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IV Tasomix Cup
3 października br. w Biskupicach Ołobocznych odbył się IV Tasomix Cup. 

Jak zaznaczył obecny na zawodach bur-
mistrz Jerzy Łukasz Walczak impreza ta na 
stałe wpisała się w kalendarz sportowych 
imprez odbywających się na terenie naszej 
Gminy. Jego tegoroczna edycja była okazją 
do zainaugurowania odnowionego boiska, 
które w ubiegłym roku zyskało nawodnienie 
i zostało wyrównane a przez ostatnich kilka 
miesięcy ukorzeniała się na nim trawa. Niech 
spora liczba trenujących tutaj dzieci świadczy 
o tym, że warto inwestować w sport. Razem 
z radnymi, działaczami sportowymi oraz 
dziećmi dokonano uroczystego otwarcia bo-
iska, które od teraz będzie służyć miejscowej 
szkole podstawowej oraz Klubowi Sporto-
wemu Pogoń Nowe Skalmierzyce. Tegorocz-
ne prace pochłonęły niespełna 130 000 zł 
z budżetu samorządu.

Do późnych godzin popołudniowych 
trwała za to rywalizacja sportowa, która wy-
łoniła zwycięzców:
1. miejsce KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 1
2. miejsce KP Centra 1946 Ostrów 

Wielkopolski 
3. miejsce GKS Iskra-Prosna Sieroszewice 
4. miejsce KS Pogoń Nowe Skalmierzyce 2 
5. miejsce Szkółka Piłkarska KS Pogoń 

Nowe Skalmierzyce 
6. miejsce Akademia Piłkarska Reissa 

Pleszew 1 
7. miejsce KKS Astra Krotoszyn 
8. miejsce Akademia Piłkarska Reiss 

Pleszew 2 
9. miejsce OKS Ostrów Wielkopolski 
10. miejsce LKS Gorzyczanka Gorzyce 

Wielkie 

Najlepszym strzelcem turnieju został Ke-
vin Karolewski z Iskry Sieroszewice. Jako 
najbardziej wartościowego gracza wybrano 
Nikodema Herbika z Pogoni Nowe Skalmie-
rzyce, a najlepszym bramkarzem został Mi-
łosz Maciaszek z tegoż samego klubu. Głów-
nym sponsorem wydarzenia jest od lat firma 
Tasomix, która razem z samorządem Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce wspiera klub.w

Aleksander Liebert

Pięć nowych miejsc rekreacji 
w gminie Nowe Skalmierzyce 
z dofinansowaniem z PROW
Zakończyły się prace związane z powstaniem pięciu kolejnych 
miejsc rekreacji w gminie Nowe Skalmierzyce – tym razem zyskali je 
mieszkańcy Mącznik, Śmiłowa, Gostyczyny, Węgier i Gałązek Małych. 

Cieszę się, że ciągle poszerzana oferta re-
kreacji czy zabawy dla najmłodszych trafia do 
coraz większej grupy mieszkańców. Całość za-
dania kosztowała 340 tys. zł, z czego ponad 216 
tys. zł stanowiło dofinansowanie, które pozy-
skaliśmy z PROW na lata 2014-2020 w ramach 
naboru prowadzonego przez Lokalną Grupę 
Działania „Okno Południowej Wielkopolski” 
– podsumował Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

W Mącznikach powstał plac zabaw wraz 

z altaną. Do dyspozycji najmłodszych są 
huśtawki, karuzela, drabinki, zjeżdżalnia 
oraz piaskownica. Podobny zestaw zamon-
towano na tyłach świetlicy we Węgrach, 
która obecnie jest w trakcie remontu. Na 
placach zabaw w Gostyczynie oraz Śmi-
łowie na najmłodszych czekają karuzele, 
piaskownice, zjeżdżalnie oraz huśtawki. Na-
tomiast w Gałązkach Małych przewidziano 
powstanie wiaty rekreacyjnej.

Dariusz Smułka

Otwarcie placu zabaw w Gostyczynie

Mączniki

Śmiłów

Węgry
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Jak co roku uczczono pamięć lotników składając wiązanki kwiatów i zapalając znicze

Uroczystość pod 
pomnikiem Lotników 
w 78. rocznicę 
wydarzenia

Po raz kolejny władze samorządowe, de-
legacje organizacji społecznych, instytucji 
i służb mundurowych a także przedstawi-
ciele najmłodszego pokolenia mieszkańców 
– wychowankowie szkół i przedszkoli wzięli 
udział w uroczystości upamiętniającej pol-
skich lotników, którzy w nocy z 14 na 15 
września 1943 roku zginęli w katastrofie 
samolotu Halifax JD 154.

Jak co roku uczczono ich pamięć skła-
dając wiązanki kwiatów, zapalając znicze, 
wystawiając poczty sztandarowe i pełniąc 
wartę honorową pod pomnikiem. Z roku na 
rok odchodzą kolejni świadkowie wojennej 
zawieruchy, dlatego tak ważne jest, byśmy 
chronili pamięć o bohaterach tamtych cza-
sów – pisze na swym profilu społecznościo-
wym Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Jerzy Łukasz Walczak. 

Wartę przy pomniku pełnili harcerze ze 
Szczepu „Granica” im. Powstańców Wielko-
polskich w Nowych Skalmierzycach. Poczty 
sztandarowe poza harcerzami wystawili 
również Miejsko-Gminny Związek OSP, Spół-
dzielczy Związek Grup Producentów Rol-
nych „Lazur” oraz szkoły podstawowe: im. 
Powstańców Wlkp. z Nowych Skalmierzyc, 
im. Polskich Noblistów z Nowych Skalmie-
rzyc a także im. Adama Mickiewicza ze Skal-
mierzyc. Okolicznościowy referat wygłosiła 
uczennica ósmej klasy szkoły podstawowej 
im. Polskich Noblistów Iga Ciupka.

Dariusz Smułka
fot. Magdalena Kąpielska
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Część oficjalna uroczystości

Wnętrze nowej letniej harcówki

95-lecie harcerstwa  
na ziemi skalmierzyckiej
Szczep ZHP „Granica” im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych 
Skalmierzycach zorganizował przyjęcie z okazji 95-lecia harcerstwa 
na ziemi skalmierzyckiej. Przedsięwzięcie odbyło się 19.09.2021 
roku na Stadionie Miejsko-Gminnym przy starym basenie i miało 
charakter rodzinnego pikniku z koncertami.

Obchody rozpoczęły się występem Agaty 
Świętoń dla najmłodszych, ale i nie tylko. Ar-
tystka przeniosła nas w podróż w głąb siebie. 
Przedstawiła receptę na szczęśliwą i dobrą 
dorosłość poprzez świadome przeżywanie 
oraz poznawanie wszystkiego, co niesie ze 
sobą dzieciństwo. Tego dnia 13 Gromada 
Zuchowa „Leśne Skrzaty” miała jubileusz 
25-lecia działalności. Z tego powodu odbyła 
się część zuchowa II. Festiwalu Piosenki Har-
cerskiej „Tak mało, a przecież tyle”. Od pierw-
szej edycji festiwalu minęło trzynaście lat. 
W 2008 roku spotkaliśmy się w sali widowi-
skowej w Nowych Skalmierzycach. Niestety 
to był jedyny raz, a nasz tegoroczny jubileusz 
był idealny do powtórzenia tego wydarzenia. 

Po występie zuchów nadszedł czas na 
część oficjalną. Konferansjerzy przywita-
li gości. Swoimi przemówieniami uraczy-
li nas: Jerzy Łukasz Walczak - burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Paweł 
Rajski - starosta powiatu ostrowskiego, To-
masz Ławniczak - poseł na sejm RP, phm. 
Marta Goździelewska - komendantka huf-
ca ZHP w Kaliszu, Anna Walczak - dyrektor 
Przedszkola „Jarzębinka” oraz Marta Pawlak 
i Aleksander Nowakowski - przedstawiciele 
Koła Przyjaciół Harcerstwa, którzy wręczali 
komendantowi Szczepu ZHP „Granica hm. Ja-
kubowi Nowakowi życzenia oraz gratulacje. 

Był to wyjątkowy dzień dla Koła Przyja-
ciół Harcerstwa, gdyż osoby zaangażowane 

w działalność na rzecz harcerzy zostali od-
znaczeni srebrną odznaką Ruchu Przyjaciół 
Harcerstwa, a byli to: Jerzy Łukasz Walczak, 
Agnieszka Jaźwiec, Marta Wasilewska, Ro-
bert Wasilewski i Mirosław Kąpielski. To 
nie jedyne odznaczenia, które wręczono. 
Instruktorki i instruktor z naszego szczepu 
zostali odznaczeni Harcerską Służbą Wiel-
kopolsce – wyróżnieniem przyznawanym 
przez Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej 
kadrze harcerskiej za działania wychowaw-
cze, programowe i organizacyjne. HSW wrę-
czała Zastępczyni Komendanta Chorągwi 
phm. Anita Walachowska, a zasłużeni to: 
phm. Gabriela John, pwd. Paulina Wasilew-
ska oraz pwd. Łukasz Kostecki. 

Po wszystkich honorach ze sceny przenie-
śliśmy się do nowej, letniej harcówki im. hm. 
Kazimierza Tacika i phm. Kazimierza Gabi-
sia, która została oficjalnie otwarta w dniu 
naszego jubileuszu. Chcieliśmy podziękować 
w ten symboliczny sposób zarówno tym 
dwóm druhom, ale też po części wszystkim 
instruktorkom i instruktorom harcerstwa, 
którzy od 1926 roku tworzyli ruch harcer-
ski na naszych ziemiach. Postanowiliśmy, 
że harcówka będzie nosić imię tych instruk-
torów, bo całym życiem pokazywali jak być 
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Nie zabrakło też strefy relaksu na leżakach i kuchni polowej

Wystawa o historii skalmierzyckiego harcerstwa

dobrym człowiekiem. To dzięki nim lokalne 
harcerstwo przetrwać mogło trudny czas 
PRL, ale też odrodziło się po jego rozpadzie. 

Dzięki nowej harcówce sfinansowanej 
w kwocie 125.000 zł ze środków 
samorządu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce harcerze ze Szcze-
pu „Granica” mają swoje nowe 
miejsce spotkań i zbiórek. Obiekt 
został dostosowany do naszych 
potrzeb i wykończony pięknymi 
drewnianymi zdobieniami. W ca-
łość wchodzi główna sala zbiórko-
wa, łazienka z toaletą oraz dwupo-
ziomowy magazyn.

