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Nowe auto do przewozu 
niepełnosprawnych
15 stycznia 2021 roku odbyło się uroczyste poświęcenie  
nowego samochodu marki Toyota ProAce Verso zakupionego  
dla Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny  
oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. 

W uroczystości uczestniczyli Dyrektor ŚDS 
w Nowych Skalmierzycach Krystyna Kowal-
czyk, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka 
i Rodziny w Nowych Skalmierzycach Jarosław 
Walczak, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak, Przewod-

niczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Tadeusz Orzechowski oraz Wiceprezes 
Spółdzielni Mleczarskiej „Lazur” Krzysztof 
Wróblewski. Poświęcenia dokonał ks. kan. 
Sławomir Nowak - proboszcz parafii św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach. 

Samochód został zakupiony ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w ramach programu 
„Wyrównywanie różnic między regionami 
III”, ze środków własnych Stowarzyszenia 
Rozwoju Dziecka i Rodziny, z dotacji Urzędu 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce a tak-
że ze zbiórki zorganizowanej przez „Lazur” 
podczas uroczystości jubileuszowej 90-lecia 
spółdzielni. 

Samochód będzie wykorzystany do do-
wozu uczestników Środowiskowego Domu 
Samopomocy na zajęcia terapeutyczne. Jest 
przystosowany do przewozu osób niepełno-
sprawnych i osoby na wózku inwalidzkim. 

M.Błaszczyk

Auto dla 
pracowników 
zieleni

„ZIELONA BRYGADA” – jeśli spotkacie Pań-
stwo na terenie naszej Gminy dostawczy sa-
mochód oklejony takimi napisami, to znaczy, 
że podróżuje nim ekipa pracowników gospo-
darczych, która zajmuje się utrzymaniem zie-
leni czy sprzątaniem ulic – mówi burmistrz 
Jerzy Łukasz Walczak, który z końcem 2020 
roku odebrał kluczyki do dostawczego auta 
marki Renault Master. 

Siedmioosobowy samochód z przestrze-
nią załadunkową do 3,5 tony został na zamó-
wienie specjalnie spersonalizowany. Służy 
do potrzeb związanych nie tylko z przewo-
zem ludzi, ale również pracami porządko-
wymi. Ładownia mieści sporo narzędzi, a nasi 
pracownicy oszczędzają czas potrzebny na 
przemieszczanie się po Gminie – kontynu-
uje włodarz.

Koszt zakupu auta wyniósł 129.225 zł po-
chodzących z budżetu samorządu.

 
Magdalena Kąpielska

Samochód będzie służył uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy
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Dodatkowy parking dla urzędu  
oraz szkoły w Skalmierzycach
Przy ulicy Środkowej w Skalmierzycach – pomiędzy Urzędem 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce a Szkołą Podstawową im. 
A. Mickiewicza – zostaną utworzone miejsca postojowe, które 
odciążą zatłoczony parking przy magistracie.

Inwestycja zostanie zrealizowana w naj-
bliższych miesiącach. Nasz przyurzędowy 
parking jest zdecydowanie za mały, by po-
mieścić samochody pracowników oraz in-
teresantów. Przyjeżdżające tu osoby muszą 
więc częstokroć zostawiać auta przy pobli-
skiej restauracji czy kościele – mówi Bur-
mistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

Jerzy Łukasz Walczak. Wyburzyliśmy stary 
budynek, na terenie którego już wkrótce 
powstanie parking. Będzie służył pracow-
nikom, interesantom oraz społeczności po-
bliskiej szkoły podstawowej. 

 
 

Magdalena Kąpielska

Kolejna dotacja na żłobek  
z rządowego programu Maluch+
Powstały w ramach rozbudowy Publicznego Przedszkola Nr 1 
„Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach gminny żłobek funkcjonuje 
od grudnia 2015 roku. 

Na inwestycję opiewającą 1,55 mln zło-
tych samorząd otrzymał dotację w kwocie 
1,2 mln złotych z Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej w ramach programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 „Maluch 2015”. Od samego początku pozy-
skiwano też środki na bieżące funkcjonowa-
nie placówki. Kwota dotacji z rządowego pro-
gramu „Maluch+” na rok 2021 wynosi 65,280 
złotych, co pozwoli pokryć koszty opieki nad 
68 dziećmi. Ogólna zaś suma środków pozyska-
nych w ciągu siedmiu lat z tego programu to 
ponad 562 tys. złotych – mówi burmistrz Jerzy 
Łukasz Walczak, który dodaje, że przyznawa-

ne wsparcie odciąża gminny budżet.
Wyżej wymienione sumy to nie jedyne 

środki otrzymane na żłobek. W ramach wspo-
mnianego programu Gminie udało się rów-
nież skutecznie pozyskać finanse na wydatki 
majątkowe, w tym tworzenie dodatkowych 
miejsc, których z początkowych 30 zrobiło się 
80 (rok 2015 – 30 miejsc, 2017 – 42 miejsca, 
2018 – 68 miejsc, od 2019 roku – 80 miejsc). 
Na ten właśnie cel w 2017 roku samorząd 
Nowych Skalmierzyc otrzymał 120.000,00 zł, 
a rok później – 76.153,00 zł. Ponadto utwo-
rzone w roku 2018 miejsca zostały wsparte 
środkami WRPO na lata 2014-2020 w wyso-

kości 320 tys. zł, które przeznaczono na zakup 
zabawek oraz funkcjonowanie żłobka. 

Łącznie zatem od 2015 roku na wybudo-
wanie, zwiększenie ilości miejsc oraz bieżącą 
działalność placówki pozyskano: 2.278,504 zł.

Magdalena Kąpielska

Ruszyła wypłata 
dopłat na komputery
ARiMR wypłaca dofinansowanie 
do zakupu komputerów dla dzieci 
z rodzin rolniczych. W ciągu 
zaledwie kilku dni na konta 
bankowe rolników trafiło blisko 
40 milionów złotych.

O wsparcie zakupu sprzętu komputero-
wego wraz z niezbędnym oprogramowaniem 
i akcesoriami ubiegało się 39 tysięcy rol-
ników. Wnioski można było składać do 
30 grudnia 2020 r. Najwięcej złożono ich 
w województwach: mazowieckim (6,23 
tys. wniosków), lubelskim (5,14 tys. wnio-
sków), małopolskim (4,66 tys. wniosków) 
i wielkopolskim (3,79 tys. wniosków). Łączna 
kwota dofinansowania, o które występowali 
rolnicy, wyniosła około 58,4 mln zł. Jeden 
wnioskodawca może otrzymać 1500 zło-
tych dopłaty.

Chociaż kompletowanie dokumentów 
przez rolników wciąż trwa, większość wnio-
skodawców otrzymała już zwrot kosztów 
zakupu komputera. Do 3 lutego biura powia-
towe ARiMR wydały ponad 33 tys. decyzji 
o przyznaniu pomocy na kwotę nieco ponad 
50 mln zł, z czego na konta ponad 26 tys. rol-
ników Agencja przekazała już blisko 40 mln zł.

Przypominamy, że dofinansowaniem obję-
ty jest sprzęt komputerowy kupiony pomię-
dzy 10 grudnia 2020 r. a 31 marca 2021 r. Rol-
nicy, aby rozliczyć otrzymane wsparcie, muszą 
dostarczyć do biura powiatowego ARiMR fak-
turę za zakupiony sprzęt. Mają na to czas do 
15 kwietnia.

Od 2015 roku przedszkole dofinansowano  
kwotą ponad 2,2 mln zł
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W 2020 roku Gmina pozyskała z funduszy zewnętrznych 
ponad 11 mln złotych
Z roku na rok Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce z coraz większą 
skutecznością zabiega o pozyskanie środków zewnętrznych  
na realizację różnego rodzaju projektów czy inwestycji. 

W ubiegłym tylko 2020 roku dotacje dla 
naszego samorządu wyniosły ponad 11 mi-
lionów złotych – dokładnie 11.018.455,11 
zł. Środki te wsparły zadania majątkowe, 
zadania bieżące oraz zadania związane 
z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19. 
Dla porównania, w roku 2019 była to kwo-
ta 2.368.020,38 zł.

Najwyższe z dotacji objęły takie zadania 
jak: przeprowadzony rok wcześniej na te-
renie całej gminy montaż w 300 gospodar-
stwach instalacji fotowoltaicznych i w 190 
domach kolektorów słonecznych – 5 mln 880 
tys. złotych, rozbudowa szkoły w Skalmie-
rzycach – 2 mln zł, budowa na przełomie lat 
2020/2021 świetlicy w Skalmierzycach – 1 
mln 170 tys. zł, termomodernizacja szkoły 
w Biskupicach Ołobocznych – ponad 1 mln 
zł. Wśród zadań majątkowych dofinanso-
wanie pozyskaliśmy także na nawodnienie 
boiska w Biskupicach Ołobocznych – 50 tys. 
zł, przebudowę drogi we Węgrach – 36 tys. 
zł i Klub Seniora – 125 tys. zł – wylicza bur-
mistrz. Dodaje też, że przeznaczona na te 
zadania kwota ponad 10 milionów złotych 
robi na nim olbrzymie wrażenie – to swoisty 
rekord. Tak doskonały wynik i skuteczność 
w pozyskiwaniu środków wspierających na-
sze przedsięwzięcia to zasługa ciężkiej pracy 
i ambicji pracowników urzędu, ale również 
starań i przychylności władz samorządu wo-
jewódzkiego, parlamentarzystów czy rządu. 
Postaramy się nie zwolnić tempa i walczyć 
o następne środki, by nasza wspólnota zy-
skała jak najwięcej. 

Prawie 460 tys. złotych wyniosło do-
finansowanie zadań bieżących samorzą-
du. Spośród nich ponad 230 tys. złotych 
wsparło oddział przedszkolny przy SP 
im. Polskich Noblistów, a 110 tys. złotych 
– funkcjonowanie gminnego żłobka. Kwo-
ty po niespełna 40 tys. złotych zasiliły bu-
dżet nowych pomieszczeń szatniowych 
na stadionie miejsko-gminnym oraz pro-
gramu usuwania azbestu. Ponadto gmina 
otrzymała 90-procentowe dofinansowanie 
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego na zakup 100 
drzew miododajnych (kwota ponad 17 tys. 
złotych) oraz podobne wsparcie na odno-
wienie i utrzymanie kwater wojskowych 
na cmentarzu ewangelickim.

Samorząd zyskał też dofinansowanie na 
przeciwdziałanie obecnej pandemii – prze-
szło 270 tys. złotych. Beneficjentem 107 
tys. został MGOPS, który realizował projekt 

Stop Covid-19, a 165 tys. złotych przezna-
czono na zakup kilkudziesięciu laptopów 
do nauki zdalnej dzieci z gminnych szkół.

