujących 1020 802 913 528 393 432 173 549 615 5425

Frekwencja 47,31 45,36 52,81 38,65 40,94 41,22 32,52 47,29 41,53 44,46

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 25 X 2015 w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 25 X 2015 w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Kandydaci na posłów, którzy otrzymali największą liczbę głosów
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1 Błaszczyk Paweł 117 99 165 152 71 111 78 279 186 1258

2 Krysztofiak Przemysław 394 308 299 157 53 103 18 70 92 1494

3 Mikołajczyk Łukasz 337 283 352 150 242 159 54 154 303 2034

4 Motylewski Alojzy 119 80 73 33 15 43 16 15 16 410

Liczba uprawnionych 2156 1768 1729 1366 960 1048 532 1161 1481 12201

Liczba głosujących 1020 802 913 528 393 432 174 549 615 5426

Frekwencja 47,31 45,36 52,81 38,65 40,94 41,22 32,71 47,29 41,53 44,47

1 Tomasz ŁAWNICZAK PIS 1550

2 Mariusz Sebastian WITCZAK PO 450

3 Jarosław Piotr URBANIAK PO 344

4 Piotr WALKOWSKI PSL 244

5 Andżelika Anna MOŻdŻANOWSKA PSL 200

6 Leszek Grzegorz ALEKSANdRZAK Zjednoczona Lewica 169

7 Joanna Katarzyna LICHOCKA PIS 166

8 Jan Michał dZIEdZICZAK PIS 153

9 Jerzy KOZŁOWSKI Kukiz’15 150

10 Adam Stanisław SZŁAPKA Nowoczesna 123

OGŁOSZENIE
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne 
Spółka z o.o. Skalmierzyce ul. Podkocka 4/C 

sprzeda samochód dostawczy LUBLIN II.
Rok produkcji – 1997 

Przebieg – 298400 km
Zabudowa skrzyni ładunkowej siatką stalową 
Sprawny technicznie z ważnym przeglądem. 
Oferty z proponowaną ceną zakupu prosimy 

składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie 
Spółki do dnia 30.11.2015 r.

Informacje telefoniczne pod nr 62 762 2350
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Uczniowie z Kotowiecka 
laureatami jubileuszowego 
rajdu „Od Sasa do Lasa”
Już po raz dziesiąty odbył się rajd „Od Sasa do 
Lasa”, w którym szkoła podstawowa w Kotowiecku 
wzięła udział po raz czwarty. Miejscem docelowym 
wędrówki było gimnazjum w Kościelnej Wsi, do 
którego prowadziło sześć tras wyznaczonych oraz 
dowolne m.in. trasa uczestników z SP w Kotowiecku. 

Drogi prowadzące powiatów kaliskie-
go, ostrowskiego i pleszewskiego łączyły te 
same cele: uczczenie 306. rocznicy bitwy 
pod Kościelną Wsią, popularyzacja wiedzy 
historycznej na temat wydarzeń historii lo-
kalnej, poznanie walorów krajoznawczych 
okolic Kalisza oraz rozwijanie aktywnych 
form turystyki i rekreacji. 

Trasę liczącą 10 km (Kotowiecko-Ko-
ścielna Wieś-Kotowiecko) pokonało szes-
naścioro uczestników oraz dwóch opieku-
nów – Violeta Matuszczak i Urszula Adrian. 
Tradycyjnie gospodarze przywitali rajdo-

wiczów gorącą zupą 
i talerzem ciasta. 
Uczestnicy wzięli 
udział w konkursach oraz zadaniach w tere-
nie. Byliśmy dumni, że w tym roku plakiet-
kę rajdową zdobił projekt autorstwa naszej 
uczennicy Katarzyny Jarantowskiej. 

Na koniec rozdano nagrody. Zdobyliśmy 
III miejsce w konkursie krajoznawczo-tury-
stycznym (Mateusz Matuszczak, kl. V) i kon-
kursie historycznym (Stanisław Kruszyk, kl. 
VI), otrzymaliśmy puchar komandora rajdu 
Barbary Wiktorowicz oraz zapewniliśmy 

wygląd plakietki rajdu na przyszły rok dzię-
ki zwycięskiemu projektowi naszej uczenni-
cy Katarzyny Jarantowskiej (kl. V). Wszyscy 
zgodnie nie mogą się doczekać kolejnych 
zmagań krajoznawczych, turystycznych 
i historycznych. 

Urszula Adrian

6 października br. w miejskim gimnazjum już po raz drugi odbyła się 
uroczystość wręczenia stypendiów burmistrza Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy. 

W tym roku zostało wyróżnionych aż 69 
wychowanków, dla których przeznaczono 
łącznie kwotę 31 100 zł. Aby otrzymać to 
wyróżnienie, należało spełnić odpowied-
nie kryteria: wysokie wyniki w nauce, bar-
dzo dobre zachowanie a także osiągnięcia 
edukacyjne i sportowe na szczeblu mini-
mum powiatowym.