Następnie odbyła się druga 
część festiwalu - dla starszych 
uczestników. Swoje występy na 
scenie zaprezentowali harcerze, 
harcerze starsi i wędrownicy. 
W czasie festynu działały różne 
miejsca, w których każdy z gości 
mógł znaleźć coś dla siebie. Harcerze zor-
ganizowali strefę relaksu, kuchnię polową, 
zaGRAjNICĘ - strefę gier planszowych oraz 
przy wsparciu Koła Przyjaciół Harcerstwa 
- kawiarenkę. Cykl koncertów rozpoczęła 
Agata Radziszewska - młoda artystka i har-

cerka z hufca ZHP Ostrów Wielkopolski. Na-
stępnie w rockowe klimaty przeniósł nas 
zespół Beware. Część koncertową zakończył 
bluesowo-rockowy występ zespołu Parado-

gs. Na zakończenie pikniku spotkaliśmy się 
przy wspólnym ognisku. 

Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy 
tego dnia byli z nami. Mamy nadzieję, że 
będą Państwo z nami również za 5 lat, gdy 
będziemy świętować 100-lecie harcerstwa 

na ziemi skalmierzyckiej. Szczególne podzię-
kowania dla wszystkich gości i sympatyków 
harcerstwa, w tym: Stowarzyszenia Eudaj-
monia, Koła Przyjaciół Harcerstwa, 36 KDH 

„Orły”, 62 KDHS „Brzoza” im. Stefa-
na Szolc-Rogozińskiego oraz Ra-
dia Centrum 106.4 FM - medial-
nego patrona wydarzenia. A całe 
przedsięwzięcie nie mogłoby się 
odbyć na takim poziomie, gdyby 
nie objęcie go patronatem ho-
norowym i wsparciem finanso-
wym Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzego Łu-
kasza Walczaka oraz wsparciem 
naszych przyjaciół. Dziękujemy: 
Klubowi Motocyklowemu Iskra 
Skalmierzyce, Janowi Kukułce 
z firmy DrewLak, Agencji Rekla-
mowej Print Wizards, firmie bu-
dowlanej MasterVip (wykonawcy 
letniej harcówki), firmie Frukta 

z Węgier, firmie Audio Systems - operator 
sieci multiNET oraz producentowi małej ar-
chitektury ogrodowej firmie Fil-Pol.

 Marcelina Wdowczyk
fot. Aleksander Liebert

Otwarcie nowej, letniej harcówki im. hm. Kazimierza Tacika i phm. Kazimierza Gabisia
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Gałązki Wielkie - wieś z 600-letnim rodowodem
Część II

Pod koniec XVIII wieku w Gałązkach 
Wielkich nastąpiła komasacja dóbr, gdyż 
z kilku właścicieli pozostało tylko dwóch. 
W roku 1789 właścicielami dwóch odręb-
nych folwarków byli Jan Smardowski oraz 
pułkownik Jakub Chmielewski. W roku 1841 
jako samodzielny właściciel całych Gałą-
zek Wielkich występuje dziedzic Sadowski 
– właściciel pobliskiego Miedzianowa. 

Od niego w roku 1853 dobra za sumę 
24000 marek odkupił Adam Skarżyński na 
stałe zamieszkujący w swych dobrach rodo-
wych w Spławiu pod Bojanowem. W owym 
czasie był on również właścicielem sąsied-
niego Miedzianowa. Majątek zgromadzony 
przez Adama w drodze spadkowej obejął od 
roku 1876 jego syn Henryk Józef Skarżyński. 
Żoną wspomnianego Adama Skarżyńskiego 
była współwłaścicielka Gałązek Wielkich 
i Miedzianowa Paulina Antonina z domu 
Gorzeńska. Urodzona w roku 1827 była 
córką Wita Gorzeńskiego – powstańca listo-
padowego oraz Florentyny Niemojowskiej 
– siostry Jana Nepomucena Niemojowskiego, 
właściciela dóbr śliwnickich. Jej ojciec Wit 
Gorzeński był nie tylko szwagrem Jana Ne-
pomucena Niemojowskiego, ale też towarzy-
szem walk w okresie powstania listopadowe-
go. Po wczesnej śmierci ojca i matki opiekę 
nad osieroconymi dziećmi Gorzeńskich 
przejęli bezdzietni Niemojowscy ze Śliwnik. 
W ten sposób Gałązki Wielkie i Śliwniki po-
łączyły się więzami rodzinnymi, gdyż w mo-
mencie przejęcia Gałązek przez małżonków 
Paulinę i Adama Skarżyńskich żył jeszcze 
i gospodarzył w Śliwnikach niezwykły pa-
triota Jan Nepomucen Niemojowski, który 
zmarł w roku 1871. Adam Skarżyński urodził 
się w roku 1810 i zmarł w 1880 roku w do-
brach rodowych Spławie, gdzie wybudował 
okazały pałac. W latach 1853-1876 był wła-
ścicielem Miedzianowa i Gałązek Wielkich. 
Walczył w powstaniu listopadowym, a wcze-
śniej w ramach formacji wojskowej był po-
rucznikiem w korpusie kadetów Księstwa 
Warszawskiego. W okresie pracy organicznej 
działał społecznie w polskich towarzystwach 
społeczno-patriotycznych Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego. Nazywano go „Obywate-
lem pełnym cnót otoczonym powszechnym 
szacunkiem”. W roku 1853 zawarł związek 
małżeński z owdowiałą Pauliną Gorzeńską 
primo voto Pruską. Synami Adama Skarżyń-
skiego byli: Witold (1850-1910) – doktor 
nauk ekonomicznych, poseł do parlamentu 
pruskiego oraz Henryk Józef – spadkobierca 
Miedzianowa. Tam wybudował okazały pa-
łac, jednak Gałązki sprzedał Niemcowi Ber-
nardowi Tripsowi. Żoną Henryka Józefa była 
słynąca z urody Zofia z domu Karśnicka. 

W roku 1841 w Gałązkach Wielkich mia-
ły zamieszkiwać 194 osoby, a powierzchnia 
dóbr według danych z roku 1858 miała wyno-
sić 1320 mórg, co w dzisiejszym przeliczeniu 
wynosiłoby około 330 ha. Do roku 1881 po-
wierzchnia majątku zwiększyła się do 396 ha. 

Proces uwłaszczenia chłoPów 
w 1870

Zasadnicze zmiany własnościowe zaszyły 
w Gałązkach w roku 1870. W wyniku kilkulet-
nich zabiegów chłopów zamieszkujących tę 
wieś właśnie w tym roku zakończył się wie-
loletni proces uwłaszczenia włościan. Proces 
ciągnął się latami i obejmował sam akt złoże-
nia odpowiedniego wniosku przez włościan 
do Królewskiej Komisji Regencyjnej w Pozna-
niu, potem sporządzenie odpowiednich map 
terenu uwłaszczeniowego oraz spisanie aktu 
recesu przez zainteresowane strony i wy-
znaczonych urzędników regencji poznań-
skiej. Akt recesu, czyli uwłaszczenia został 
sporządzony w roku 1870 przed Królewską 
Komisją Regencyjną w Poznaniu i opatrzony 

podpisami zainteresowanych stron. W akcie 
ujęto jako głównego zainteresowanego wła-
ściciela dóbr Gałązki Wielkie Adama Skar-
żyńskiego zamieszkałego w Spławiu pod Bo-
janowem. Zgodnie z prawem o uwłaszczeniu 
mogli nim być objęci włościanie, co najmniej 
półrolnicy, mający możliwość i środki do sa-
modzielnego uprawienia otrzymanej ziemi. 
W Gałązkach Wielkich uwłaszczeni zostali:

Andrzej Spaleniak i jego żona Katarzyna 
ze Stempniów – oznaczeni w księgach hipo-
tecznych pod nr 4a.

Józef Bloch oznaczony w księgach hipo-
tecznych nr 4 b.

Stanisław Krzesiński i jego ojciec Jakób 
Krzesiński jako wspólni właściciele gospo-
darstwa oznaczonego nr 5. Oboje uwłaszcze-
ni przy spisywaniu aktu reprezentowani byli 
przez kuratora, którym był Rudenburg – Radca 
Sprawiedliwości w Pleszewie.

Ponadto przy sporządzaniu aktu recesu 
obecni byli zainteresowani właściciele oko-
licznych dóbr ziemiańskich z Kotowiecka, 
Miedzianowa, Gałązek Małych, które repre-
zentował właściciel Ludwik Schultz. Interesy 
wsi Pawłówek reprezentowali ich właściciele 
tj. Józef Nikodem Mikołaj Morawski oraz jego 
żona Eugenia Morawska.

Istotnym elementem aktu recesji było 
unormowanie spraw własności i użytkowania 
wspólnych pastwisk, jakie dotychczas mieli 
włościanie dóbr Gałązek Małych leżących na 
terenie wsi Gałązki Wielkie. Kolejnym punk-
tem recesu było zebranie w całość gruntów 
i wyznaczenie działek, jakie każdemu będą na-
leżeć. Zakończenie procesu uwłaszczenia było 
uzależnione od sporządzenia stosownych map, 
które wykonać miał uprawniony mierniczy. 
Ze względu na niezwykle długi okres sporzą-

dzania umowy uwłaszczenia oraz wszelkich 
zabiegów administracyjnych swoją ważność 
traciły mapy sporządzone przez mierniczego 
Wolffa w roku 1849. Kolejną mapę podziałów 
wykonała firma „Just Vermessung Revisor 
w lipcu 1866 roku. W samym procesie uzgod-
niono też wyznaczenie odpowiednich dróg 
dojazdu do gospodarstw oraz sąsiednich miej-
scowości. W akcie recesu napisano: Rozparce-
lowanie nastąpiło w sposób, iż każdy interesant 
główny za swe posiadłości dawne i za swe 
prawne udziały wynagrodzenie gruntem ode-
brał tak samo. W dokumencie recesowym od-
notowano wielkość otrzymanego areału. Artur 

Pracownicy majątku Gałązki Wielkie
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Scholtz z Gałązek Małych otrzymał 15 mórg 
i 116 prętów (m2), Andrzej Spaleniak otrzymał 
gospodarstwo wielkości 29 mórg i 144 pręty, 
Józef Bloch otrzymał areał wielkości 29 mórg 
i 55 prętów, natomiast Jakób i Stanisław Krze-
sińscy otrzymali 97 mórg i 144 pręty. W akcie 
recesji ustalono też przebieg dróg, określając 
zarazem ich szerokość. Droga komunikacyjna 
Sobótka–Pawłówek miał mieć szerokość 2,5 
pręta (2,5 metra), droga graniczna z Guto-
wem i Sobótką miała szerokość 1 pręta, droga 
z Gałązek do Pawłówka szerokość 3 prętów, 
z Gałązek do Miedzianowa szerokość 3,5 pręta, 
z Gałązek do Droszewa szerokość 1,2 pręta i z 
Miedzianowa do Raszkowa – 2 pręty.