Magdalena Kąpielska

WykAZ ŚRoDkóW PoZySkANych PRZeZ SAMoRZąD W 2020 RokU:

DoFINANSoWANIe ZADAŃ MAJąTkoWych

dotacja z Województwa Wielkopolskiego - na wykonanie nawodnienia boiska 
SP Biskupice Ołoboczne - realizacja 2020  50 000,00 

dotacja z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania 
Mieniem w Poznaniu - dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości Węgry - realizacja 2020

 36 000,00 

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie 
„Budowy świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach” - realizacja 2020-2021  1 171 157,00 

refundacja wydatków - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
w Biskupicach Ołobocznych - realizacja 2018  1 025 419,78 

dotacja z Województwa Wielkopolskiego - Przebudowa pomieszczeń Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach na 
Klub Seniora - realizacja 2020

 125 000,00 

dotacja z Ministerstwa Finansów - refundacja wydatków na program „Popra-
wa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii 
na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” - realizacja 2019

 5 880 556,08 

środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - dofinansowanie 
„Rozbudowa Szkoły Skalmierzyce” - realizacja 2020-2021  2 000 000,00 

 10 288 132,86 

DoFINANSoWANIe ZADAŃ BIeŻących

dotacja z Województwa Wielkopolskiego -utrzymanie miejsc pamięci narodo-
wej, grobów i cmentarzy wojennych - realizacja 2020  17 300,00 

środki z programu „Przedszkolaki na start”  234 478,87 
zakup 100 drzew miododajnych dla wsi: Gałązki Małe, Gostyczyna, Mączniki, 
Skalmierzyce, Węgry  17 569,80 

Program „Maluch” – dofinansowanie funkcjonowania żłobka  110 160, 00 

Szatnia na medal 39 449,99

usuwanie azbestu 38 714,59 

 457 673,25 

DoFINANSoWANIe ZADAŃ W/Z Z coVID-19

środki z programu «Zdalna szkoła» - dofinansowanie zakupu laptopów dla 
szkół na naukę zdalną w/z z COVID  165 000,00 

środki Region.Ośr.Polityki Społecznej Poznań- projekt STOP COVID-19 realizo-
wany przez M-GOPS  107 649,00 

 272 649,00 
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Zmiany w tegorocznym budżecie
28 stycznia 2021 roku podczas XXXV Sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, uchwalona została 
zmiana budżetu Gminy na rok 2021, w wyniku której wydatki budżetu po raz pierwszy w historii Gminy 
przekroczyły 100 mln zł. W tej kwocie, 17,5 mln zł stanowią wydatki majątkowe, z czego prawie 15 mln 
przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych. 

Wśród wydatków majątkowych planowa-
na jest realizacja następujących zadań:
• dofinansowanie wymiany kotłów 

grzewczych na ekologiczne jako dotacje 
celowe dla mieszkańców Gminy w kwocie 
300.000,00 zł,

• rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. 
Leśnej w Śliwnikach oraz ul. Krótkiej 
w Nowych Skalmierzycach na kwotę 
450.000,00 zł,

• dofinansowanie dla Powiatu Ostrowskie-
go na przebudowę dróg powiatowych, 
tj. ul. Zakrzewki w Ociążu, relacji Strze-
gowa – Gostyczyna oraz ul. Ostrowskiej 
w Biskupicach Ołobocznych w kwocie 
700.000,00 zł

oraz kilkadziesiąt nowych oraz kontynuowa-
nych zadań inwestycyjnych w następujących 
obszarach działania Gminy:
• na budowę i przebudowę dróg, chodników 

oraz parkingów została zaplanowana kwo-
ta 4.000.000,00 zł (natomiast na bieżące 
remonty dróg przeznacza się kwotę ponad 
740.000,00 zł),

• na rozbudowę infrastruktury przy szko-

łach podstawowych zaplanowano kwotę 
3.950.000,00 zł, w tym: 1.000.000,00 zł 
na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz 
placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Droszewie oraz 50.000,00 zł na zakup 
i montaż kontenera magazynowego przy 
SP Biskupice Ołoboczne, pozostała kwota 
dotyczy rozbudowy szkoły w Skalmie-
rzycach, o czym pisaliśmy w poprzed-
nim numerze,

• na zagospodarowanie terenów rekreacyj-
nych poprzez budowę altan, wiat, placów 
zabaw (m.in. w Gniazdowie, Kościuszko-
wie, Ociążu, Śmiłowie, Gostyczynie, Mącz-
nikach, Gałązkach Małych) zaplanowano 
kwotę ponad 656 tys. zł,

• kontynuowany zostaje projekt budowy 
świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach, 
którego planowane zakończenie ma na-
stąpić w 2022 roku, z nakładami ogółem 
1.403.700,00 zł (w tym wydatki roku 
2021: 1.202.884,50 zł). Zadanie otrzymało 
dofinansowanie w ramach pomocy z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 1.171.157,00 zł (co stanowi 

ponad 83% wartości inwestycji),
• modernizacji doczeka się również świetli-

ca wiejska we Węgrach, w której plano-
wana jest przebudowa wraz z termomo-
dernizacją na łączną kwotę 840.000,00 zł. 
Zadanie to jest dofinansowane ze środków 
unijnych w kwocie ok. 307.000,00 zł,

• do budżetu wprowadzona została także 
inwestycja pt. „Budowa centrum aktywno-
ści społecznej w Nowych Skalmierzycach”, 
która planowana jest do realizacji w latach 
2021 – 2023, z łącznymi nakładami 
w wysokości 8.000.000,00 zł. Urząd Gminy 
na realizację zadania planuje pozyskać 
dofinansowanie ze środków krajowych lub 
unijnych. 

• w ramach zadań związanych z kulturą fi-
zyczną zaplanowano zadania inwestycyjne 
na łączną kwotę 725.000,00 zł, dotyczące 
m.in. rozbudowy infrastruktury na Stadio-
nie Miejsko-Gminnym o budynek socjalno
-magazynowy oraz o budynek szatniowy. 
O realizacji poszczególnych zadań będzie-

my informować na bieżąco.
Przemysław Pławecki 

Przetarg na wybór wykonawcy termomodernizacji 
świetlicy wiejskiej we Węgrach
Pierwszy tegoroczny przetarg dotyczy inwestycji polegającej na przebudowie  
wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej we Węgrach. 

Podobnie jak w 2018 roku przy termo-
modernizacji szkoły w Biskupicach Oło-
bocznych również i na to zadanie samo-
rządowi Nowych Skalmierzyc udało się 
pozyskać dofinansowanie z Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020. „Termomodernizacja obiek-
tów użyteczności publicznej na terenie powia-
tu ostrowskiego - II” to drugi już projekt part-
nerski gmin Nowe Skalmierzyce, Przygodzice, 
Ostrów Wielkopolski i Odolanów, dzięki które-
mu pozyskujemy środki zewnętrzne na wspar-
cie inwestycji w naszym regionie. Na zadanie 
we Węgrach otrzymamy ponad 300 tysięcy 
złotych, chociaż nie jest to ostateczne słowo 
i kwota ta może ulec zwiększeniu – wspomina 
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

W ramach przedsięwzięcia zostaną wy-
konane takie prace jak m.in.: ocieplenie 
ścian zewnętrznych i dachu wraz z wymianą 

pokrycia, montaż nowej stolarki drzwiowej 
i okiennej, nowe instalacje elektryczne i sa-
nitarne, remont podłóg i posadzek, odma-
lowanie pomieszczeń, wymiana systemu 
ogrzewania na pompy ciepła a także mon-
taż instalacji fotowoltaicznej. Świetlica po 
przebudowie będzie składała się z głównej 
sali wielofunkcyjnej wraz z zapleczem ku-

chennym, pomieszczenia biurowego, szatni, 
sanitariatów, korytarza i dwóch magazynów. 
Budynek zostanie dostosowany do osób 
niepełnosprawnych. 

Wyłoniony w połowie lutego wykonawca 
na przeprowadzenie prac będzie miał czas 
do końca listopada br.

Dariusz Smułka

Do końca tego roku świetlica we Węgrach  
zyska zupełnie nowe oblicze
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Z wizytą u sołtysa Śliwnik  
– spacerkiem na Zawady  
cz. II

Wracając do historii wsi wspomnieć na-
leży, iż na przestrzeni dziejów zmieniali się 
kolejni właściciele, a wśród nich byli Śliw-
niccy, Kurczewscy, Miedzianowscy, Mini-
szewscy aż do Nowowiejskich, od których 
dobra śliwnickie na około 200 lat przeszły 
w ręce rodu Niemojowskich. Z rąk Makare-
go Niemojowskiego zaniedbany i spusto-
szony majątek po wojnach napoleońskich 
przejął Jan Nepomucen Niemojowski, wy-
bitny patriota i organicznik, o którym w ak-
cie jubileuszowym napisano: Z wielkim wy-
różnieniem w dniach jubileuszu naszego 
wspomnieć pragniemy o najznamie-
nitszym obrońcy wolności, Krzyżem 
Virtuti Militari odznaczonym 
… dziedzicu dóbr śliwnickich, 
a bohaterze narodowym 
szeroko w świecie wieś swą 
Śliwniki sławiącym. 

To właśnie Jan Nepo-
mucen Niemojowski, pa-
triota i powstaniec listo-
padowy, wzorując się 
na stryjach Wincentym 
i Teodorze, sławnych 
„kaliszanach”, stanowił 
czołową postać opozycji 
przeciwko zaborcom na 
terenie Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego. Po 
jego bezpotomnej śmier-
ci dobra śliwnickie przejął 
bratanek Wincenty Niemo-
jowski, syn Leopolda z Jedlca. 
Postać pułkownika Wincentego 
Niemojowskiego, niezwykle aktyw-
nego działacza społecznego przełomu 
XIX i XX wieku w powiecie ostrowskim, na 
trwałe wpisała się w historię ziemi skal-
mierzyckiej. Przyszło mu żyć w niezwykle 
trudnych czasach, kiedy Polska wybijała 
się ku niepodległości. Dziedzic śliwnicki 
kultywujący tradycje patriotyczne swego 
stryja, mimo sędziwego wieku, aktywnie 
wspierał działania Powstania Wielkopol-
skiego w rejonie skalmierzyckim, a jego 
szersze zaangażowanie w powiecie za-
owocowało nadaniem mu tytułu „Hono-
rowego Pułkownika Wojsk Polskich”. Na 
szczególną uwagą i szacunek mieszkańców 
Śliwnik zasługuje też żona Wincentego, 
Jadwiga z hrabiów Kwileckich, córka Mie-
czysława Kwileckiego z Oporowa. Ojciec 
Jadwigi był niezwykłą postacią końca XIX 
wieku w Poznańskiem. Założył Bank Kwi-
lecki i Spółka, był dyrektorem słynnego 

Bazaru Poznańskiego, fundatorem Teatru 
Polskiego, a przede wszystkim właścicie-
lem olbrzymich, dobrze prosperujących 
dóbr ziemskich z pałacem w Oporowie. To 
właśnie przodkowie Jadwigi Niemojow-
skiej, hrabiowie Kwileccy, byli fundatorami 
pierwszego murowanego kościoła i plebani 
w Licheniu, do którego wprowadzono ob-
raz Matki Bożej. Ze strony swej matki, Ma-
rii z Mańkowskich Kwileckiej, Jadwiga Nie-
mojowska była prawnuczką generała Jana 
Henryka Dąbrowskiego – twórcy Legionów 
Polskich we Włoszech.