W uroczystości udział wzięli burmistrz 
Gminy i Miasta Bożena Budzik, przewod-
niczący Rady Kazimierz Sipka wraz z rad-
nymi, zastępca burmistrza Gminy i Mia-
sta Zdzisław Mielczarek, skarbnik Gminy 

i Miasta Bolesław Borkowski, kierownik 
Referatu Oświaty Daniel Mituła, dyrektor 
gimnazjum Teresa Kiełbik oraz wyróżnieni 
uczniowie wraz ze swoimi rodzicami. Dzi-
siejsza uroczystość wręczenia Stypendiów 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce ma ważny i osobisty wymiar dla wielu 
ludzi. Przede wszystkim dla samych uczniów 
uhonorowanych za swoje osiągnięcia, ale 
również dla dyrektorów szkół, wychowaw-
ców, nauczycieli – którzy mogą się cieszyć, 
że mają w swoim gronie tak zdolnych wy-
chowanków, no i wreszcie dla rodziców, 

dla których te piękne i uroczyste chwile są 
zwieńczeniem ich zaangażowania i wspie-
rania swych pociech w dążeniu do celu. 
Wszyscy, którzy tu dziś jesteśmy, możemy 
czuć dumę i satysfakcję, że tej naszej utalen-
towanej młodzieży jest tak dużo. W porów-
naniu bowiem do roku ubiegłego stanowicie 
grupę blisko połowę liczniejszą - mówiła 
burmistrz Nowych Skalmierzyc, która we-
spół z przewodniczącym Rady wręczała 
tegoroczne stypendia. W podziękowaniu za 
przyznane wyróżnienia uczniowie nagro-
dzili burmistrz bukietem kwiatów. Część 
oficjalną zakończyły występy artystycz-
ne gimnazjalistów.

Dariusz Smułka

Warto się uczyć…
Stypendia otrzymało 69 uczniów

Trasę liczącą 10 km pokonało szesnaścioro 
uczestników oraz dwóch opiekunów
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Mistrzostwa powiatu w sztafetowych 
biegach przełajowych

Zawody powiatowe odbyły się 1 października w Ostrowie 
Wlkp. w ośrodku Piaski - Szczygliczka. Wystartowało w nich 14 
drużyn z powiatu ostrowskiego. Zawodnicy szkoły podstawo-
wej w Nowych Skalmierzycach stanęli na podium, zajmując III 
lokatę w powiecie. 

Skład drużyny: Paulina Szczepaniak, Oliwia Klar, Maja 
Kosowska, Weronika 
Kąkol, Natalia Świder-
ska, Maja Sikora, Kamil 
Adamczewski, Mikołaj 
Christ, Patryk Woźnic-
ki, Aleksander Bodyl-
ski, Patryk Wysocki oraz 
Krystian Szczepaniak. 

Izabela Garcarek-Duleba

iii miejsce 
w międzypowiatowym 
konkursie recytatorskim 
ucznia z SP w Kotowiecku
21.10.2015 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli 
w Kaliszu odbył się konkurs recytatorski pod nazwą 
„Św. Jan Paweł II – szukałem Was” organizowany 
przez Stowarzyszenie Nasze Kaliskie oraz kaliski ODN. 

Konkurs był przeznaczony dla uczniów 
klas IV-VI z powiatów kaliskiego, pleszew-
skiego, krotoszyńskiego, kępińskiego, 
ostrowskiego, ostrzeszowskiego, jarociń-
skiego oraz miasta Kalisza. W recytatorskich 
zmaganiach wzięło udział 62 uczestników. 

Uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Kotowiecku Tymoteusz Matusz-
czak (kl. V) wywalczył III miejsce, prezentu-
jąc wiersz Karola Wojtyły pt. „Niewidomi”. 
Komisja konkursowa oceniając recytatorów 
brała pod uwagę dobór repertuaru, znajo-

mość tekstu, interpre-
tację utworu, kulturę 
słowa oraz ogólny 
wyraz artystyczny. 

Tymoteusz wywiązał się z powyższych kry-
teriów znakomicie. Dzień później, podczas 
uroczystej gali podsumowującej konkurs, 
Tymoteusz odebrał dyplom i nagrodę z rąk 
dyrektora ODN w Kaliszu Jana Bartczaka. Na-
leży dodać, że poziom konkursu był bardzo 
wysoki, zatem stanowił niemałą gratkę dla 
miłośników poezji. 

Urszula Adrian
Tenis stołowy

W zawodach gminnych 
w tenisie stołowym naj-
lepszą drużyną chłopców 
i dziewcząt wśród szkół 
podstawowych został ze-
spół ze szkoły podstawo-
wej w Droszewie, który 
awansował do zawodów powiatowych. 