Główną drogę komunikacyjną miało utrzy-
mywać dominium, natomiast pozostałe drogi 
polne mieli utrzymywać gospodarze. Odtąd 
terytorium Gałązek Wielkich zajmować miało 
obszar 1405 mórg i 125 prętów. Ostateczne 
zalecenia odnośnie domostw i gospodarstw 
mówiły: iż Andrzej Spaleniak ma swój dom le-
żący w planie gospodarstwa Józefa Blocha prze-
stawić na swoje terytorium. Inne budynki mają 
być używane przez właścicieli do czasu aż pobu-
dowanie stanie się potrzebne.

Jak podaje Adam Małyszko w swym opra-
cowaniu na początku lat 80 XIX wieku było 
we wsi 33 mieszkańców i dwa domy, a w do-
minium, czyli majątku było 5 domów i 97 
mieszkańców. W końcu XIX wieku obszar ma-

jątku zmniejszył się do 328 ha. Według danych 
z 1907 roku w majątku hodowano 42 konie, 
163 sztuki bydła i 39 świń.

Przejęcie dóbr Gałązek Wielkich przez Hen-
ryka Józefa Skarżyńskiego nie wzmocniło sta-
nu ekonomicznego majątku. Profesor Jerzy Pie-
trzak napisał w jego biogramie, że żył bardzo 
szeroko i znalazł się w tarapatach finansowych. 
W wyniku długów najpierw sprzedał Miedzia-
nów, a w końcu także Gałązki Wielkie. Przeka-
zanie majątku w ręce niemieckie spotkało się 
z krytyczną oceną ziemian-Polaków i naraziło 
go na ostracyzm tego środowiska. Był to czas 
epoki kanclerza Bismarcka i spotęgowanej 

polityki kulturkampfu. Polacy wszelkimi spo-
sobami starali się walczyć z pruską Komisją 
Kolonizacyjną. W roku 1906 Gałązki Wielkie 
stały się własnością pruskiego Skarbu Państwa 
i były dzierżawione przez syna Bernarda Trip-
sa – Johanna. Wraz z wybuchem I wojny świa-
towej, mimo kryzysu ekonomicznego, majątki 
ziemiańskie prosperowały w miarę dobrze, 
wykorzystując zapotrzebowanie na dostawy 
dla wojska nie tylko żywnościowe, ale przede 
wszystkim na dostawę koni jako znaczącej 
w tym czasie siły pociągowej. Majątek znajdu-
jący się w rękach dzierżawcy Niemca Tripsa 
mógł spokojnie prowadzić swoją działalność, 
współpracując zapewne z rozległymi dobrami 
von Lekova z sąsiednich Głósek, Żakowic i Ko-
towiecka. Gdy Polska odzyskała niepodległość 
w roku 1918, dobra Gałązek Wielkich przeszły 
na rzecz rządu polskiego, stanowiąc własność 
skarbu państwa. Zostały wydzierżawione 
przez Ksawerego Leperowskiego (1864-1947) 
i Emilię Leporowską (1874-1946r.), a później 
przez nich wykupione. Małżonkowie Leporow-
scy gospodarowali na dobrach wielkości 264 
ha, w których było 14,5 ha łąk i pastwisk oraz 
0,5 ha stawów. Okres międzywojenny to czas 
gospodarowania Ksawerego i Emilii Leporow-
skich zmuszonych borykać się z kryzysem eko-
nomicznym lat dwudziestych, który szczegól-
nie dotknął sferę gospodarki rolnej. Większość 
ziemian ratowała się sprzedażą części ziemi, 

wpisując się tym samym w planowaną przez 
ówczesne rządy parcelację majątków ziem-
skich. W wyniku tych działań w latach 1926-
1928 z majątku rozparcelowano na rzecz miej-
scowych mieszkańców ponad 100 ha gruntów, 
w wyniku czego powstały sąsiadujące dziś 
z majątkiem indywidualne gospodarstwa rol-
ne. Współpraca Ksawerego Leporowskiego 
z wojskiem miała też związek z odbywającymi 
się na terenie majątku ćwiczeniami wojskowy-
mi, po których do dzisiaj zachowały się zdjęcia 
pieczołowicie przechowywane przez spadko-
bierców, czyli Mariana i Ewę Walczaków. 

Okres II wojny światowej Gałązki Wielkie, 

położone na uboczu ważniejszych traktów 
komunikacyjnych, zdołały przetrwać w stanie 
niezniszczonym, bez większych ofiar. Miej-
sce wysiedlonych przez okupanta właścicieli 
zajął niemiecki „Treuhander”, czyli osadnik 
zarządzający dobrami na rzecz hitlerowskich 
Niemiec. Nieznany z nazwiska zarządca praw-
dopodobnie Baltendeutsch – czyli przesie-
dleniec z krajów nadbałtyckich, okazał się na 
tyle uczciwym człowiekiem, że opuszczając 
w 1945 roku dwór pozostawił go w stanie 
nierozgrabionym. Powracająca z wygnania 
rodzina Leporowskich i Walczaków mogła 
na nowo rozpocząć gospodarowanie w jakże 
zmienionych warunkach społeczno-politycz-
nych. Zachowany do dzisiaj w stanie prak-
tycznie niezmienionym dwór wraz z zabu-
dowaniami odzwierciedla stan posiadania 
z okresu Ksawerego i Emilii Leporowskich, 
czyli z lat 20-tych ub. wieku. Trudno stwierdzić 
czy powstałe w latach dwudziestych założenie 
dworskie wraz z zabudowaniami folwarczny-
mi znajduje się dokładnie w miejscu starego 
drewnianego dworu opisywanego przez Wła-
dysława Rusińskiego w inwentarzach dóbr 
szlacheckich. Najprawdopodobniej tak, gdyż 
mapy z okresu uwłaszczenia oraz późniejsze 
z okresu pruskiego lokują folwark w miejscu 
obecnego założenia dworskiego. Plan budyn-
ków folwarcznych został zmieniony w okresie 
międzywojennym, prawdopodobnie już po 
czasie parcelacji dóbr. Istniejące przed I wojną 
światową dość rozległe zabudowania gospo-
darcze rozłożone na planie prostokąta uległy 
wówczas zmniejszeniu tak, że podwórze fol-
warku przyjęło kształt kwadratu. Do dzisiaj 
zachował się w dobrym stanie budynek spi-
chlerza wybudowany w 1883 roku oraz sto-
doła z tego okresu o dwóch przejezdnych kle-
piskach. Po wojnie przebudowie uległa obora, 
przyjmując rolę obiektu wielofunkcyjnego. 
Dziś całość zabudowań starannie utrzymana 
służy w dalszym ciągu celom gospodarczym. 

Swoją niezwykłą wartość nie tylko dla wsi 
Gałązki Wielkie, czy dla obecnych mieszkań-
ców obiektu, ale przede wszystkim dla historii 
polskiego ziemiaństwa, ma dwór pilnie strze-
gący swojej historii wśród uroczego i zadbane-
go parku z bogatym drzewostanem. Nietknię-
ty przez powojenną pożogę władz ludowych 
i zmian systemowych, stanowi dziś cenny 
pomnik historii polskiego ziemiaństwa. Wy-
budowany w latach dwudziestych XX wieku 
i później rozbudowany zachował się w stanie 
niezmienionym przez sto lat. Zaprojektowany 
na planie prostokąta, o asymetrycznym ukła-
dzie pomieszczeń jako budynek murowany 
z dachem dwuspadowym nakrytym dachów-
ką. Parterowy z obszernym mieszkalnym 
poddaszem z zewnątrz w części frontalnej 
niesymetryczny, raczej architektonicznie nie 
nawiązujący do typowych dworków polskich. 
Niezwykłą wartością tego obiektu jest urocze 
wnętrze pamiętające czasy pierwszych właści-
cieli. Zasiadając przy stole pamiętającym Ksa-
werego i Emilię Leporowskich można choć na 
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chwilę przenieść się do lat dwudziestych i po-
czuć jak samodzielny dziedzic dóbr, a w marze-
niach poczekać w tym nastrojowym wnętrzu, 
aż ubrana w służbowy mundurek pokojówka 
wniesie aromatyczną kawę w porcelanowej 
filiżance. Mimo upływu czasu, duch minionych 
lat krąży jeszcze po tym urokliwym wnętrzu. 

Niezwykłej wartości temu miejscu nadaje 
pieczołowicie zadbany park z początków XX 
wieku. Położony wśród stawów nad rzeczką 
Trzemną. Wjeżdżających do założenia par-
kowego gości wita wypielęgnowana alejka 
grabowa prowadząca do dworu i ukwiecone-
go podwórza. W zadbanym parku koneserzy 
pięknej natury mogą napawać się widokiem 
starych drzew różnych gatunków – dębów, 
kasztanowców, jesionów, akacji, lip czy no-
wych nasadzeń świerków i modrzewi.

 Potomkiem Leporowskich była córka Ire-
na nazywana przez rodzinę zdrobniale „Inu-
sią”. Jedyna spadkobierczyni majątku wyszła 
za mąż za Stanisława Walczaka, któremu 
dobra Gałązek przekazał Ksawery Leporow-
ski. Od czasów międzywojennych dobra te, 
z wyjątkiem okresu wojny, należą do rodziny 
Walczaków. 