POWSTANIE ŚLIWNIK NOWYCH

Jan Nepomucen Niemojowski jako 
właściciel dóbr śliwnickich doprowadził 
w roku 1841 do uwłaszczenia chłopów 
w swych dobrach. Proces ten przeprowa-
dzono na mocy ustawy regulacyjnej z roku 
1823. Powołując się na ustawowe rozpo-
rządzenia włościanie śliwniccy wnieśli 
w roku 1826 do Królewskiej Komisji Je-
neralnej w Poznaniu wniosek o nadanie 
na własność dotychczas uprawianej zie-
mi. Dwa lata później mierniczy Wodhien 
z pomocą mierniczego Kitthausa dokonał 
pomiarów gruntów. Sprawa ciągnęła się 
przez dziesięć lat, tak iż w roku 1839 mu-
siano wykonać powtórne mapy, na których 
zaznaczono granice nowych gospodarstw 

dla 20 włościan. Ich kopie wykonał mierni-
czy Kuentzel, wyznaczając nowe gospodar-
stwa na granicy dominium Śliwniki z Wę-
grami i Strzegową. Dziś jest to ulica Nowa 
przecinająca szosę Skalmierzyce-Psary. 
Uwłaszczenie w Śliwnikach objęło sto-
sunkowo dużą liczbę włościan, gdyż nowe 
gospodarstwa otrzymali nie tylko chłopi 
posiadający sprzężaj, ale też ćwierćrolnicy, 
czyli chałupnicy. W akcie recesyjnym na-
pisano: Przy niniejszym nadaniu własności 
zrzeka się także dominium prawodzielnie 
na wieczne czasy wszelkich pretensji do po-

winności, które mu się z dwudziestu 
gospodarstw dotychczas należa-

ły, a bądź to z powinności ręcz-
nej lub bydlęcej, bądź to z da-

niny w naturze składanej. 
W y n a g r o d z e n i e m 

dworu za przekazane 
chłopom ziemie miał 
być czynsz wynoszący 
dla półrolników 29 
talarów, 7 srebrnych 
groszy i 10 fenigów, 
natomiast ćwierćrol-
nicy płacić musieli 14 
talarów 27 srebrnych 
groszy i 2 fenigi. Opła-

ty miały być wnoszo-
ne corocznie w dwóch 

ratach: w kwietniu na 
św. Wojciecha i w listo-

padzie na św. Marcina. 
Oczynszowanie wiązało się 

ze zwolnieniem wszelkich po-
winności dworu wobec włościan, 

którymi dotychczas było prawo do 
zamieszkania we dworskim budynku, 

a przede wszystkim do dawania im piwa, 
do utrzymania budynków jako też do remi-
ssyi i zapomogi w przypadku nieszczęścia. 
Rzec można gospodarze przechodzili w ten 
sposób na swoje własne utrzymanie a tak-
że zobowiązani byli do opłacenia podatku 
„podymnego”, lecz zwolnieni byli z opłaty 
na rzecz Kościoła, gdyż: Wspomnianych 
dwudziestu włościan nie miało dotąd żad-
nych danin na duchowieństwo i nie przejęli 
też takowych na skutek regulacji. 

 Umowa regulacyjna zawierała 
też szczegółowe postanowienia w spra-
wie powstania nowych zabudowań gospo-
darskich, utrzymywania dróg wiejskich 
i przydrożnych rowów. Ewenementem 
śliwnickiego recesu uwłaszczeniowego był 
zapis dotyczący zapewnienia opieki przez 
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Zaginiona kronika  
szkoły w Gniazdowie  
- część II

Kontynuując analizę gniazdowskiej 
kroniki przenosimy się do roku 1929. 
Pierwsze zapiski traktują o wyjątkowo 
trudnej zimie- śnieg miał pojawić się 18 
grudnia ubiegłego roku i nie znikał aż do 
marca. Miało to wpływ także na liczbę 
odwołanych zajęć. Spotykano zamarznię-
te ptaki, zwierzęta dzikie. Nawet w kilku 
miejscach zamarzli ludzie na śmierć. Zie-
mia była zamarznięta na półtora metra 
głęboko. Wody wymarzły nawet w stud-
niach. Dał się odczuć wielki brak węgla. 
W 1929 roku nastąpiło administracyjne 
przemianowanie szkoły. Sołtys Pawlaczyk 
doszedł do przekonania z kronik gmin-
nych, iż używanie miana szkoła Kurów jest 
fałszywe, albowiem twierdzenie wg kronik 
gminnych pobudowanie szkoły jako też 
i ziemia do niej należąca jest wyłącznie (…) 
do gminy Gniazdów. Wobec czego starano 
się o wyciągi (…). Okazało się, że roszczenie 
sobie praw przez obywateli gminy Gniaz-
dów jest słuszne i zgadza się z oryginałami 
dotyczące tej szkoły we wszystkich urzę-
dach z przed 60-laty. Również okazało się, 
że Hoffmann właściciel Kurowa niesłusz-
nie używał tytułu „Patron Szkoły w Kuro-
wie”. Jak to nastąpiło trudno dojść. Dość 
na tem, że po dostarczeniu dowodów Ku-
ratorjum przychyliło się do wniosku gminy 
Gniazdów i zamianowało szkołę Kurów na 
szkołę Gniazdów z dniem (w tym miejscu 
brakuje daty- pojawia się ona jednak na 
marginesie jako 23.V.1929). Powyższe zaj-
ście poczynił wyłącznie sołtys Pawlaczyk 
i jemu należy się wdzięczność. Wpis jest 
ważny także z uwagi na wzmiankowanie 
szkoły „z przed 60-laty”, czyli początków 
istnienia placówki należałoby szukać 
w latach 60. XIX wieku. Warto poświęcić 
chwilkę także postaci „nieprawnego” pa-
trona szkoły – Ottona Hoffmanna, który 
gospodarzył w Kurowie 
od 1900 roku. Był to póź-
niejszy Amtskommissar 
(rodzaj komisarza/bur-
mistrza) naszej gminy 
okresu niemieckiej oku-
pacji w 1939 roku. 

W 1929 roku do szkoły 
chodziło 90 dzieci w na-
stępujących klasach: I- 36 
uczniów, II-23 uczniów, 
III-17 uczniów i IV- 14 
uczniów. Lata 30. rozpo-
czynają się informacją 
o kursie wieczorowym, 

z którego skorzystało osiemnaście osób. 
Sądząc po zmianie charakteru pisma kro-
nikę przejęła kolejna osoba. Opisy, chociaż 
bardziej czytelne, są od teraz oszczędne 
w słowach. Nieznany autor wspomina 
o jubileuszu 25-lecia walki o polskość 
szkół oraz 100-leciu powstania listopa-
dowego. Ku uczczeniu tych chwil szkoła 
tutejsza urządziła obchody złożone z śpie-
wu i deklamacyj. Na zakończenie obchodu 
odczytany był odpowiedni referat. Zima te-
goroczna na ogół jest łagodna, dały się jed-
nak we znaki kilkudniowe deszcze w mie-
siącu listopadzie, które drogi zamieniły na 
nieprzebyte bagna, wobec czego dzieci nie 
mogły regularnie i punktualnie przybyć 
do szkoły. 16 stycznia br. placówkę od-
wiedził lekarz powiatowy dr Michalski 
w celu przebadania uczniów. Okazało się, 
że dzieci z wyjątkiem jednego chłopca cho-
rego na jaglicę (tj. przewlekłe zapalenie 
rogówki i spojówek) są zdrowe. Kontynu-
ując temat zdrowotności warto odnoto-
wać wizytę higienistki z ośrodka zdrowia 
ze Skalmierzyc Nowych (…). Przeprowa-
dziła z dziećmi IV i III oddziału pogadan-
kę na temat: czystość jako warunek do 
utrzymania zdrowia. Wizyty lekarza ani 
higienistki nie mogły ustrzec dzieci przed 
groźnymi chorobami, które dzisiaj dzięki 
postępowi medycyny oraz obowiązko-
wym szczepieniom nie czynią już takiego 
spustoszenia. W miesiącu wrześniu tegoż 
roku pojawiła się wśród dzieci szkolnych 
tutejszego obwodu choroba zakaźna bło-
nica. Nawet były trzy wypadki śmiertelne, 
dwoje dzieci w wieku przedszkolnym i je-
den chłopiec w wieku szkolnym. 

W latach 1932/33 do szkoły uczęsz-
czało w sumie 105 dzieci. Rok szkolny 
rozpoczął się tradycyjnie mszą w skal-
mierzyckim kościele. W czasie wakacyj 

gospodarzy dla ich „wymierników”, czyli 
starych rodziców pozostających na utrzy-
maniu rodziny. Każdy z nich zobowiązany 
był do zapewnienia rodzicom mieszkania, 
drzewa na opał, 6 zagonów sześcioskibo-
wych na kartofle, kapustę, brukiew i len, 
1 krowę, 1 świnię, 3 wiertle żyta, pół wiertla 
grochu i pół tatarki oraz 1 talar w gotowym 
pieniądzu na zakup soli. 

POCZĄTKI SZKOŁY W ŚLIWNIKACH

Lata 40-te XIX wieku to czas wprowa-
dzania przez władze pruskie obowiązku 
szkolnego dla dzieci. W umowie regulacyj-
nej zagwarantowano też stworzenie wa-
runków do przyszłego nauczania dzieci. 
Stosownie do wymogów prawa wyznaczo-
no przy separacji gruntów teren 7-morgo-
wej działki, na której miała stanąć przyszła 
szkoła budowana z funduszy rządowych. 
Szkoła wkrótce powstała, gdyż już w roku 
1864 odnotowano, iż zatrudniony w niej 
był nauczyciel Jan Goj. W tym samym cza-
sie działały też szkoły wiejskie w Skal-
mierzycach i Mącznikach. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości w 1918 roku 
szkoła zaczęła ponownie działać przy du-
żym wsparciu miejscowej Rady Szkoły oraz 
finansowym wsparciu dworu śliwnickie-
go. Od roku 1926 nauczycielem był Mie-
czysław Roszek, a w roku 1927 nauczanie 
objął Czesław Sowiński, który oprócz tego 
podjął się też przeprowadzenia niezbęd-
nych remontów, wydając na nie kwotę po-
nad 3 tys. zł. Do tej jednoklasowej, a cztero-
oddziałowej szkoły uczęszczało wówczas 
45 dzieci ze Śliwnik Nowych oraz 43 z okrę-
gu dworskiego. Nauczyciel, któremu szkoła 
zapewniała mieszkanie, uczył na zmiany 
razem 88 dzieci. Ciągłym problemem szko-
ły był niedostateczny brak środków na bie-
żące utrzymanie czy wypłacenie skromnej 
pensji. Szkolna Rada Powiatowa corocznie 
zmniejszała zaplanowany budżet. Ratowa-
no się więc wsparciem z dworu czy też od 
samych rodziców, o które zabiegał prze-
wodniczący rady Ignacy Adamski. W kwiet-
niu 1936 roku wizytująca szkołę komisja 
z powiatu napisała w protokole: temperatu-
ra w klasie 160C, dość czysto lecz licho, splu-
waczki są, kosze do papieru są, oświetlenie 
naftowe dostateczne, ustępy na podwórzu, 
dzieci brudnych 5, zawszonych 1, zdrowych 
56, schorzałych 6. Dziś szkoły w Śliwnikach 
już nie ma, ale warto wspomnieć, że do cza-
su ostatniej wojny Śliwniki posiadały swoją 
stację kolejową wraz z bocznicą towarową. 
Przystanek kolejowy w Śliwnikach często 
wykorzystywany był do wysyłki z mająt-
ku płodów rolnych a także służył gościom 
przybywającym na uroczystości w parku 
śliwickim lub w kościele skalmierzyckim.