W rozgrywkach powiatowych dziewczęta okazały się bez-
konkurencyjne i wygrały cały turniej. Tym samym odebrały 
złote medale i awansowały do turnieju rejonowego w Gizałkach. 
Skład drużyny dziewcząt: Maja Nowak, Marcelina Michalak i An-
gelika Klicha. Bardzo dobry wynik osiągnęli również chłopcy: 
Maksymilian Mądry, Wiktor Bogacki i Mateusz Tabaka. Osta-
tecznie chłopcy zdobyli III miejsce, co również jest wspaniałym 
wynikiem. Wszystkim należą się serdeczne gratulacje i podzię-
kowania za walkę „fair play”.

Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV-VI
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Razem przez pół wieku 
a nawet i dłużej…
Obchody złotych oraz diamentowych godów stanowią w Gminie 
i Mieście Nowe Skalmierzyce wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla 
samych par małżeńskich, świętujących swój jubileusz, ale także dla 
władz samorządowych, które corocznie organizują spotkanie, podczas 
którego wręczają przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Jest mi bardzo miło, że przyjęliście Pań-
stwo zaproszenie na uroczystość, podczas 
której możecie wrócić wspomnieniami do 
najpiękniejszych i najbardziej wzruszają-
cych chwil Waszego życia, kiedy to wiedzeni 
uczuciem oraz wzajemną ufnością połączy-
liście swój los, wkładając na dłonie obrączki 
oraz ślubując w obliczu Boga miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską – tymi słowami 

jubilatów przywitał kierownik USC Jerzy 
Łukasz Walczak, który poprosił, aby małżon-
kowie podziękowali sobie wzajemnie za ich 
szczęśliwy i przykładny związek. Kolejnym 
etapem było wręczenie przez burmistrz 
Bożenę Budzik oraz przewodniczącego 
Rady Kazimierza Sipkę medali. W tym roku 
otrzymały je następujące pary: Kazimiera 
i Marian Bąkowie, Janina i Mieczysław 
Dominiakowie, Lucyna i Józef Jopkowie, 

Anna i Józef Jurowie, Waleria i Andrzej 
Kuźniaccy, Krystyna i Kazimierz Łucza-
kowie, Maria i Wincenty Matyaszczy-
kowie, Aniela i Józef Mądrzy, Genowefa 
i Kazimierz Orłowscy, Stanisława i Antoni 
Stachurscy, Kazimiera i Jan Stasiakowie, 
Janina i Stanisław Zimmermannowie. Od-
znaczenia od prezydenta otrzymali również 
Kazimiera i Wojciech Ławniczakowie, jed-

nak ze względu na to, że nie mogli pojawić 
się na uroczystości, zostały im one przekaza-
ne w terminie późniejszym. 

W gronie jubilatów zapraszanych przez 
Bożenę Budzik są corocznie także goście ho-
norowi, czyli małżeństwa obchodzące 60-le-
cie zawarcia związku (diamentowe gody). 
Okolicznościowe dyplomy takim parom, czy-
li Zofii i Jerzemu Kaszubom, Helenie i Sta-
nisławowi Spaleniakom oraz Stanisławie 
i Tadeuszowi Wojcieszakom wręczyli bur-
mistrz oraz jej zastępca Zdzisław Mielcza-

rek. Nieobecnej na uroczystości parze jubi-
latów Danucie i Marianowi Rachwalskim 
okolicznościowe gratulacje również zostaną 
przekazane w najbliższym czasie.

Uroczystość była dla burmistrz Bożeny 
Budzik okazją do wyrażenia podziękowań 
za wspaniały przykład dawany młodszym 
pokoleniom mieszkańców: bo któż, jeśli nie 
właśnie Wy – pary z pięćdziesięcioletnim 
i sześćdziesięcioletnim stażem małżeńskim, 
może cokolwiek powiedzieć o miłości, która 
wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje? Sta-
nowicie nie tylko dla Waszych najbliższych, ale 
dla całego społeczeństwa wspaniały przykład 

miłości bezinteresownej, ofiarnej, cierpliwej, 
przezwyciężającej trudy codzienności. […] To, 
Drodzy Państwo, że po tylu latach wciąż jeste-
ście razem, to ogromny sukces, którego z całe-
go serca Wam gratuluję.

Wraz z jubilatami świętowali ich najbliżsi. 
Po części oficjalnej, która zakończyła się wznie-
sieniem toastu i pamiątkowymi zdjęciami 
z władzami samorządowymi, wszyscy usiedli 
do stołu, by przy symbolicznym ciastku i kawie 
cieszyć się z przeżytych wspólnie lat.

Magdalena Kąpielska 

Gośćmi honorowymi uroczystości są co roku 
małżeństwa obchodzące 60-lecie zawarcia związku

Parom obchodzącym 50-lecie związku 
małżeńskiego wręczono pamiątkowe medale
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