Gałązki w okresie Powojennym

Po zakończeniu działań wojennych w 1945 
roku przedwojenni właściciele powrócili do 
swych dóbr. Już w 1946 roku umarła Emilia 
Leporowska, a w rok później jej małżonek 
Ksawery. Około 100-hektarowe gospodar-
stwo przejęli Stanisław i Irena Walczakowie. 
To właśnie ostatnim dziedzicom na Gałąz-

kach Wielkich - państwu Walczakom - udało 
się przetrwać powojenny okres stalinizmu 
i kolektywizacji. Mimo licznych zakusów, swój 
stan posiadania zdołali utrzymać nie tylko 
Marian i Ewa Walczakowie, ale i pozostali wła-
ściciele indywidualnych gospodarstw rolnych. 
Od roku 1951 funkcję sołtysa wsi sprawował 
Wacław Józefowicz, a po nim Maria Józefo-
wicz. Od roku 1998 do 2019 Gałązkom Wiel-
kim sołtysował Stanisław Kucharski, a od roku 
2019 funkcję sołtysa pełni Ewa Gierszewicz. 
Analizując informacje archiwalne dotyczą-
ce Gałązek Wielkich w okresie PRL możemy 
odnotować informację mówiącą, że w latach 
50-tych istniało tu 37 indywidualnych gospo-
darstw rolnych, a wszystkich zamieszkujących 
rodzin było 48. Wieś była niezelektryfikowa-
na. W 1952 roku zamieszkiwało tu 216 osób, 
z których 170 utrzymywało się z rolnictwa, 
a 46 z pracy pozarolniczej. Okres lat 60-tych to 
stopniowy rozwój największej obecnie firmy 
transportowo-usługowej Kazimierza Orłow-
skiego, który mimo polityki niesprzyjającej 
gospodarce prywatnej potrafił utrzymać się 
na rynku, dochodząc obecnie do rangi znaczą-
cego producenta wyrobów metalowych. Naj-
ważniejszymi problemami mieszkańców były 
wprowadzone obowiązkowe dostawy płodów 
rolnych, z których nie wszystkim udawało się 
wykonać. W roku 1951 przodownikami sku-
pu byli gospodarze Markowski Franciszek, 
Wasielewski Wojciech i Urbaniak Szymon. 
Oni też zostali wytypowani z gminy na Zjazd 
przodujących chłopów. Kolejnym problemem 
dla ówczesnych rolników były obowiązko-
we podatki gruntowe – przykładowo w 1951 

roku cała wieś musiała zapłacić kwotę 92 796 
zł. W roku 1951 na zebraniach wiejskich roz-
poczęła się dyskusja o planowanej reformie 
samorządowej. Wówczas mieszkańcy Gałązek 
Wielkich łącznie z sołtysem Wacławem Józe-
fowiczem optowali za przynależnością wsi do 
powiatu ostrowskiego. Nieugięta postawa soł-
tysa spotkała się z negatywnym odbiorem ów-
czesnych władz partyjno-powiatowych, które 
nie omieszkały wytknąć mu niezrealizowane 
planowe dostawy. W odpowiednim protokole 
napisano: Gałązki Wielkie również swe plany 
nie wykonują w pełni, trzeba by i sołtys groma-
dy przypomniał sobie, że ma plan dostawy i wy-
konał go w terminie, gdyż zaległość wynosi 55 
kg zboża. Dalej nastąpiło wymienienie kolej-
nych rolników zalegających z obowiązkowymi 
dostawami. 

Lata PRL-u minęły bezpowrotnie i dzisiaj 
cała społeczność wiejska próbuje wpisać się 
w nowe realia społeczno-ekonomiczne, któ-
re też nie należą do najłatwiejszych. Powoli 
Gałązki Wielkie stają się poligonem doświad-
czalnym w przyszłej wizji dużych gospodarstw 
rolnych i wyspecjalizowanych firm rolniczo
-hodowlanych. W kolejne 100-lecie wieś wkra-
cza zapewne z pewną obawą i niepewnością, 
a zarazem faktem nieuniknionych przeobra-
żeń własnościowych związanych z coraz więk-
szym brakiem rąk do pracy. 

Zorganizowane przez sołtys oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich obchody 620-lecia wsi 
były okazją do wspólnego świętowania oraz 
integracji mieszkańców dumnych z bogatej 
historii. 

 Opracowanie: Jerzy Wojtczak

Dzień Pieczonego 
Ziemniaka 
w Droszewie
25 września 2021 roku Koło 
Gospodyń Wiejskich w Droszewie 
zorganizowało festyn pn. „Dzień 
Pieczonego Ziemniaka”, na 
którym każdy mieszkaniec wsi 
znalazł coś dla siebie.

Najmłodszym atrakcje zapewniła anima-
torka, która przez wspólne zabawy, malowa-
nie buzi czy robienie tatuaży przyciągnęła 
do siebie liczne grono milusińskich. Prze-
jazd ciuchcią był atrakcją dla starszych. Dla 
każdego młodego uczestnika przewidziano 
słodki upominek, natomiast dla mieszkań-
ców wsi został przygotowany poczęstunek. 
Miłe spotkanie zostało zakończone wspól-
nym biesiadowaniem i zabawą z didżejem. 
Na festynie była również możliwość sko-
rzystania ze szczepień przeciwko Covid-19 
w ramach akcji „Szczepimy się z KGW”.

Alina Mądry
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Festyn w Trkusowie

W dniach 25-26.09.2021 roku w Trku-
sowie odbył się festyn zorganizowany w ra-
mach akcji „Szczepimy się z KGW” oraz na 
pożegnanie lata. W trakcie festynu zaszcze-
piło się dwadzieścia osób. Członkinie KGW, 
sołtys i rada sołecka przygotowali liczne 
atrakcje dla wszystkich uczestników, tych 
starszych, jak i tych młodszych. Wszyscy ba-
wili się wyśmienicie!

Karolina Łukowiak

620-lecie Gałązek Wielkich  
połączone ze świętem plonów
Wyjątkowy charakter miały tegoroczne dożynki wiejskie w Gałązkach 
Wielkich, bowiem połączono je z jubileuszem 620-lecia wsi. 

Świętowanie rozpoczęło się od przejazdu 
korowodu do kościoła parafialnego w Dro-
szewie, gdzie organizatorzy – sołtys Ewa 
Gierszewicz, rada sołecka oraz panie zrze-
szone w KGW Gałązki Wielkie uczestniczyli 
wraz z mieszkańcami wsi oraz gośćmi – bur-
mistrzem Jerzym Łukaszem Walczakiem 
i radnym Janem Korzeniewskim w nabożeń-
stwie dziękczynnym sprawowanym przez 
proboszcza ks. dra Jarosława Materlińskie-
go. Dziś możemy się zastanawiać po co są ju-
bileusze? Po co obchodzimy je w swoim życiu? 
Przede wszystkim gromadzimy się, aby się 

cieszyć, w wielu przypadkach, że przeżyliśmy 
wiele lat. Dziękujemy wówczas Panu Bogu 
za te lata, bo to jest taki czas radości połą-
czonej z dziękczynieniem. A dzisiejszy jubile-
usz 620-lecia wsi jest świętem wszystkich jej 
mieszkańców – podsumował proboszcz.

Po nabożeństwie udano się przed świe-
tlicę wiejską w Gałązkach Wielkich, gdzie 
na uczestników czekało wiele atrakcji – od 
swojskiego poczęstunku i jubileuszowego 
tortu, przez występ „Kapeli znad Baryczy”, 
dmuchany zamek dla dzieci, przejazd kolejką 
po wsi, przyśpiewki w wykonaniu młodych 

mieszkanek, wykład o historii Gałązek Wiel-
kich prowadzony przez Jerzego Wojtczaka, 
wystawę poświęconą tradycji dożynek, aż 
po zabawę taneczną wieńczącą świętowanie. 
Nie zabrakło również tradycyjnego obrzędu 
przekazania na ręce sołtys oraz burmistrza 
chleba przez starostów dożynek – Agnieszkę 
Bartnik oraz Janusza Kałużnego. Ogromny to 
zaszczyt i radość świętować 620-lecie Gałązek 
Wielkich w tak dużym gronie mieszkańców 
zaangażowanych nie tylko w bieżące życie 
wsi i organizację dzisiejszych wiejskich doży-
nek, ale równie chętnie kultywujących pamięć 
historyczną o swojej Małej Ojczyźnie. Dumy, 
radości i energii do działania na rzecz tego, 
by ta wieś była domem na miarę Waszych ma-
rzeń – życzył Jerzy Łukasz Walczak. 

Na pamiątkę wydarzenia sołtys wraz 
z burmistrzem odsłonili tablicę umiejsco-
wioną na ścianie świetlicy. 

Dariusz Smułka
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Gminne becikowe  
ponownie w Starym Kinie

Jednymi z najbardziej radosnych uroczystości są te z udziałem dzie-
ci – z entuzjazmem witam kolejnych 26 maluszków w naszej gminnej 
wspólnocie – tymi słowami Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Jerzy Łukasz Walczak powitał zebranych w Starym Ki-
nie rodziców, którzy 17 września odebrali z jego rąk jednorazowe 
świadczenie w wysokości 500 zł z tytułu urodzenia się dziecka w ra-
mach kolejnej edycji „Kasy dla Bobasa”.

W drugiej połowie roku urodziło się 15 chłopców oraz 11 dziew-
czynek. Podsumowanie tegorocznej „Kasy dla Bobasa” odbędzie się 
w grudniu.

Dariusz Smułka
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Wrzesień w Klubie Seniora  
w Nowych Skalmierzycach 

zajęcia motywacyjne z psychologiem 
– 01.09.2021 roku

01.09.2021 roku Klub Seniora odwiedzi-
ła psycholog Katarzyna Owczarczyk, która 
poprowadziła zajęcia motywujące pod ha-
słem „Żyj pełnią życia”. Zajęcia wniosły dużo 
pozytywnej energii, chęci do działania i roz-
wijania pasji. Mowa była m.in. o codziennej 
wdzięczności, relaksie umysłu i ciała oraz 
wdrożeniu w życie ćwiczenia, które polega 
na myśleniu o pozytywnych rzeczach. Senio-
rzy jednogłośnie stwierdzili, że najważniej-
szą rzeczą jaką można podarować drugiemu 
człowiekowi jest UŚMIECH! 

spotkanie z pielęgniarką – 02.09.2021r.
Od 02.09.2021 roku Klub Seniora dwa 

razy w miesiącu będzie odwiedzać pielę-
gniarka Małgorzata Bąkowska. Każda z osób 
będzie miała możliwość pomiaru ciśnienia 
i cukru oraz zadania pytań dotyczących ich 
sytuacji zdrowotnej.

spotkanie z dietetykiem – 06.09.2021r.
06.09.2021 roku Klub Seniora odwiedzi-

ła dietetyk kliniczny Agnieszka Marciszak, 
która podzieliła się wiedzą dot. codziennych 
nawyków żywieniowych, zdrowych zamien-
ników w diecie oraz wskazała kilka wska-
zówek, które wspomogą regularne spoży-
wanie posiłków w ciągu dnia. Na koniec 
Seniorzy mieli możliwość skorzystania z po-
miaru masy ciała na specjalnym urządzeniu.

warsztaty z przedstawicielami zus 
i Policją – 08.09.2021r.