 
Jerzy Wojtczak
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letnich zmarła p. prezydentowa Michalina 
Mościcka, toteż w dniu 29 września dzieci 
wzięły udział w nabożeństwie za duszę śp. 
pani prezydentowej. Warto odnotować, iż 
mimo łagodnej zimy kronikarz wspomina 
o temperaturze w klasach wahającej się 
w przedziale 6-8°C! Winą na ten stan rze-
czy obarczano nieszczelność okien. W 1933 
roku odbyły się takie wydarzenia jak wspól-
ne kolędowanie ze słynnym skalmierzyc-
kim księdzem Piotrowiczem, świętowanie 
imienin Pierwszego Marszałka Polski Józe-
fa Piłsudzkiego (dzisiaj raczej byłoby to nie 
do pomyślenia…) oraz wycieczka do Kali-
sza. 25 maja odegrały dzieci szkolne przed-
stawienie pt. „Za polski pacierz” w trzech od-
słonach. Czysty dochód został przeznaczony 
na zakupienie piłki nożnej. Zaznaczyć nale-
ży, że ludzie w obwodzie szkolnym mało się 
szkołą interesują ze względu na jej oddale-
nie od wiosek. Kolejna wycieczka odbyła się 
do gołuchowskiego zamku. Mogła dojść do 
realizacji dzięki pomocy właściciela Bocz-
kowa Eugeniusza Materne, który użyczył 

własnej furmanki. 
Utrzymująca się wysoka liczba uczniów 

w skromnym budynku generowała proble-
my. 23 stycznia 1933 roku na podstawie 
rozporządzenia Inspektoratu Szkolnego 
szesnaście dzieci przeniesiono do pobli-
skiej placówki w Trkusowie. Przyznano 
także drugi etat nauczyciela. Kolejne lata 
przyniosły spadek liczby uczniów, kształ-
tując się na poziomie 60-80 dzieci. Z coraz 
skromniejszych opisów dowiadujemy się 
o rzeczach tak przyjemnych jak wycieczki 
oraz imprezy oraz tych z gatunku tragicz-
nych, czyli mniejszych lub większych epi-
demiach, które pozbawiały uczniów życia. 
Warte odnotowania jest założenie w 1936 
roku Szkolnej Kasy Oszczędnościowej. 
Liczba członków wynosi 41. Członkowie SKO 
wzięli udział w konkursie PKO a z pośród 
wypracowań Komisja Konkursowa wyłoniła 
pracę uczennicy Teodozji Pacynianki, które 
w nagrodę przekazano prenumeratę Młode-
go Obywatela. Kilka kolejnych kart kroniki 
zostało niechlujnie wyrwanych- pewnie 

posłużyły jako rozpałka do pieca. Ostatnie 
dwie zachowane karty były prowadzone 
przez dyrektora Ignacego Czubaka, które-
go zdjęcie do publikacji udostępnił Robert 
Kapitaniak. 

W latach 1937/38 do szkoły uczęszczało 
63 uczniów. Ostatni zachowany wpis z 16 
września 1938 roku traktuje o przyjęciu 
do placówki 6-letniej uczennicy Heleny 
Widelskiej z Kurowa. Kolejne kartki także 
zostały wyrwane, lecz tak czy inaczej były 
to ostatnie miesiące funkcjonowania pla-
cówki. Wysadzona w powietrze podczas II 
wojny światowej szkoła nigdy nie została 
odbudowana. Dzięki wspomnieniom, sta-
rym mapom oraz technice skaningu lase-
rowego Lidar możemy z dokładnością do 
kilku metrów stwierdzić, gdzie dokładnie 
stała. Dzisiaj zapewne jedyną pozostałością 
po szkole jest kronika, na podstawie której 
powstał niniejszy artykuł oraz świadectwa 
zachowane przez krewnych na pamiątkę. 

Aleksander Liebert

Dyrektor szkoły w Gniazdowie - Ignacy Czubak

8



Akcja szycia i dystrybucji maseczek po wybuchu pandemii

Wywiad z Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  
Jerzym Łukaszem Walczakiem

Rok temu cały świat zaskoczyła 
pandemia, wobec której wszyscy 
musieliśmy zrewidować swoje plany. 
Jak wyglądało to w przypadku naszego 
samorządu i jego ubiegłorocznych 
zamierzeń? 

Każdy samorząd działa w oparciu 
o uchwałę budżetową – plan dochodów 
i wydatków, w tym wydatki inwestycyjne. 
Uchwalając taki plan na 2020 rok w grudniu 
roku poprzedniego nikt nie spodziewał się 
tego, co się wydarzy. W związku z pojawie-
niem się pandemii musieliśmy podjąć kroki 
zaradcze. Priorytetem było dla nas przede 
wszystkim ratowanie funkcjonujących na 
naszym terenie podmiotów gospodarczych 
i ochrona miejsc pracy, stąd nasza Rada Gmi-
ny jako jedyna w powiecie i jedna z nielicz-
nych w kraju przyjęła rewolucyjną uchwałę 
o zwolnieniu przedsiębiorców z podatku 
od nieruchomości – oczywiście przy speł-
nieniu pewnych kryteriów jak np. związany 
z pandemią spadek dochodów. Podejmując 
tę uchwałę musieliśmy zrewidować dochody 
i wydatki, jasne było bowiem, że zwolnienia 
przyniosą mniejsze wpływy do budżetu, a co 
za tym idzie będziemy mieli mniejsze środki 
na zadania inwestycyjne. Zrezygnowaliśmy, 
a w zasadzie przesunęliśmy na później kil-
ka planowanych na rok 2020 przedsięwzięć 
jak np. droga na terenach między dworcem 
a stadionem, parking przy ul. Kolejowej czy 
zakup terenu przy Szkole Podstawowej im. 
Polskich Noblistów. 

Sytuacja zagrożenia, niepewności 
i lęku pokazała, że potrafimy się ze sobą 
solidaryzować, zadbać o słabszych. 
Wspaniałym tego przykładem były 
przeprowadzane u nas akcje społeczne. 
Kto był ich inicjatorem?

Pandemia okazała się dla gospodarki 
brzemienna w skutkach, bowiem nastąpiło 
jej spowolnienie. Stąd jako samorząd skupi-
liśmy się na pomocy przedsiębiorcom i ra-
towaniu miejsc pracy. Nasza Gmina wsparła 
również w sposób finansowy trzy okolicz-
ne szpitale – w Ostrowie Wielkopolskim, 
Kaliszu oraz Wolicy, a kiedy w listopadzie 
ubiegłego roku okazało się, że choroba bądź 
kwarantanna pracowników Sanepidu mogą 
spowodować paraliż pracy tej instytucji, od-
powiedzieliśmy pozytywnie na apel dyrekto-
ra i oddelegowałem do pomocy cztery osoby 
spośród kadry Urzędu.

W ogóle daliśmy poznać się jako społe-
czeństwo, które potrafi się w trudnych chwi-
lach solidaryzować, wspierać, okazywać 
empatię. Kiedy w marcu wybuchła pande-
mia i zorganizowano akcję szycia maseczek 

na rzecz ostrowskiego szpitala, przystąpi-
ły do niej osoby indywidualne, KGW i inne 
stowarzyszenia z naszego terenu. Były też 
inne akcje np. zbiórki na rzecz szpitala, pie-
czenie ciast do DPS-ów, roznoszenie mase-
czek dla naszych mieszkańców itp. I znów 
wzięły w nich udział organizacje społeczne 
jak koła gospodyń, klub sportowy, harcerze 
czy strażacy. Pokazaliśmy, że jesteśmy jed-
ną wielką rodziną. Planowałem spotkać się 
z tymi społecznikami, by podziękować za 
wsparcie w tej walce, ale uniemożliwiła mi 
to druga, jesienna fala pandemii. Czuję z tego 
powodu niedosyt, więc tą drogą raz jeszcze 
pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim 
wolontariuszom. 

Organizacje pozarządowe miały 
jednak duży kłopot, by zrealizować 
zadania publiczne w ramach otwartego 
konkursu ofert. Sporo umów z Gminą 
zostało rozwiązanych. Jak wyobraża 
Pan sobie tę współpracę w najbliższych 
miesiącach, kiedy sytuacja epidemiczna 
wciąż jest niepewna, a obostrzenia 
nadal obowiązują?

W związku z wprowadzonymi obostrze-
niami przez ostatni rok praktycznie nie od-
bywały się żadne uroczystości, imprezy czy 
większe spotkania. Ostatnim dużym koncer-
tem przez nas zorganizowanym był występ 
Andrzeja Piasecznego z okazji Dnia Kobiet. 
Inne większe uroczystości typu dni miasta, 
dożynki, inauguracja sezonu kulturalnego 
odbyć się już nie mogły. Nie doszły również 
do skutku imprezy zaplanowane w sołec-
twach, przez KGW czy organizacje społeczne. 
Jak będzie to wyglądało w roku bieżącym? 

Każdy z nas ma wstępne plany i zamierze-
nia, ale wciąż obowiązuje szereg obostrzeń 
i ograniczeń. Nie wiadomo, kiedy wrócimy 
do „normalności”. Pojawiły się szczepionki, 
mogę mieć więc nadzieję, że już wkrótce, 
w ciągu kilku najbliższych miesięcy zacznie-
my funkcjonować jak dawniej. 

Od samego początku duży nacisk 
kładzie Pan na ekologię, rokrocznie 
wprowadzając nowe programy, akcje 
itp. Co pojawiło się w 2020 roku i na co 
możemy liczyć w roku bieżącym?