08.09.2021 roku w Klubie Senior+ odbyły 
się warsztaty z przedstawicielami Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych z Ostrowa Wiel-
kopolskiego. Seniorzy uzyskali informacje 

dotyczące zasad waloryzacji rent i emerytur, 
możliwości uzyskania renty rodzinnej po 
zmarłym małżonku, uzyskania świadcze-
nia uzupełniającego przez osoby niezdolne 
do samodzielnej egzystencji i wiele innych 
cennych porad. Po zakończonym spotkaniu 
Seniorzy mieli możliwość skorzystania z in-
dywidualnych porad. Serdecznie dziękuje-
my za przybycie, wiedzę i życzliwość Iwonie 
Kwiatkowskiej, Renacie Polerowicz oraz 
Ewie Szymankiewicz. 

W tym dniu odbyła się również wizyta 
sierż. sztab. Ewy Golińskiej-Jurasz z Komen-
dy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielko-
polskim, która przedstawiła Seniorom sku-
teczne metody zapobiegania negatywnym 
zjawiskom, takim jak oszustwa, kradzieże, 
rozboje. Szeroko omawianym tematem 
były aktualne metody „na wnuczka”, dzięki 
czemu Seniorzy uzyskali wiedzę jak nie dać 
się oszukać.

spotkanie z psychoonkologiem 
– 09.09.2021r.

09.09.2021 roku Klub Seniora gościł 
psychoonkologa Elżbietę Dudziak, która 
poprowadziła wykład na temat metody Si-
montona. Seniorzy uzyskali wskazówki jak 
korzystać z tej metody, jak czerpać radość 
z bycia tu i teraz a także jak ważne są zwykła 
życzliwość i uśmiech. 

METODA SIMONTONA to rodzaj psycho-
terapii skierowanej do osób chorych na no-
wotwory oraz ich bliskich. Celem terapii tą 
metodą jest poprawa jakości życia tych osób 
i wyrwanie ich ze stanu beznadziei. Terapia 
pomaga chorym m.in. w procesie leczenia, 
często wpływając na jego efektywność. Me-
toda Simontona skupia się na tym, aby uczyć 
pacjenta, jak skutecznie radzić sobie z nie-

pożądanymi, negatywnymi myślami i emo-
cjami, jak wzbudzać w sobie nadzieję i w 
konsekwencji, jak sprawiać, by w naszym 
życiu było więcej radości i poczucia sensu. 
Dzięki temu, oprócz poprawy jakości życia, 
dochodzi również często do istotnej popra-
wy efektów leczenia onkologicznego.

karaoke – 10.09.2021r.
10.09.2021 roku odbyło się pierwsze 

„Karaoke” w Klubie Senior+. Dobrej zaba-
wy było co nie miara. Każdy Senior miał 
okazję zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę. 
Dla najlepszych interpretacji były nagrody, 
m.in. bilety do teatru. Gratulujemy każdemu 
z wykonawców.

Pieczenie ciasteczek – 14.09.2021r. 
14.09.2021 roku odbyły się zajęcia ku-

linarne. Seniorki wyczarowały pyszne cia-
steczka i placuszki.

spotkanie ze specjalistą dot. metody 
Bowena - 17.09.2021r.

17.09.2021 roku gościliśmy w Klubie Se-
nior + Dorotę Hubert. Seniorzy mieli okazję 
dowiedzieć się ciekawych informacji o me-
todzie Bowena. Technika ta to system lecze-
nia stosowany w celu przywrócenia równo-
wagi wewnętrznej organizmu. Opiera się na 
zasadach fizjologii, z których najważniejsza 
mówi o naturalnych zdolnościach ludzkiego 
ciała służących do autoregulacji ustroju. Za-
daniem techniki Bowena jest przywrócenie 
swobody ruchu tkanek i płynów ustrojo-
wych poprzez manualne oddziaływanie na 
tkankę łączną oraz pobudzenie w ten spo-
sób potencjału samoleczniczego organizmu.

zajęcia plastyczne – 20.09.2021r.
20.09.2021 roku Seniorzy starali się 

przenieść jesienną aurę na papier. 

koncert na misach tybetańskich 
i kryształowych – 21.09.2021r.

21.09.2021 roku Klub Seniora odwiedzi-

Zajęcia motywacyjne z psychologiem Biesiada pod chmurką
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ła Karolina Kontschyts, która poprowadziła 
koncert na misach tybetańskich i kryszta-
łowych. Wielu Seniorów już uczestniczyło 
w takim spotkaniu, lecz pojawiło się nowe 
grono chętnych, którzy mogli zrelaksować 
się i poczuć tę wspaniałą energię. 

spotkanie z geriatrą – 22.09.2021r. 
22.09.2021 roku gościliśmy dr. Marka 

Widenka - geriatrę i specjalistę chorób we-
wnętrznych. Doktor przekazał Seniorom 
cenne informacje na co zwrócić szczególną 
uwagę, aby zachować zdrowy organizm jak 
najdłużej. Nie zabrakło pytań otwartych. 

„Biesiada pod chmurką” – 24.09.2021r.
24.09.2021 roku odbyła się trzecia w tym 

roku muzyczna biesiada pod chmurką dla 
Seniorów, tym razem zorganizowana na po-
żegnanie lata. Biesiadowanie nie odbyło się 
bez grillowania, śpiewów i tańców. Kiełbasa, 
kaszanka, kolorowe sałatki, a potem do-
mowe ciasto i napoje raczyły podniebienia 
wszystkich uczestników biesiady.

Dodatkową atrakcją były występy „Te-
atrzyku Klubu Seniora”, który zaprezento-

wał scenki rodzajowe. Pierwszą pt. „Męskie 
pogaduchy przy piwku” i drugą pt. „Na do-
bry początek dnia”. W przedstawieniu go-
ścinnie udział wzięła Kierownik M-GOPS 
Urszula Gajda.

Biesiadę prowadziła i swym śpiewem 
uświetniła Maria Byzia-Szczepaniak. To-
warzyszyli jej akompaniatorzy: Wiesław 
Świrta – grą na akordeonie oraz Mirosław 
Smug – grą na gitarze. Z krótką prelekcją 
na temat bezpieczeństwa seniorów wystą-
pił dzielnicowy Michał Polowczyk. Wszyscy 
biesiadnicy przy wejściu otrzymali los, a ci, 
którym dopisało szczęście zdobyli nagrody 
m.in. kwiaty, bilety do teatru, krzyżówki, no-
tesy i perfumy.

Nasze zaproszenie przyjęli: Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łu-
kasz Walczak, Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Tadeusz Orze-
chowski oraz przedstawiciele komisariatu 
Policji w Nowych Skalmierzycach.

Biesiadę współtworzyli pracownicy M-
GOPS w Nowych Skalmierzycach, w tym pra-
cownicy socjalni, opiekunki i asystentki ro-
dziny, ale także sami Seniorzy – klubowicze.

Trening umysłu – 28.09.2021r.
28.09. 2021 roku w ramach zajęć „Zdro-

wy Senior” w Klubie Senior + odbył się ko-
lejny trening umysłu z udziałem psychologa 
Magdaleny Iskierki. Zajęcia są kontynuacją 
prowadzonych wcześniej przez ośrodek 
pomocy treningów pamięci i koncentracji. 
Udział w spotkaniach z psychologiem ma 
m.in. na celu propagowanie wiedzy na temat 
usprawniania i utrzymania w dobrej kondy-
cji naszego układu nerwowego, opóźniania 
procesu starzenia się mózgowia, uspraw-
niania pamięci oraz częściowo profilaktyki 
chorób neurodegeneracyjnych.

Psycholog przekazuje wiedzę na temat 
funkcjonowania procesów poznawczych 
oraz przeprowadza rozmaite ćwicze-
nia wzmacniające i poprawiające pamięć 
oraz koncentrację.

Na zakończenie spotkania psycholog 
przeprowadziła Trening Autogenny Schulza 
pozwalający na samodzielne uzyskanie sta-
nu odprężenia i zrelaksowania. 

Zajęcia plastyczne Pieczenie ciasteczek

Spotkanie z psychoonkologiem Spotkanie ze specjalistą dot. Metody Bowena

Spotkanie z pielęgniarką
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Święto Ziemniaka  
w Biskupicach Ołobocznych
19 września Koło Gospodyń Wiejskich z Biskupic Ołobocznych 
zorganizowało festyn rodzinny o nazwie Święto Ziemniaka.

 W programie imprezy oprócz motywu 
przewodniego związanego z „pyrą” zorga-
nizowano animacje dla dzieci, poczęstunek, 
zabawę taneczną oraz występ zespołu Dy-
namitki z Blizanowa. Ponadto organizatorzy 
zapewnili możliwość zaszczepienia się prze-
ciwko COVID-19. 

 Wśród zaproszonych gości oprócz miesz-

kańców udział wzięli poseł na Sejm RP To-
masz Ławniczak, burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak oraz przewodniczący rady Tadeusz 
Orzechowski. Burmistrz w swoim wystą-
pieniu nawiązał do aktywnej działalności 
miejscowego koła KGW oraz pogratulował 
inicjatywy integracji społecznej. 

Aleksander Liebert

Otwarcie placu zabaw w Gostyczynie
25 września w Gostyczynie odbył się festyn pn. „Szczepimy się z KGW” połączony z otwarciem 
placu zabaw.

Szczególne podziękowania dla Burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Je-
rzego Łukasza Walczaka, proboszcza parafii 
w Gostyczynie Janusza Jeżewskiego, radnego 
Jacka Łusiaka, sołtysa wsi Gostyczyna Karola 
Pietrzaka oraz rady sołeckiej, Eweliny Sta-
chowicz-Zych, strażaków z OSP Gostyczyna, 

medyków, którzy szczepili chętnych prze-
ciw COVID-19, pań z Urzędu Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce pracujących przy 
Powszechnym Spisie Ludności, inspektora, 
który prowadził punkt „Czyste Powietrze”, 
policjantów z komisariatu w Nowych Skal-
mierzycach, DJ Grzegorza i animatorów. 

Dziękujemy także paniom z KGW Gostyczy-
na za przygotowanie tak wspaniałego dnia: 
paniom, które piekły placki, przygotowały 
żurek, obsługiwały stoisko z popcornem 
i watą cukrową oraz grillowały kiełbaski. 
Dziękujemy! 

Małgorzata Michaś

Otwarciu placu zabaw towarzyszył pokaz 
ratowniczy OSP Gostyczyna
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„Prymas Tysiąclecia”
We wrześniu obchodziliśmy uroczystość beatyfikacji kard. Wyszyńskiego 
i s. Czackiej. Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia rozpoczął się 
już w 1989 roku. 