Rzeczywiście, od samego początku sta-
wiam na ekologię. Przypomnę tylko, że 
w roku 2019 pojawił się program wspie-
rający mieszkańców w zakresie wymiany 
pieców węglowych na nowoczesne, mniej 
emisyjne. W tym samym roku kontynuowa-
liśmy również wsparcie w zakresie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Rok 
2020 przyniósł kolejny nowy pomysł – dofi-
nansowanie w zakresie budowy zbiorników 
gromadzących wodę deszczową oraz konty-
nuację programów poprzednich. Przejęliśmy 
również na swoje barki od powiatu program 
usuwania materiałów zawierających azbest, 
głównie zalegający w znacznej jeszcze ilości 
na dachach domów eternit. Zapowiadam 
kontynuację tych wszystkich przedsięwzięć 
w roku bieżącym oraz w latach następnych. 
Przy okazji chcę również pochwalić się suk-
cesem naszego przedsiębiorstwa komunal-
nego, które w roku 2020 pozyskało 2 miliony 
złotych na duże zadanie – budowę kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowości Mączniki. Re-
alizacja tej inwestycji zostanie rozłożona na 
trzy lata – rok 2021, 2022 i 2023. 
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Dużo dobrego przynoszą efekty 
polityki senioralnej. To Skalmierzycka 
Karta Seniora, dedykowane osobom 
starszym ławki, czy Klub Seniora. Jaką 
rolę ma pełnić budynek, który lada 
chwila zostanie oddany do użytkowania?

Ważną dziedziną naszej działalności jest 
szeroko rozumiana polityka senioralna. 
Średnia długość ludzkiego życia wydłużyła 
się. Nasi mieszkańcy po zakończeniu pracy 
zawodowej w dalszym ciągu chcą być aktyw-
ni. Mnóstwo z nich należy do koła emerytów. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej gru-
py społecznej podjęliśmy wymienione w py-
taniu działania: Skalmierzycką Kartę Seniora, 
montaż cieszących się dużą popularnością 
ławek czy ostatnie przedsięwzięcie – Klub 
Seniora w pawilonie Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich. Adaptacja jego 
pomieszczeń już się zakończyła i niebawem 
zostanie uruchomiony. To ważna inicjatywa, 
miasto nie miało bowiem do tej pory nawet 
żadnej świetlicy. Mam więc nadzieję, że bę-
dzie to wspaniałe miejsce integracji, kształ-
cenia czy rozwijania pasji naszych seniorów. 

Czas pandemii odebrał nam możliwość 
organizacji imprez, uroczystości czy 
spotkań w szerszym gronie, których 
w kalendarzu burmistrza było wcześniej 
mnóstwo każdego dnia. Jak teraz wygląda 
Pana praca oraz kontakty z innymi?

Choć bardzo lubię i cenię wszelakie uro-
czystości, spotkania oraz bezpośredni kon-
takt z ludźmi, z większości z nich byłem 
zmuszony w ostatnim roku zrezygnować. 
Wolne weekendy pozwoliły mi wprawdzie 
na zajęcie się swoimi pasjami, ale brakuje 
mi spotkań z naszymi mieszkańcami – mam 
wówczas możliwość poznania ich bliżej, 
wsłuchania się w ich potrzeby, miło spędzić 
z nimi czas. Pandemia nie zakłóciła jednak 
mojej codziennej pracy bieżącej w biurze, 
a obowiązków jest mnóstwo. Choć bezpo-
średnie wizyty interesantów są rzadsze, na-
dal ich u siebie przyjmuję. W większej jednak 
mierze pozostaję z nimi w kontakcie telefo-
nicznym lub poprzez media społecznościo-
we. Jestem dostępny dla ludzi przez cały czas, 
tak wygląda moja służba publiczna. 

W dobie kryzysu samorządy starają się 
w jak największym stopniu pozyskiwać 
środki zewnętrzne. Jak duży procent 
inwestycji był w 2020 roku realizowany 
przy ich udziale i czy są jakieś prognozy 
w tym zakresie na rok 2021?

Pod tym względem ubiegły rok był dla nas 
niezwykle owocny. Z jednej strony pandemia 
sprawiła, że ograniczyliśmy wydatki bieżące 
i inwestycyjne, z drugiej – byliśmy bardzo 
aktywni na wszystkich polach, gdzie można 
było pozyskać jakiekolwiek środki zewnętrz-
ne na różnego rodzaju zadania. Strona rzą-
dowa uruchomiła programy wsparcia i my, 
jako samorząd, z takiej możliwości skorzy-
staliśmy. Z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w pierwszym, lipcowym rozdaniu 

otrzymaliśmy 1,2 mln złotych, które prze-
znaczyliśmy na budowę świetlicy w Skalmie-
rzycach. Druga kwota to 2 mln złotych, które 
przeznaczymy na rozbudowę tutejszej szkoły 
podstawowej. Jak już mówiłem wcześniej na-
sza spółka WPK pozyskała 2 mln złotych na 
budowę kanalizacji w Mącznikach. Byliśmy 
też aktywni w zakresie pozyskiwania środ-
ków na mniejsze zadania, jak choćby budowa 
placów zabaw, altan i miejsc integracji miesz-
kańców poszczególnych sołectw. 

A w jaki sposób w tym trudnym 
ekonomicznie czasie samorząd 
oszczędza pieniądze?

W trudnych czasach pandemii nasze 
oszczędności wzięły się z ograniczonych in-
westycji czy wydatków bieżących – czy to 
w urzędzie, czy jednostkach podległych. Re-
alia są takie, że przez większość ubiegłego 
roku placówki oświatowe nie funkcjonowały 
w sposób tradycyjny, a zdalny, co sprawiło, że 
zaoszczędziliśmy na wydatkach związanych 
z ich utrzymaniem (np. ogrzewanie, prąd, 
woda). Nie odbyło się również wiele generu-
jących koszty zaplanowanych przez nas im-
prez. Te wszystkie kwoty nie pojawiły się po 
stronie wydatków, stąd można powiedzieć, 
że w swoisty sposób je „zaoszczędziliśmy”. 

W takim razie jak zostanie 
spożytkowana wypracowana nadwyżka 
finansowa? Jakie są najważniejsze plany 
inwestycyjne na rok 2021?

Tak jak wspomniałem na początku każ-
dy samorząd działa w oparciu o budżet. 
Niepewność czasów pandemii sprawiła, że 
ograniczyliśmy wydatki bieżące, inwesty-
cyjne, związane z oświatą, kulturą, sportem. 
Oszczędności, tzw. wolne środki, wyniosły 
ok. 9 mln złotych. Na ostatniej sesji, która 
odbyła się w styczniu wprowadziliśmy tę 
kwotę do budżetu. Rok będzie zatem bardzo 
obfity pod względem inwestycji, bo łącznie 
przeznaczyliśmy na nie 15 mln złotych. Bę-
dziemy inwestować naprawdę na dużą ska-

lę. Nasze główne założenia to: rozpoczęcie 
realizowanej w cyklu trzyletnim rozbudowy 
„Starego Kina” na centrum aktywności spo-
łecznej, gdzie siedzibę będą miały różnego 
organizacje społeczne – znajdzie się tu miej-
sce na m.in. harcówkę, centrum kultury wraz 
z biblioteką, salę narad oraz dom dziennego 
pobytu seniora; ożywienie terenów poko-
lejowych przez budowę dróg dojazdowych 
i parkingów dla przyległych zakładów oraz 
obiektów sportowo-rekreacyjnych; budowa 
świetlicy oraz rozbudowa szkoły w Skalmie-
rzycach, która jest obecnie trzecią co do wiel-
kości pod względem uczących się w niej dzie-
ci placówką oświatową (ok. 270 uczniów); 
budowa i remont dróg gminnych oraz powia-
towych na kwotę ok. 5 mln złotych.

Tematem systematycznie 
powracającym i interesującym spore 
grono mieszkańców jest również 
przebieg planowanej rozbudowy drogi 
krajowej nr 25. Mocno Pan walczy 
o to, by obwodnica spowodowała jak 
najmniejszą ilość wyburzeń domostw 
czy parcelację gruntów ornych. Kiedy 
poznamy ostateczny wariant trasy i czy 
szanse na to, że szlak będzie przebiegał 
jak najmniej kolizyjnie przez teren naszej 
Gminy są duże?

Temat jest bardzo aktualny, drażliwy 
i budzący duże niepokoje społeczne, stąd też 
spora aktywność naszego samorządu w tym 
zakresie. Gmina Nowe Skalmierzyce poło-
żona jest między Kaliszem i Ostrowem, pla-
nowana droga nr 25 przebiegać więc będzie 
wzdłuż naszych terenów. Zabiegamy o to, aby 
wybrano trasę uwzględniającą nasze intere-
sy. Opracowano wariant preferowany przez 
GDDKiA, który zakładał przebieg odcinka na 
trasie pomiędzy Ostrowem a Biskupicami 
Ołobocznymi tzw. starym śladem. Koniecz-
ne byłoby wówczas jednak wyburzenie kil-
kunastu gospodarstw, na co od samego po-
czątku się nie zgadzaliśmy. W aktywną walkę 

W pawilonie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich powstał Klub Seniora
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naszego samorządu włączyli się również 
mieszkańcy i licznie przy drodze usytuowani 
przedsiębiorcy. Wspólne starania przyniosły 
efekt: pod koniec stycznia odbyło się do-
datkowe spotkanie z dyrekcją GDDKiA oraz 
z projektantami i od wyżej wspomnianego 
pomysłu odstąpiono. Zmieniono wariant pre-
ferowany, uznając, że najbardziej korzystnym 
ze względów społecznych i ekonomicznych 
będzie wariant tzw. północny, a więc droga 
na tym odcinku będzie przebiegać równo-
legle do obecnej trasy. Dalszy odcinek – od 
Biskupic Ołobocznych do Skalmierzyc – jest 
przez nas akceptowany. Choć i tu pojawią się 
wyburzenia, zdajemy sobie sprawę, że droga 
musi powstać. Nie jest jeszcze rozstrzygnięty 
przebieg tej drogi od Skalmierzyc do Kalisza. 
Tu też protestujemy i czynimy starania, by jak 
najmniej ingerował w ziemie naszych miesz-
kańców. Nie zgadzamy się na wariant nowym 
śladem, w związku z czym zaproponowałem 
wariant kompromisowy. Jest on poddawany 
analizie, a ostateczne decyzje mają zapaść do 
końca lutego. 

Choć małymi krokami, to jednak 
rokrocznie nasz zabytkowy dworzec 
zmienia swój wizerunek i funkcjonalność. 
Co udało się zrobić w ubiegłym roku? 
Jakie są dalsze plany wobec budynku?

Mamy określone plany związane z naszym 
zabytkowym dworcem. Marzy mi się utwo-
rzenie w nim centrum nauki, mam jednak 
świadomość, że koszt takiego przedsięwzię-
cia byłby ogromny. Póki co nie zapomina-
my o tym obiekcie i staramy się go ratować. 
W pierwszej kolejności zrobiliśmy dach na 

części frontowej, następnie odnowiliśmy jej 
elewację, a w roku 2020 wyremontowaliśmy 
poczekalnię. Obecnie przymierzamy się do 
remontu dachu na niższej części budynku. 
W budżecie przewidzieliśmy na to zadanie 
2,5 mln zł, z czego liczymy na pozytywne 
rozpatrzenie złożonego przez nas do Mini-
sterstwa Kultury wniosku na 1,3 mln złotych. 
Decyzja jeszcze nie zapadła, ale wierzę, że 
w tym roku na naszym dworcu również coś 
się zadzieje, bo jego stan jest zły.

Czego życzy Pan mieszkańcom 
w 2021 roku?

Przede wszystkim zdrowia. Szanowni 

Państwo, szanujmy się nawzajem, bądźmy 
empatyczni. Być może gdzieś za ścianą lub 
w domu obok jest osoba, która potrzebuje 
naszego wsparcia, bo w związku z pande-
mią nie wychodzi na zewnątrz. Może trzeba 
zrobić jej zakupy, przynieść opał, dostar-
czyć lekarstwa. W dzisiejszym zamkniętym 
świecie, gdzie dużo spraw załatwiamy drogą 
elektroniczną, nie wszystkie osoby starsze 
potrafią poradzić sobie z telefonem, Interne-
tem. Pomagajmy innym, w ostatnim roku nie 
raz udowodniliśmy, że jesteśmy jedną wielką 
rodziną i możemy na siebie wzajemnie liczyć.

wywiad przeprowadziła Magdalena Kąpielska

Otwarcie odnowionej poczekalni na dworcu

Ogromem żalu, smutku oraz nostalgii zaskoczyła nas wiadomość o śmierci

śp. Józefa Marciniaka
- radnego sześciu, a Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce czterech kadencji,
członka Zarządu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, sołtysa wsi Ociąż z ponad trzydziestoletnim stażem, 

Wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP i Prezesa OSP Ociąż,
Kawalera Srebrnego Krzyża Zasługi, Medalu „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” oraz odznaczeń resortowych.

Odszedł od nas prawdziwy lider samorządowy, społecznik głęboko oddany służbie naszej Małej Ojczyźnie,
człowiek o wielkiej życiowej mądrości, energii i doświadczeniu, którymi chętnie dzielił się z młodszymi pokoleniami.

Jego publiczna aktywność przejawiała się niezliczoną ilością inicjatyw gospodarczych, 
kulturalnych oraz integrujących społeczność, wśród której mieszkał. 

Trudno będzie zapełnić wyrwę, którą Pan po sobie zostawił, Panie Józefie.
Niech Pan spoczywa w pokoju wiecznym!

Rodzinie śp. Józefa Marciniaka składamy z serca płynące wyrazy współczucia, 
łącząc się z Państwem w modlitwie za duszę Zmarłego.

Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Tadeusz Orzechowski 
wraz z radnymi 

 Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

Jerzy Łukasz Walczak
oraz pracownicy Urzędu

"Bóg widzi śmierć inaczej niż my, 
my widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę..." 

                                     Walter Flex
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Kornelia Banasiak

Aleksander Kasprzak

Borys Chmielarz Franciszek Brudzeński Hanna Stanek

Helenka Dominiak Jakub Kudzia Jan Bodylski

Jan Stefański Kaja Razzouki-Korkis

„Kasa dla bobasa”
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Krzysztof Chmiel Krzysztof Kaźmierczak Leon Horla

Leon Krysiński Liliana Janiak Maja Teodorczyk

Maria Wasielewska Miłosz Dominiak Oliwia Jankowska

Oliwier Kozłowski Oliwier Michał Olczak Oskar Litwin
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Oskar Wielgosz Piotr Oliwiecki Stanisław Zimniak

Szymon Koper Szymon Korzeniewski Tymon Górski

Tymoteusz Hassek Tymoteusz Musialski

Wojciech Liebert Wojciech Nowak Zofia Jędrzejewska

Wojciech Bęcki 
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Nie bójmy się  
komunikacji miejskiej!

efekt pojawienia się na świecie koronawirusa odczuwa niemalże 
każdy w różnych aspektach życia. Z problemami borykają się 
zarówno duże firmy, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa. 
Upadają rodzinne biznesy, cierpi na tym cała gospodarka, równie 
mocno traci na tym transport publiczny. Do tej pory komunikacja 
miejska była przedstawiana w niekorzystnym świetle, jako jedno 
z głównych miejsc zagrożenia pandemicznego.  
czy aby na pewno jest się czego bać? 

Początki epidemii COVID-19 był czasem 
wielkiego chaosu. Podejmowano szereg 
działań, wydawano kolejne rozporządze-
nia ograniczające swobody obywatelskie, 
jak również nakładające na firmy i przed-
siębiorców nowe obowiązki i obostrzenia. 
W mediach pojawiały się niepotwierdzone 
informacje, nieodparte żadnymi badania-
mi naukowymi, które bardzo mocno do-
tknęły firmy transportowe. Odradzano po-
dróże transportem zbiorowym wskazując, 
że ryzyko zakażenia w autobusie jest bar-
dzo wysokie. Dziś już wiemy, że tak nie jest.

Analizy przeprowadzone przez brytyj-
ski Rail Safety and Standards Board (zaj-
mujący się poprawą zdrowia i bezpieczeń-
stwa kolei w Wielkiej Brytanii) pokazują, 
że ryzyko zakażenia COVID-19 podczas po-
dróży pociągiem, jest na poziomie jednego 
zachorowania na 11 tysięcy podróżnych, 
czyli niższe niż 0,01%. Z kolei niemiecki 
Instytut im. Roberta Kocha (monitorują-
cy zdrowie publiczne) prześledził ponad 
55 tys. przypadków zachorowań na CO-
VID-19. Badania wykazały, że w środkach 
komunikacji zbiorowej doszło jedynie do 
90 zakażeń (0,2% całości). W Niemczech 
istnieje obowiązek zasłaniania nosa i ust 
w autobusach, ale nie zostały wprowadzo-
ne żadne ograniczenia dotyczące liczby 
przewożonych pasażerów. Podobne ob-
serwacje poczynili francuscy naukowcy 
z Santé Publique France (krajowa organi-
zacja zdrowia publicznego). Z przeanali-
zowanych danych z okresu od 9 maja do 
28 września 2020r. okazało się, że tylko 
1,2% ognisk koronawirusa było związane 
z transportem. Jako główne źródła zaka-
żeń, podobnie jak w badaniach niemiec-
kich czy danych z Polski wskazano biura 
(niemal 25%), placówki edukacyjne, a na 
dalszych miejscach szpitale oraz spotkania 
rodzinne. Okazuje się, że transport publicz-
ny jest bezpieczny, pod warunkiem zacho-
wania dodatkowych środków bezpieczeń-
stwa. Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Transportu Publicznego (UITP) wskazuje 
trzy sprawdzone, najskuteczniejsze sposo-
by zapobiegawcze:

• Obowiązek noszenia masek – zakrywa-
nie ust i nosa

• Dezynfekcja powierzchni, z którymi 
mają kontakt pasażerowie 

• Zapewnienie odpowiedniej wentylacji 
i szybkiej wymiany powietrza
Co ciekawe, brak jest informacji o limi-

tach pasażerów, które w Polsce nadal obo-
wiązują. Warto zauważyć, że zmniejszenie 
liczby pasażerów spowodowane było przej-
ściem na pracę i naukę zdalną. Niestety 
część pasażerów przez nieodpowiedzialną 
politykę oraz nagonkę medialną zamieniła 
transport publiczny na indywidualne środ-
ki transportu, co oczywiście nie jest bez 
znaczenia dla ekologii oraz ekonomii funk-
cjonowania transportu publicznego. Znie-
chęcanie do komunikacji miejskiej w opinii 
wielu firm transportowych jest działaniem 
nieodpowiedzialnym, zważywszy na fakt 
ogromnych nakładów finansowych na jego 
unowocześnienie. Dzięki miliardom do-
finansowania ze środków unijnych tabor 
autobusowy jest wymieniany na nowo-
czesny i ekologiczny, modernizowana jest 
infrastruktura, pojawiają się systemy dy-
namicznej informacji pasażerskiej, a także 
biletomaty. Względy ekologiczne zbadali 
amerykańscy naukowcy wskazując, że na 
obszarach o większej gęstości cząstek NOX 
i pyłu zawieszonego zarówno zapadalność 
na COVID-19 jak i liczba przypadków cięż-
kiego przebiegu choroby oraz śmiertelność 
są zdecydowanie większe. 

Mieszkańcy miast, w tym również Ostro-
wa Wielkopolskiego podchodzą do komu-
nikacji miejskiej z dystansem. W miarę 
uwalniania kolejnych gałęzi gospodarki, 
tłumy ludzi zaczęły pojawiać się w gale-
riach handlowych czy innych atrakcjach 
i obiektach rekreacyjnych, ale już nie na 
przystankach. Na korzyść transportu miej-
skiego przemawia także to, że pojazdy są 
dobrze wietrzone, a podróże nie są zbyt 
długie. To istotna różnica, zwłaszcza jeśli 
weźmiemy pod uwagę budynki i zakłady 
pracy, w których często przewietrzenie jest 
trudniejsze, a ludzie spędzają w nich znacz-
ną część dnia. 

Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie 
Wielkopolskim podjął radykalne działa-
nia w związku z epidemią koronawirusa. 
Spółka bardzo sprawnie wprowadzała 
kolejne rządowe obostrzenia. Chcieliśmy 
naszym pasażerom jak i pracownikom za-
pewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, 
stąd szereg działań, które podjęliśmy. Były 
to kosztochłonne i pracochłonne zabie-
gi, zważywszy na czas w jakim przyszło 
nam je wdrożyć. W tym okresie frekwencja 
w pojazdach oraz liczba sprzedawanych bi-
letów znacząco spadła – podkreśla Janusz 
Marczak Prezes Zarządu MZK. Celem za-
pewnienia pasażerom bezpieczeństwa na 
najwyższym poziomie Miejski Zakład Ko-
munikacji podjął następujące czynności:  
- zakup indywidualnych środków ochrony 
dla pracowników (maseczki, rękawiczki, 
płyny dezynfekujące) 
• wydzielenie w autobusie tzw.: „strefy 

buforowej” 
• zewnętrzna informacja o obecnych 

limitach przewożonych pasażerów 
oraz odpowiednie oznakowanie miejsc 
siedzących

• codzienna dezynfekcja pojazdów, a w 
szczególności: poręczy, uchwytów, 
kasowników, biletomatów

• codzienna dezynfekcja biletomatów 
stacjonarnych. 
Przykłady licznych badań wskazują na 

to, że transport publiczny jest bezpieczny, 
a ryzyko zachorowania jest bardzo nie-
wielkie. Możliwe było to dzięki wdrożeniu 
środków zalecanych przez służby sanitar-
ne. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że ryzy-
ko zakażenia jest bliskie zeru, to transport 
publiczny pozostaje jednym z najbezpiecz-
niejszych sposobów poruszania się. 