W październiku 2019 papież Franciszek 
upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyj-
nych do ogłoszenia dekretu o cudzie. Beatyfi-
kacja miała się odbyć w maju ubiegłego roku. 
Pandemia koronawirusa spowodowała, że 
uroczystość została odwołana. Uroczystość 
wyniesienia Prymasa Tysiąclecia jest ważna 
także dla czcicieli Matki Bożej Skalmierzyc-
kiej, ponieważ 4 września 1966 roku Prymas 
Polski kard. Stefan Wyszyński dokonał koro-
nacji obrazu Matki Bożej. Uczennica Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Kotowiecku Alek-

sandra Kowal pragnąc upamiętnić Wielkie-
go Prymasa napisała wiersz, który otrzymał 
wyróżnienie w konkursie „W oczekiwaniu 
na beatyfikację Księdza Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego” organizowanym przez Szko-
łę Podstawową im. Jerzego Badury w Mię-
dzyborzu. W przygotowaniu do konkursu 
pomagali nauczyciele: Urszula Adrian i ks. 
Marcin Nowicki. Życzymy dalszych sukce-
sów, kreatywności i radości tworzenia. 

Festyn na zakończenie lata
19 września br. okazał się dla mieszkańców Leziony nie tylko formą 
integracji i dobrej zabawy. 

Tego dnia Koło Gospodyń Wiejskich zor-
ganizowało festyn, którego głównym ce-
lem było zapewnienie mobilnego punktu 
szczepień jednorazową dawką szczepionki 
Johnson & Johnson. W uroczystości udział 
wzięli: Jerzy Łukasz Walczak- burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Ewelina 
Stachowicz Zych- inspektor do spraw pozy-
skiwania funduszy, Aleksander Liebert- kie-
rownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy, ks. Janusz Jeżewski- proboszcz Para-
fii pw. św. Mikołaja w Gostyczynie, st. sierż. 
Przemysław Musielak- dzielnicowy Komen-
dy Policji, Wiesław Wawrzyniak- wielolet-
ni sołtys Leziony, zarząd, członkowie koła 
oraz mieszkańcy. Również dla najmłodszych 
uczestników przygotowano szereg atrakcji: 
dwie darmowe dmuchane zjeżdżalnie, przy-

jazne alpaki, kącik artystyczny, gry planszo-
we, bańki mydlane, malowanie twarzy, pop-
corn i watę cukrową. Natomiast młodzieży 
zapewniono możliwość gry w ping-ponga 
i piłkarzyki. Oczywiście jak na staropolską 
gościnność przystało panie z KGW przygo-
towały dla wszystkich grochówkę, bigos, 
ciasto oraz kawę i herbatę. Nie zabrakło 
także dobrej muzyki oraz zabawy tanecz-
nej, którą poprowadził didżej Kamil. Jak się 
okazało nasze Panie i tym razem stanęły na 
wysokości zadania. Pokazały w ten sposób 
zarówno kunszt organizacyjny, kulinarny, 
jak również odpowiedzialność za siebie i in-
nych, co w swoim przemówieniu szczegól-
nie podkreślił burmistrz gminy. 

Dorota Bukowska

wiersz aleksandry kowal:
„Prymas Tysiąclecia” 

Przeczytać wszystkie książki z biblioteki? 
To nie sztuka 
Być pilnym, uczciwym, mądrym? 
To jest zadanie! 
Cieszyć się ze swojego dnia urodzenia? 
Zaszczyt… 
Kłótnia z nauczycielem? 
Kłopoty 
Problemy zdrowotne?
Nadzieja 
Pomoc? 
Radość z miłosierdzia
Nauka podczas wojny? 
Trud
Redakcja pisma? 
Czas poświęcony 
Sprzeciw wobec aresztu?

 Konsekwencje 
Akcje szpiegowskie? 
Pomysłowość 
Obrońca praw? 
Miłość do osób, które cierpią 
Marzenie o ład w Polsce?
 Spełnione pragnienie 
Posada Prymasa? 
Dużo pracy, dużo chwil spędzonych z innymi 
Wykładowca? 
Rozdanie wiedzy i wiary
 Order Orła Białego? 
Za zasługi, które uczynił 
Kolegium Kardynałów? 
Doradca papieża 
Ostatnia Msza? 
Radość i smutek… 
A na końcu? 
Miłość

Laureatka konkursu literackiego

Na festynie nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych
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II Festiwal Świętych 
i Błogosławionych „Ecce homo”
Zapoczątkowany w 2019 roku w parafii Bożego Ciała przez  
Marię Bednarczyk-Antczak Festiwal Świętych i Błogosławionych 
„Ecce homo” doczekał się swojej drugiej edycji. 

Pierwszą poświęcono osobie Brata Al-
berta, czyli Adama Chmielowskiego. Ko-
lejną, której bohaterem został bł. Edmund 
Bojanowski (patron Akcji Katolickiej w No-
wych Skalmierzycach), ze względu na pan-
demię Covid-19 przesunięto z roku 2020 na 
rok bieżący. 

W ubiegłym udało się przeprowadzić tyl-
ko jego skromną część – Diecezjalny Konkurs 
„Uczyć i wychowywać do miłości”, w którym 
uczniowie siódmych i ósmych klas szkół pod-
stawowych oraz uczniowie szkół ponadpod-
stawowych otrzymali możliwość przedsta-
wienia postaci, życia i działalności Edmunda 
Bojanowskiego w formie poetyckiej. Wyniki 
konkursu oraz wręczenie nagród odbyło 
się 25 września 2020 roku w kościele pw. 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowych 
Skalmierzycach. 

Reszta zaplanowanych działań festiwa-
lowych odbyła się dokładnie rok później, 
w dniach 24-25 września br. Ich areną rów-
nież był tutejszy kościół przy ul. Kaliskiej 
a także kościół pw. Bożego Ciała oraz miej-
skie placówki oświatowe. Jak podkreślili or-
ganizatorzy: przedsięwzięcie, które swoim pa-
tronatem objęli Ordynariusz Diecezji Kaliskiej 
ks. biskup Damian Bryl oraz Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz 
Walczak jest promocją i prezentacją postaci 
świętych i błogosławionych polskich Kościoła 
Rzymskokatolickiego, ich charyzmatu i dzieła, 
będącego naszym dziedzictwem kulturowym 
i religijnym. W założeniu stanowi formę edu-
kacyjno-artystyczną, przybliżającą świętych 
i błogosławionych, którzy swoją postawą i dzia-
łalnością pozostawili dla nas – ludzi współcze-
snych nieocenione wzorce do naśladowania. 

Na trwający dwa dni festiwal złożyły 
się m.in. spotkania edukacyjne dla dzie-
ci, prelekcje dla różnych grup wiekowych, 
projekcja filmu, koncert muzyczny czy 
wystawy poświęcone bł. Edmundowi Bo-
janowskiemu. Wydarzenie zrealizowano 
przy wsparciu merytorycznym sióstr słu-
żebniczek ze Zgromadzeń Sióstr Służebni-
czek Niepokalanego Poczęcia NMP w Lubo-
niu i Pleszewie.

Mszę świętą w dniu inaugurującym 
wydarzenie odprawił Ordynariusz Diece-
zji Kaliskiej ks. biskup Damian Bryl, któ-
ry odniósł się do postaci Bojanowskiego 
w wygłoszonej homilii: Bez wątpienia był to 
człowiek, który odnalazł swoje miejsce w Ko-
ściele […] Chrystus jest fundamentem, […], 
ale w tej budowli każda cegiełka jest ważna. 
Każdy z nas w Kościele jest ważny i ma swoje 
miejsce. Chciałbym, abyśmy przypominając 
życie bł. Edmunda, pytali o nasze miejsce. 
Żeby iść za Jezusem i mocno żyć bożym ży-
ciem, nie potrzeba uciekać od swojego życia. 
[…] Edmund był bez wątpienia człowiekiem 
głęboko religijnym, który prowadził pogłę-
bione życie duchowe […] Ale ta głęboka więź 
z Bogiem i jego praktyki duchowe nie zamy-
kały go na rzeczywistość. Wprost przeciwnie 

Msza święta w dniu inaugurującym wydarzenie
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Mała książka – wielki człowiek
Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta  
w Nowych Skalmierzycach od września kolejny raz włączyła się 
w kampanię społeczną realizowaną przez Instytut Książki  
„Mała książka - wielki człowiek”. 

To wspaniała akcja propagująca czytelnic-
two. Do udziału zapraszamy przedszkolaków 
wraz z rodzicami, dziadkami i opiekunami.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, 
które odwiedzi bibliotekę, otrzyma w pre-
zencie wyprawkę czytelniczą, a w niej: książ-
kę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną 
pod względem formy i treści do potrzeb 

przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelni-
ka. Za każdą wizytę w bibliotece zakończo-
ną wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego, mały czytelnik 
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany imiennym dyplo-
mem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania. 

Kampania przypomina o korzyściach 
wynikających ze wspólnego czytania. Dzię-
ki akcji dziecko pozna ważne miejsce na 
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) 
i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem ży-
cia kulturalnego. Zapraszamy do przyłącze-
nia się do akcji.

„Sprzątanie świata” 
w Biskupicach 
Ołobocznych
„Sprzątanie świata” 
organizowane jest każdego roku 
przez Fundację Nasza Ziemia. 
Tegoroczna, 28. już edycja 
przebiegała pod hasłem  
„myślę, więc nie śmiecę”.

Do akcji terenowej „sprzątania świata” 
przyłączyli się również uczniowie klas siód-
mej i ósmej – członkowie Szkolnego Klubu 
Wolontariusza działającego w Szkole Pod-
stawowej im. Orła Białego w Biskupicach 
Ołobocznych, którzy są świadomi, że dbanie 
o środowisko i segregacja śmieci to bardzo 
ważne aspekty naszego życia.

18 września młodzież wyposażona 
w worki i rękawiczki zbierała śmieci leżące 
na poboczach, w rowach, na placu zabaw 
oraz w okolicy szkoły i kościoła. Uczestni-
cząc w akcji młodzież dała wszystkim wspa-
niałą lekcję ekologii oraz dobry przykład 
do naśladowania.

Patrycja Furmaniak-Klocek
Joanna Bednarczyk

– angażując się w życie duchowe, był co-
raz bardziej otwarty i uważny na to, co 
się wokół niego dzieje. Prawdziwa poboż-
ność nigdy nie alienuje człowieka, nie wy-
ciąga w chmury. Prawdziwa pobożność 
zawsze daje nam nową perspektywę – ale 
perspektywę, aby być tutaj, aby realizo-
wać swoje pasje […] Prawdziwa poboż-
ność i wrażliwość nie odciąga od pomocy 
innym. […] Edmund uczy nas pracy w ze-
spole. To ważne, byśmy chcieli pracować 
razem, wiedzieli, że taka praca jest efek-
tywniejsza. […] Edmund był człowiekiem 
głębokiej modlitwy, ale jednocześnie 
pięknego zaangażowania i to właśnie 
ono było jego sposobem bycia w Kościele. 
To, co robimy, jeżeli jest przeniknięte bo-
żym duchem, to jest budowanie Kościoła.