 
Jakub Kubera
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Zimowe wieści z naszej szkoły
chłodny i szary grudzień w Szkole Podstawowej  
im. bł. ks. Jana Nepomucena chrzana w Gostyczynie  
był miesiącem pełnym dobroci, życzliwości,  
ciepła i kolorów. 

W ramach mikołajek tradycyjnie już świę-
towaliśmy tzw. „czerwony dzień”. Data ta 
okazała się szczęśliwa dla tych, którzy posta-
nowili dołączyć do akcji ogłoszonej przez Sa-
morząd Uczniowski i ubrać się na czerwono. 
Ominęły ich bowiem trudy codziennego ży-
cia szkolnego – również tego zdalnego – np. 
niezapowiedziane kartkówki. 

Ponadto odbył się konkurs plastyczno
-techniczny pt. „Moja ozdoba świąteczna”. 
Poniżej prezentujemy laureatów, którzy 
wykazali się niezwykłą pomysłowością 
i talentem.

W ramach dzielenia się dobrem szkoła 
postanowiła dołączyć do dwóch akcji. Pierw-
szą z nich była ogólnopolska akcja „Cukierek 
za życzliwość” organizowana przez Fundację 
„Dwa Skrzydła Anioła”. W ramach tego dzia-
łania chętni uczniowie prowadzili specjalne 
zeszyty, w których zapisywali swoje dobre 
uczynki. Celem przedsięwzięcia było przede 
wszystkim uwrażliwianie młodych ludzi na 

potrzeby innych. Ponad-
to, dzięki codziennym 
wpisom, uczniowie mogli 
pracować też nad swoim 
charakterem i uczyć się 
systematyczności. Druga 
akcja, dla której inspira-
cją stała się inicjatywa 
Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem 
na Święta”, polegała na zebraniu słodyczy 
dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Psarach. W charytatywną zbiórkę włączyli 
się nie tylko uczniowie, rodzice i nauczyciele, 
ale także dzieci z grup przedszkolnych wraz 
ze swoimi rodzicami.

Z inicjatywy uczniowskiej również 
w grudniu przeprowadzone zostały warszta-
ty plastyczno-techniczne. Zajęcia odbyły się 
w ramach „Ogólnopolskiej Świątecznej Akcji 
– Ręcznie robione a nie kupione”. Przygoto-
wane zostały przez członków Samorządu 
Uczniowskiego we współpracy z opiekunem. 

Swoimi pomysłami na „recykling w sztuce” 
podzielili się: Natalia Andrzejewska, Wikto-
ria Bartoś oraz Szymon Grzęda. 

Mamy nadzieję, że kolejne miesiące, ty-
godnie i dni nowego roku – podobnie jak 
minione już dni grudniowe – uda nam się 
wypełnić dobrocią i kreatywnością a przy 
tym wciąż zdobywać nową wiedzę z  pasją 
i zaangażowaniem. 

Laureaci konkursu pt. „Moja ozdo-
ba świąteczna”:
• Kategoria klas I-IV:
• I miejsce: Nadia Fiachowska
• II miejsce (ex aequo): Agata Garcarek 

i Lena Matusiak
• III miejsce: Filip Jabłoński

Kategoria klas V-VIII:
• I miejsce: Martyna Torba
• II miejsce: Patryk Wawrzyniak
• III miejsce: Julia Bukowska

Wyróżnienia: Natalia Andrzejewska oraz 
Szymon Matusiak, Julia Tomala

PW

Międzynarodowy 
Dzień Kubusia 
Puchatka

18 stycznia swoje święto ma nikt inny, jak 
tak dobrze nam wszystkim znany Kubuś Pu-
chatek. Jest to postać doskonale znana przez 
dzieci, dlatego warto razem z nimi wspólnie 
celebrować ten dzień.

Dzieci ze żłobka w tym dniu od rana bra-
ły udział w wielu zabawach i aktywnościach 
muzyczno-ruchowych, utrwaliły imiona 
przyjaciół Kubusia Puchatka, a następnie 
wysłuchały opowiadania o przygodach Ku-
busia Puchatka oraz posmakowały ulubio-
nego Jego przysmaku – miodu.

Uczniowie, rodzice i nauczyciele włączyli się 
w zbiórkę i przygotowanie paczek 

dla mieszkańców DPS w Psarach
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Niespodzianka  
dla Domu Dziecka i Fundacji  
„Serce Dla Serca”
Tradycyjnie w okresie świąt Bożego Narodzenia uczniowie szkoły 
w kotowiecku przygotowywali kiermasz charytatywny, a uzbierane 
ze sprzedaży ozdób świątecznych fundusze były przekazywane 
dla podopiecznych Fundacji „Serce Dla Serca” a także innych 
organizacji o charakterze wolontariackim.

 Z powodu pandemii w 2020 roku kier-
masz nie odbył się, ale postanowiliśmy 
inaczej okazać naszą pamięć i wsparcie. 
Członkowie koła muzycznego na czele z Jo-
anną Olejniczak przygotowali świąteczny 
minikoncert, natomiast uczestnicy koła 
filmowego pod kierunkiem Urszuli Adrian 
nakręcili filmik w animacji poklatkowej 
z głównym bohaterem – Aniołem Bożego 

Narodzenia. Zajęcia kół odbywały się na 
odległość, zatem bardzo się cieszymy, że 
pomimo ograniczonego kontaktu udało 
się przygotować filmową niespodziankę ze 
szczególną dedykacją dla podopiecznych 
Domu Dziecka w Kaliszu i Fundacji „Serce 
Dla Serca”. Filmik będzie dostępny na stro-
nie internetowej ZSP w Kotowiecku. 

Laureatka 
Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego

Serdecznie gratulujemy Hannie Kacz-
marek z klasy IVa ze Szkoły Podstawowej 
im. Polskich Noblistów w Nowych Skal-
mierzycach, która zdobyła III miejsce na 
szczeblu krajowym w Wielkim Teście Edu-
kacyjnym,,Świat i Ja” w kategorii klas IV-VI. 
Edycja przebiegała pod hasłem,,Dziwny rok”. 
Uczestnicy konkursu musieli napisać pracę 
pisemną w formie sprawozdania, reportażu 
bądź opowiadania stanowiącą odpowiedź 
na kluczowe pytanie: Jaki dla Ciebie był 
2020 rok? Jak wyglądało życie Twoje i in-
nych w tych nietypowych i jakże trudnych 
czasach? 

Nasza szkoła otrzymała również dyplom 
uznania za bardzo dobre wyniki zarówno 
w konkursie literackim jak i plastycznym, 
w których udział wzięło 18 uczniów. 

Tym razem inaczej
Dzień Babci i Dziadka to jedne z najpiękniejszych świąt w kalendarzu przedszkolaka. 

Prezentacja dziecięcych talentów i z głębi serca 
płynące życzenia to wyraz szacunku, miłości i przy-
wiązania do seniorów. W Publicznym Przedszkolu 
w Kotowiecku tym razem nie popłynęły one w sposób 
bezpośredni, a za pośrednictwem przygotowanych 
nagrań. Przedszkolaki przez cały tydzień z wielkim 
zaangażowaniem opowiadały o dziadkach, próbowały 
opisać swoje relacje, uczucia, obserwacje. W zabawach 
plastycznych tworzyły portrety i przygotowywały 
niespodzianki dla bliskich. W zabawach muzycznych 
ilustrowały ruchem i gestem swoje uczucia, śpiewa-
ły piosenki z życzeniami. Na koniec do samodzielnie 
wykonanych upominków dołączyły płytę z nagranym 
występem. Mamy nadzieję, że w ten sposób sprawiły 
chociaż odrobinę radości i dostarczyły wzruszeń swo-
im babciom i dziadkom. Życzymy wszystkim seniorom 
pociechy z wnucząt oraz dużo zdrowia i siły do wspól-
nych zabaw. 

Bogumiła Stodolna

Fragment animacji przygotowanej przez uczestników koła filmowego
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Wypoczynek dzieci w czasie ferii zimowych  
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu
W dniach 11-13.01.2021 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w ociążu zorganizowano wypoczynek w formie zajęć świetlicowo-
sportowych, w których uczestniczyło 25 uczniów z klas I-IV (trzy 
grupy). 

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środ-
ków Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Głównym celem 
zajęć było zapobieganie skutkom izolacji 
w czasie pandemii Covid-19 oraz profilakty-
ka uzależnień.

Pomimo krótkiego terminu i obostrzeń 
zajęcia były bardzo ciekawe i intensywne. 

Dla grupy najstarszej dyrektor Grażyna Ku-
charska zorganizowała warsztaty przyrod-
nicze „Moje ciało” i „Podróże po globusie”, 
a Danuta Orłowska i Kinga Jasińska zapew-
niły dzieciom dużo ruchu na miękkim placu 
zabaw w sali gimnastycznej oraz wiele in-
nych atrakcji sportowych. Dla najmłodszych 
odbyły się warsztaty muzyczne z instrumen-

tami poprowadzone przez Agnieszkę Wie-
lebską oraz warsztaty z języka angielskiego 
przygotowane przez Paulinę Chwiłkowską. 
Obowiązkowym punktem każdego dnia było 
wyjście dzieci na świeże powietrze na boisko 
szkolne oraz higiena rąk.

Jolanta Wieleba, Sabina Stasiak i Dorota 
Nowaczyk poprowadziły w każdej z grup 
czytanie opowiadań terapeutycznych i profi-
laktycznych, zabawy integracyjne i gry plan-
szowe. Zajęcia zorganizowano zgodnie z wy-
tycznymi MEN, MZ i GIS.