Doceniając działalność współcze-
snych świeckich na rzecz Kościoła 
biskup Damian Bryl uhonorował po-
mysłodawczynię festiwalu Marię Bed-
narczyk-Antczak srebrnym pierście-
niem św. Józefa – dowodem uznania 
oraz wdzięczności za krzewienie wia-
ry i popularyzację świętych Kościoła 
Katolickiego. 

Magdalena Kąpielska

Do akcji przyłączyli się również  
członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza
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Dzień Przedszkolaka w „Jarzębince”
20 września w całym kraju obchodzimy Dzień Przedszkolaka  
i to właśnie wówczas dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 
„Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach świętowały swój dzień.

Pracownicy przedszkola we współpra-
cy z młodzieżą ze Szczepu „Granica” im. 
Powstańców Wielkopolskich przygotowali 
mnóstwo atrakcyjnych niespodzianek. Wstę-
pem do wspólnej imprezy było uroczyste 
otwarcie „Placu z grami na kostce”. Młodzi 
przedstawiciele poszczególnych grup wraz 
z dyrektor Anną Walczak dokonały prze-
cięcia czerwonej wstęgi, która udostępniła 
wejście na miejsce skocznych gier nama-
lowanych na kostce przed przedszkolem. 
Dzieci z entuzjazmem i brawami rozpoczę-
ły obchody święta. Uroczystość obfitowała 
w najróżniejsze atrakcje: zabawy z animato-

rami – młodymi harcerkami, które przygoto-
wały zabawy ruchowe i muzyczne z chustą 
animacyjną, przejazd elektryczną kolejką, 
zabawy na zamku dmuchanym z kolorowy-
mi piłeczkami oraz zdjęcia i taneczne zaba-
wy z Myszką Miki. Znana maskotka miała dla 
wszystkich przedszkolaków słodki podaru-
nek przygotowany przez Radę Rodziców. To 
był dzień pełen wrażeń i emocji. Jego zwień-
czeniem był uroczysty podwieczorek przy 
pięknie ustrojonych stołach. Wspólne bie-
siadowanie i celebrowanie posiłku sprzyjało 
integracji dzieci.

Ten dzień na długo pozostanie w naszej 
pamięci. Naszym Kochanym Przedszkola-
kom życzymy: wiele radości, szczęśliwego 
dzieciństwa i słońca na każdy dzień. Radzie 
Rodziców i harcerkom ze Szczepu „Granica” 
im. Powstańców Wielkopolskich dziękujemy 
za współpracę w przygotowaniu tak wspa-
niałego Dnia Przedszkolaka.

Kreatywna strefa gier
20 września 2021 roku z okazji 
Dnia Przedszkolaka dzieci 
mogły skorzystać po raz 
pierwszy z nowej atrakcji - gier 
chodnikowych namalowanych 
na terenie PP nr 1 „Jarzębinka” 
w Nowych Skalmierzycach.

 Kolorową i rozwijającą niespodziankę 
dla przedszkolaków przygotowali i wyko-
nali pracownicy naszego przedszkola oraz 
żłobka, którym serdecznie dziękujemy. Gry 
chodnikowe to doskonała forma aktywne-
go spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
Dzieci uwielbiają zabawy na placu, dlatego 
w planach są już następne gry...

Taneczne zabawy z Myszką Miki Uroczyste otwarcie nowej części placu zabaw

Jedną z atrakcji były przejazd elektryczną kolejką
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Ewakuacja 
z uśmiechem
28 września br. w Publicznym 
Przedszkolu nr 2 „Pod 
Kasztanami” przeprowadzony 
został próbny trening ewakuacji. 

Sprawność przeprowadzenia tego typu 
akcji w sytuacji zagrożenia w dużej mierze 
uzależniona jest od odpowiedniego przygo-
towania kadry pedagogicznej oraz persone-
lu przedszkola. Organizowane i omawiane 
ze strażą pożarną ćwiczenia uczą, zwłaszcza 
najmłodszych wychowanków, właściwego 
zachowania się w sytuacjach trudnych. Bar-
dzo ważne jest zachowanie spokoju, szybkie 
i bezpieczne opuszczenie budynku. 

W próbnej ewakuacji wzięły udział 
wszystkie dzieci z ośmiu grup przedszkol-
nych oraz cały personel placówki. Alarm 
oznajmiły trzy długie i głośne dzwonki. Mali 
wychowankowie pod opieką nauczycieli 
sprawnie i szybko opuścili budynek droga-
mi ewakuacyjnymi i udali się w wyznaczone 
miejsce. Ćwiczeniom przyglądali się strażacy 
z OSP Skalmierzyce. Przeprowadzona ewa-
kuacja została oceniona na piątkę z uśmie-
chem, a w nagrodę za dzielną postawę małe 
zuchy obejrzały pokaz umiejętności strażac-
kich, zakończony pamiątkowym zdjęciem ze 
strażakami. 

Aktywna Przerwa  
Dziecka z Kotowiecka
Przerwa to słowo, które 
w każdym z nas  wywołuje 
pozytywne emocje. 

Uczniowie szkół mają przerwy między-
lekcyjne, które przeznacza się na odpoczy-
nek psychiczny i fizyczny po intensywnej 
nauce w czasie lekcji. To właśnie podczas 
przerwy można porozmawiać, zjeść posiłek 
i bawić się, aby w naturalny sposób zaspo-
koić potrzebę ruchu. Działanie pauzy ma 
dodatni wpływ, gdy usuwa zmęczenie spo-
wodowane lekcją, tak więc motywowanie 
do ruchu zwiększa wartość wypoczynku. 

Aby efekt przerwy był jak najlepszy 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koto-
wiecku wdrożony został projekt „Aktywna 
przerwa Dziecka z Kotowiecka”, który roz-
począł się 15.09.2021 roku. Raz w miesiącu, 
podczas przerw międzylekcyjnych, ucznio-
wie będą mieli okazję zdobywania wiedzy 
poprzez zabawę i eksperymenty. W progra-
mie będą między innymi: bańki XXL, jesien-
na ścieżka sensoryczna, gry i zabawy gru-

powe oraz dużo ciekawych propozycji do 
twórczego i kulturalnego wykorzystywania 
wolnego czasu. Autorem tego projektu jest 
Joanna Olejniczak. 

(J.O)

Na zakończenie akcji dzieci obejrzały pokaz umiejętności strażackich i pozowały do pamiątkowych zdjęć

Projekt „Aktywna Przerwa”  
będzie powtarzany raz w miesiącu
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Urszula Adrian i Marzena Grzegorczyk 
– nauczycielki ze Szkoły Podstawowej 
im. J. Korczaka w Kotowiecku zachęciły 
przedszkolaków, uczniów, rodziców, na-
uczycieli i innych pracowników szkoły 
do wzięcia udziału w projekcie własnym 
„Wyślij pozdrowienia z wakacji!”. Jego 
celem było zainteresowanie uczniów 
miejscami turystycznymi w Polsce w ko-
relacji międzyprzedmiotowej oraz inte-
gracja środowiska placówki po nauczaniu 
zdalnym. 

Nadesłanych zostało 67 kartek pocz-
towych, które dotarły do szkoły podczas 
wakacji. Z nadesłanych pocztówek po-
wstała mapa Polski. Uczniowie wzięli 
także udział w cyklu lekcji poświęconych 
pisaniu pozdrowień, adresowaniu kartek 
pocztowych, obsługi aplikacji wyszuki-
wania skrzynek pocztowych oraz sta-
tystykom. W ramach projektu odbył się 
konkurs na największą ilość przesłanych 
pocztówek oraz najbardziej kreatywne 
pozdrowienia. 

Na stronie internetowej szkoły w Koto-
wiecku można oglądać prezentację z na-
desłanych kartek.

XII Miejsko-Gminny  
Zjazd Związku OSP RP  
w Nowych Skalmierzycach
12 września 2021 r. w sali wiejskiej w Strzegowie odbył się Zjazd 
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowych Skalmierzycach, 
podczas którego dokonano wyboru nowego zarządu i komisji 
rewizyjnej na kolejną 5-letnią kadencję. 

W zjeździe oprócz członków zarządu, 
przedstawicieli i delegatów z poszczegól-
nych jednostek OSP z terenu Gminy Nowe 
Skalmierzyce uczestniczyli Burmistrz Je-
rzy Łukasz Walczak, radna Renata Nogaj, 
Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Jacek 
Wiśniewski, Komendant Powiatowy PSP 
w stanie spoczynku st. bryg. Andrzej Mor-
ta, proboszcz parafii w Gostyczynie ks. 
Janusz Jeżewski oraz delegaci, przedsta-
wiciele i poczty sztandarowe wszystkich 
jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Zjazd prowadził Komendant Miejsko
-Gminny ZOSP w Nowych Skalmierzycach 
dh Jerzy Kwiasowski. Dotychczasowy Pre-
zes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
dh Jacek Łusiak złożył sprawozdanie ze 
swojej kadencji oraz podsumował cało-
kształt prac i rys historyczny związku, dzię-
kując obecnym za wieloletnią współpracę. 
Następnie przeprowadzono wybory, pod-
czas których zatwierdzono skład zarządu 
na lata 2021-2026 oraz dokonano wybo-
ru prezydium zarządu i komisji rewizyj-
nej. W skład zarządu weszli: prezes Jacek 

Łusiak, wiceprezes Jerzy Łukasz Walczak, 
wiceprezes Witold Briese, wiceprezes Pa-
weł Błaszczyk, komendant Miejsko-Gmin-
ny Jerzy Kwiasowski, sekretarz Krystian 
Wrzesiński, skarbnik Józef Biernat, człon-
kowie prezydium: Krzysztof Strankowski 
i Gabriel Pietrzak, członkowie zarządu: 
Marian Wielanek, Paweł Świderski, Sławo-
mir Maciak, Artur Mikłas, Adam Galcarek, 
Wojciech Szymczak, Maksymilian Sztande-
ra i Tomasz Bartoś. Skład Komisji Rewizyjej 
- przewodniczący Bartłomiej Leśnierowski, 
członkowie: Czesław Bartoszek i Adrian 
Nowacki

 Wybrano również delegatów i przedsta-
wicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim. Dele-
gaci: Jacek Łusiak, Witold Briese, przedsta-
wiciel: Jerzy Kwiasowski. Nowym władzom 
serdecznie gratulujemy, życzymy owoc-
nej pracy i trafnych decyzji w działaniach 
związanych z ochroną pożarową, aby każdy 
mieszkaniec Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce czuł się bezpieczny.

 
Krystian Wrzesiński

Projekt edukacyjny „Wyślij pozdrowienia z wakacji!”
Czas wakacji po roku nauczania zdalnego był upragniony przez wszystkich.  
Wreszcie możliwe stały się wyjazdy w wymarzone miejsca odpoczynku  
– na łono natury czy do miejskich ośrodków kultury. 

Organizatorki projektu przed mapą Polski.  
Podczas wakacji uczniowie wysłali do szkoły 67 pocztówek 
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Od 1 sierpnia 2021 roku przyjmowane są wnioski na okres zasił-
kowy 2021/2022 o:
• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
• specjalny zasiłek opiekuńczy
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Przypominamy również rodzicom, że od 1 września można skła-
dać wnioski o Skalmierzycki Bon Żłobkowy. Świadczenie w kwocie 
350,00 zł przysługuje na dzieci, które korzystają z opieki w żłobkach 
w innych miejscowościach.

Wszelkie informacje na temat świadczeń rodzinnych, świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, Skalmierzyckiego Bonu Żłobkowego 
– składania wniosków, wymaganych dokumentów są udzielane w Re-
feracie Spraw Społecznych i Rodziny Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce pokój 3 i 4 oraz pod nr tel. 62 762 97 44, 762 97 47 i 762 97 48

Dzień Chłopaka 
w żłobku

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby 
pamiętały o ważnych uroczystościach w ży-
ciu rodziny czy życiu żłobka np. o Dniu Bab-
ci, Dniu Mamy, Dniu Taty. Równie ważne jest 
więc Święto Chłopców, które obchodzimy 
30 września. W związku z tym świętem 
staramy się ich docenić jeszcze bardziej niż 
zwykle, obdarowując życzeniami i upomin-
kami. Dzień był pełen atrakcji i wrażeń dla 
wszystkich dzieci, jednak to chłopcy czuli 
się bardzo wyróżnieni.

Informacje dot. zasiłków i świadczeń

30 września w żłobku chłopcy obchodzili swoje święto
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Legion w II lidze  
Sezon 2021/2022 rozpoczęty
Wrzesień 2021 roku to czas naszego debiutu  
w 2. lidze, w rozgrywkach już nie regionalnych,  
a centralnych, prowadzonych przez PZPS. 

Po okresie przygotowań organizacyjnych, 
pod koniec sierpnia drużyna wzmocniona 
o sześciu nowych zawodników przystąpiła 
do treningów. W ramach przygotowań do 
nowego sezonu podjęliśmy decyzję o organi-
zacji kolejnego turnieju klubowego po Tur-
nieju o Tarczę Legionu, a mianowicie Turnie-
ju o Koronę Pani Skalmierzyckiej.

Turniej o Tarczę Legionu będzie turnie-
jem amatorskim. Organizowany jest w listo-
padzie dla uczczenia patronki klubu św. Ka-
tarzyny. Termin związany jest z jej świętem 
w parafii - 25. listopada.

Nowy turniej będzie dedykowany druży-
nom wyczynowym i będzie organizowany 
na początku września jako przedsezonowy 
dla drużyn z lig równorzędnych Legionowi, 
a termin będzie związany z rocznicą korona-
cji obrazu Matki Bożej Skalmierzyckiej.

1. edycję Turnieju o Koronę Pani Skal-

mierzyckiej zorganizowaliśmy 19. września, 
a zagrali w nim: WKS Wieluń, SPS Konspol 
Słupca, MUKS Ziemia Milicka Milicz i nasza 
drużyna - Legion Skalmierzyce. Drużyny po-
traktowały go jako przetarcie przed startem 
nowego sezonu ligowego 2021/2022. Z na-
szego punktu była to ciekawa konfrontacja, 
ponieważ drużyny z Wielunia i z Milicza to 
rywale z naszej 3. grupy 2. ligi.

W poszczególnych meczach padły nastę-
pujące wyniki:
1/ MUKS Ziemia Milicka Milicz vs SPS 
konspol słupca 0 : 2
2/ LeGion skalmierzyce vs WKS Wieluń 
2 : 1
mecz o 3. miejsce / muks ziemia milicka 
milicz vs WKS Wieluń 2 : 0
finał / LEGION Skalmierzyce vs SPS 
konspol słupca 0 : 2.

Końcowa tabela turnieju:

1. miejsce - SPS Konspol Słupca
2. miejsce - LEGION Skalmierzyce
3. miejsce - MUKS Ziemia Milicka Milicz
4. miejsce - WKS Wieluń

MVP Turnieju - Michał Torzewski z SPS 
Konspol Słupca

Wszyscy uczestnicy odebrali oryginal-
ne nagrody, zaprojektowane specjalnie na 
tę imprezę. Było to ciekawe doświadczenie 
i niezła lekcja poglądowa na tydzień przed 
startem zmagań ligowych.

Przy okazji turnieju zainicjowaliśmy 
również charytatywną działalność naszego 
klubu, bowiem nawiązaliśmy współpracę 
z kilkoma organizacjami opiekującymi się 
chorymi dziećmi z naszej gminy. Tym razem 
zbieraliśmy dla malutkiej Sandry Wolniak, 
u której stwierdzono rdzeniowy zanik mię-
śni. Na turnieju rzeprowadziliśmy licytacje 
oraz loterię losowa, a akcję zakończyliśmy 
13. października zamknięciem licytacji in-
ternetowej przy okazji meczu pucharowego.

25 września nastąpił start sezonu 2. ligi, 
a Legion został przydzielony do Grupy 3. 
W pierwszym meczu spotkaliśmy się na wy-
jeździe z drużyną LKS Czarni Rząśnia, gdzie 
po zaciętej pięciosetowej walce przegrali-
śmy 3 : 2 i tym sposobem zdobyliśmy pierw-
szy drugoligowy punkt. 

Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Por. Sety 
+

Sety
-

pkt
+

pkt
-

1  AZS Częstochowa 2 5 2 0 6 3 210 213
2  Legion Skalmierzyce 2 4 1 1 5 3 169 167
3  Bielawianka Bester 2 4 1 1 5 4 217 200
4  AZS Stoelzle Częstochowa 2 4 1 1 5 4 202 195
5  Chełmiec Wałbrzych 2 3 1 1 4 3 169 159
6  LKS Czarni Rząśnia 2 3 1 1 5 5 213 203
7  MKS Ikar Legnica 2 3 1 1 4 4 180 184
8  WKS Wieluń 1 2 1 0 3 2 109 103
9  Miasteczko Śląskie 2 2 1 1 4 5 202 201
10  Jelcz-Laskowice 2 2 1 1 3 5 173 179
11  MUKS Ziemia Milicka 2 2 1 1 3 5 169 182
12  KS Hetman Włoszczowa 1 1 0 1 2 3 104 116
13  SMS PZPS Spała II 2 1 0 2 3 6 195 210

Sytuacja po dwóch kolejkach - 2. LIGA, GRUPA 3.

Trofeum Turnieju o Koronę Pani Skalmierzyckiej

Kapitan Konspolu Słupca odbiera trofeum turnieju Wylicytowano koszulkę Łukasza Kaczmarka Legion na hali w Rząśni
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Alan Świtała znów na podium
02.10.2021 roku w Będzinie odbyły się  
Mistrzowska Polski Taekwondo. 

Jak zawsze nie mogło w nich zabraknąć 
Alana Świtały, który z dumą reprezentuje 
klub Silla Kalisz oraz Gminę i Miasto Nowe 
Skalmierzyce, w tym swoje rodzinne Bisku-
pice Ołoboczne. 

W zawodach brało udział ponad 300 za-
wodników reprezentujących kluby z całego 
kraju. Jak zawsze nie było łatwo zmierzyć 
się z najlepszymi zawodnikami. Pretenden-
tem do zwycięstwa był Alan Świtała i – jak 

już nas do tego przyzwyczaił – stanął na 
wysokości zadania. Deklasyfikując wszyst-
kich, zostając najlepszym zawodnikiem 
mistrzostw w swojej kategorii wiekowej 
w przedziale 15-18 lat. Osiągnięcia Alana 
to trzy złote medale i jeden srebrny. Cóż 
mu można życzyć na przyszłość? Dalszych 
takich sukcesów i szlifowania swej pasji do 
perfekcji. Brawo Alan!

2. października w Nowych Skalmie-
rzycach naszym rywalem była drużyna 
MUKS Ziemia Milicka Milicz. To był waż-
ny dla nas mecz ze względów psycholo-
gicznych, aby dobrze rozpocząć starty 
w 2. lidze na hali na własnym terenie, na 
której nie przegraliśmy jeszcze żadnego 
spotkania. Mecz od samego początku był 
wyrównany i w pierwszym secie dopie-
ro w drugiej jego fazie zarysowała się 
przewaga legionistów. Ostatecznie za-
kończyliśmy go pewną wygraną 25 : 15. 
To uspokoiło grę naszej drużyny. Chło-
paki nabrali pewności siebie, ale rywale 
z Milicza nie odpuszczali i drugi set był 
bardziej wyrównany. W drugiej fazie tego 
seta Legion wypracował kilka punktów 
przewagi i pewnie dowiózł to do końca, 
wygrywając go 25 : 21. W trzecim secie 
było widać, że rywale nie mają nic do 
stracenia. Gra była wyrównana, a zawod-
nicy z determinacją walczyli o każdą pił-
kę. W drugiej fazie seta rywale osiągnęli 
nawet kilka punktów przewagi i Legio-
niści musieli gonić wynik, co udało się 
zrobić przy stanie 20:20 i skrupulatnie 
wykorzystać, by wygrać go 25:21. Mecz 
zakończył się wygraną 3 : 0 i pewne 
3 punkty do tabeli Grupy 3.

Październik był ciekawy, emocjonu-
jący. 9-10 graliśmy na wyjeździe z Biela-
wianką (3), która jest tuż za nami w tabe-
li, 13-10 (środa) graliśmy mecz 2. rundy 
Pucharu Polski z Konspolem Słupca, na-
tomiast 16-10 znów u siebie, a rywalem 
był Chełmiec Wałbrzych (5). 22.10 je-
dziemy do Częstochowy na spotkanie 
z Eco Team AZS Stoelcle (4). 30.10 spo-
tkamy się z KS Volley Miasteczko Śląskie 
(9). Zapraszamy na trybuny i na relacje 
w Internecie.

Z siatkarskim pozdrowieniem
Stanisław Zbyszek Gzieł
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