Dorota Nowaczyk

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych  
zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 

MEBLE I INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE

termin odbioru miejscowość, ulice

01.03.2021 Czachory, Fabianów, Kościuszków, Kurów, Ociąż

02.03.2021 Gniazdów, Boczków, Biskupice, Trkusów, Głóski, Żakowice

03.03.2021 Droszew, Miedzianów, Gałązki Wielkie, Gałązki Małe, Pawłów, Kotowiecko

04.03.2021 Biskupice Ołoboczne, Śliwniki, Strzegowa

15.03.2021 Węgry, Śmiłów, Osiek, Leziona, Gostyczyna, Mączniki, Chotów

16.03.2021 Skalmierzyce - ulice: Starowiejska, Strażacka, Środkowa, Pleszewska, Bielawska, Ostrowska, Osada, Wiśniowa

17.03.2021
Skalmierzyce - ulice: Powstańców Wlkp., Bankowa, ks. kan. A. Czwojdy, Spółdzielcza, Torowa, L. Jabłońskiego, Dąbkowa, Słoneczna, S. Bąka, 
J.N.Chrzana, W. Witosa, ks. J. Piotrowicza

18.03.2021 Nowe Skalmierzyce - ulice: Mostowa, Polna, Lipowa, Kamienna, Kwiatowa, Krótka, Kolejowa, G. Narutowicza, J. Mertki, T. Kościuszki

22.03.2021 Nowe Skalmierzyce - ulice: Boczkowska, Podkocka, Dojazdowa, gen. W. Sikorskiego, I. Krasickiego, gen. Hallera, 1 Maja, Nowa, Okólna, Jana Pawła II

22.03.2021 Skalmierzyce - ulice: Boczkowska, Podkocka, Szumiących Wierzb

29.03.2021 Nowe Skalmierzyce - ulice: Kaliska, 3 Maja, 29 Grudnia, Tartakowa, A. Mickiewicza, kard. S. Wyszyńskiego, Pl. Wolności

Usługodawca:  
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Skalmierzycach ul. Podkocka 4C,  
tel. 62 762 23 50, kom.: 603 668 905, e-mail: biuro@wpkskalmierzyce.pl
Przypominamy: uchwałą nr XXII.191.2020 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wprowadzo-
ny został „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce”(dalej Regulamin), który obowiązuje od dnia 20. lutego 2020r. Zgodnie z § 2 Regulaminu: 
„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na jej terenie czystości i porządku oraz 
należytego stanu sanitarno-higienicznego, a w szczególności: (...) 3) prowadzenia selektywne-
go zbierania następujących rodzajów odpadów: (...) meble i inne odpady wielkogabarytowe (...)” 
Zgodnie z § 13 ust. 2 Regulaminu:„Odbieranie odpadów wielkogabarytowych (...) odbywać się 
będzie bezpłatnie w wyznaczonych harmonogramem terminach (...).”

Przypominamy: 
•	 Odpady należy wystawić przed 

nieruchomość w dzień odbioru  
do godz. 7.00.

•	 Nieruchomość winna być 
oznaczona w sposób widoczny 
numerem porządkowym.

•	 Do odpadów wielkogabarytowych 
nie zalicza się m.in. zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, materiałów 
i odpadów budowlanych, opon
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LEGION wygrywa  
fazę zasadniczą III Ligi
Styczeń to końcówka 2. rundy fazy zasadniczej rozgrywek 3. 
ligi prowadzonej przez Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej. 
harmonogram gier ułożył się tak, że w ostatnich 3-4 kolejkach 
drużyny z góry tabeli rozgrywały mecze między sobą.

Na pięć kolejek przed końcem rozgrywek 
mieliśmy 7-8 punktów przewagi i trzy mecze 
z rywalami z dołu i środka tabeli, co pozwa-
lało rozgrywać je spokojnie. Dopiero w ostat-
nich dwóch kolejkach graliśmy z zajmującym 
5. miejsce TSK Orzeł Osiek n. Notecią oraz 
z wiceliderem – Szamotulaninem.

W pierwszym meczu w 2021 roku spotka-
liśmy się 9 stycznia na wyjeździe z UKS Piąt-
ka Turek. Legioniści byli głodni gry i bardzo 
poważnie podeszli do konfrontacji. Mecz był 
jednostronny i trwał tylko 55 minut. UKS Piąt-
ka Turek - Legion Skalmierzyce 0 : 3 (12:25, 
18:25, 16:25).

Kolejnym rywalem była drużyna Enei 
Energetyka Poznań, z którą spotkaliśmy się 
16 stycznia. Mecz był wyrównany, ale ton 
nadawał Legion. Rywale byli zmuszeni cały 
czas gonić wynik.

Energetycy mieli swoje szanse w drugim 
i czwartym secie i je wykorzystali, dopro-
wadzając do tie-breka, który nasi zawodnicy 
wygrali 15:12. LEGION Skalmierzyce - ENEA 
Energetyk Poznań 3 : 2 (25:22, 19:25, 25:14, 
22:25, 15:12).

W następnej kolejce czekała nas konfron-
tacja z IUKS Jedynka Poznań. W mocno eks-
perymentalnym zestawieniu z trzema libero 
łatwo zdobyliśmy 3 punkty, wygrywając bez 
straty seta. IUKS Jedynka Pozanań - LEGION 

Skalmierzyce 0 : 3, (16:25, 20:25, 15:25).
W przedostatniej kolejce graliśmy z TSK 

Orzeł Osiek n. Notecią, drużyną zajmującą 5. 
miejsce i mającą szanse gry o najwyższe tro-
fea. Mecz jednak od początku prowadzony 
był pod kontrolą Legionu i zakończył się jego 
pewnym zwycięstwem, pozbawiając Orłów 
wszelkich złudzeń na finałową rozgrywkę. 
LEGION Skalmierzyce - TSK Orzeł Osiek 3 : 
0 (25:19, 25:23, 25:17).

W ostatniej kolejce przypadł nam wyjazd do 
wicelidera do Szamotuł. Gospodarze rozstrzy-
gnęli mecz na swoją korzyść, wygrywając 3:2. 
UKS Szamotulanin Szamotuły - LEGION Skal-
mierzyce 3:2 (23:25, 16:25, 25:20, 25:18, 15:9).

Ostateczna tabela po 2. rundzie fazy zasad-
niczej, a po 18. kolejce spotkań ukształtowała 
się następująco (zob. poniżej). Z tabeli wyni-
ka zestaw par półfinałowych fazy PLAY-OFF 
(mecz - rewanż):
1. UKS SMS Joker Piła (4.)- Legion Skalmierzy-
ce (1.)
2. LZS Orzeł Supergadżet Osiecza (3.) - UKS 
Szamotulanin Szamotuły (2.)

Faza PLAY-OFF została zaplanowana na 
marzec i wtedy poznamy zwycięzcę rozgry-
wek 3. ligi WZPS.

 
Z siatkarskim pozdrowieniem

Stanisław Zbyszek Gzieł

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

1 Legion Skalmierzyce 18 44 15 50 17 1557 1290

2 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 18 37 14 45 26 1611 1454

3 LZS Orzeł Supergadżet Osiecza 18 36 12 43 25 1523 1431

4 UKS SMS JOKER PIŁA 18 36 12 42 28 1590 1431

5 TSK Orzeł Osiek 18 29 9 33 32 1456 1420

6 ENEA ENERGETYK Poznań 18 27 8 38 36 1640 1615

7 MKS KANGUR NOWY TOMYŚL 18 22 7 29 39 1439 1539

8 UKS PIĄTKA Turek 18 20 7 28 42 1446 1573

9 IUKS JEDYNKA Poznań 18 13 4 20 44 1296 1507

10 AS Izomet Wronki 18 6 2 12 51 1205 1503
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Skalmierzyccy 
taekwondziści 
z kolejnymi medalami

23.01.2021 roku w Wałbrzychu odbyły się 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w Taekwon-do 
z cyklu Pucharu Polski PFT 2020/21. Świet-
nie zaprezentowali się na nich zawodnicy 
ze Skalmierzyc. Karol Adamczewski zdobył 
srebrny medal w walkach w kategorii junior 
powyżej 80 kg. W finale zwyciężył inny skal-
mierzyczanin, klubowy kolega Karola – Mi-
chał Biernacik, który wywalczył też srebrny 
medal w technikach specjalnych. Świetnie 
spisał się również Bartosz Przegienda, który 
został wicemistrzem w walce ciągłej w kate-
gorii wagowej -70 kg jako junior młodszy.
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Kolejny utalentowany sportowiec w gminie

Mieszkaniec Nowych Skalmierzyc Michał 
Biernacik trenuje taekwond-do od 8. roku ży-
cia. Małymi krokami, po latach treningów, za-
czął osiągać sukcesy w tej dyscyplinie sportu.

Tylko z ostatnich kilku lat można wymie-
nić całą listę jego sukcesów:
• Puchar Polski Tiger Cup - 19.03.2016 r. 

Dzierżoniów, walka złoto kategoria 
wagowa 64+;

• Mistrzostwa Polski 2016 - Mistrz Polski 
– Oleśnica 23.04.2016 r. – złoto, walki 
kategoria wagowa 64+;

• Polish Open Cup Dzierżoniów 
(Mistrzostwa Polski) - 11.03.2017 r. - 
Mistrz Polski – złoto, walki kategoria 
wagowa -70;

• Mistrzostwa międzynarodowe – 
Znojmo, Czechy 10.06.2017 r. - Mistrz 

Międzynarodowy - złoto - walki 
drużynowe kategoria wagowa 70+;

• Mistrzostwa Polski PFT wiosna 2019 r. 
– Mistrz Polski- walka złoto kategoria 
wagowa -80;

• Mistrzostwa Mazowsza 16.03.2019 r. – 
walka złoto kategoria wagowa -80;

• Mistrzostwa Dolnego Śląska – Strzegom 
- 11.01.2020 r. – srebrny medal – walka 
kategoria wagowa -90;

• Mistrzostwa Opolszczyzny – Grodków 
– 19.12.2020 r. – złoto, walka kategoria 
wagowa -90 oraz srebro w układach; 

• 05.12.2020 r. – Certyfikat – II Dan;
• Mistrzostwa Dolnego Śląska – 

Wałbrzych - 23.01.2021 r. – złoto, walka 
kategoria wagowa -90 oraz srebro 
w technikach specjalnych.

Wygrywamy - WOŚP
31.01 po raz dwudziesty dziewiąty zagrała Wielka orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Jak co roku do dźwięków tej niezwykłej 
orkiestry akordy dobra dołączyła także społeczność naszej gminy. 

W tym roku po raz pierwszy wyda-
rzenie organizowane było przez Cen-
trum Kultury oraz Bibliotekę Publiczną 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Po 
raz pierwszy również, z uwagi na sytu-
ację epidemiczną, wydarzenie odbywało 
się w znacznej mierze w formie zdalnej.

Do tradycyjnych puszek pieniądze zbiera-
ło ośmioro wolontariuszy. Najmłodszy z nich 
miał 8 lat. Konto Orkiestry wspomóc można 
było również poprzez wpłaty do e-skarbony. 
Ponadto, dzięki przekazanym przez sponso-
rów przedmiotom, zorganizowano 63 aukcje. 
Licytować można było m. in. bluzę Tomasza 
Zmarzlika z autografem, model Mercedes
-Benz 560 Sel, stroje sportowe „Pogoni”, dy-
waniki samochodowe Max-Dywanik, żelazko, 
obrazy lokalnych twórców, vouchery na do-

mowe wypieki itp. Za największą sumę 1921 
zł wylicytowano prywatny seans filmowy 
w Starym Kinie. W sumie zebrano ponad 20 
tys. zł. Ponad 12 tys. zł znalazło się w trady-
cyjnych puszkach, natomiast 8 tys. zł zasiliło 
konto Orkiestry poprzez wpłaty do e-skarbo-
ny oraz z aukcji. 

Do współpracy włączyło się wiele firm, in-
stytucji oraz osób prywatnych. Pomimo ogra-
niczeń i zdalnej formy większości działań, 
atrakcji nie zabrakło. Do uprawiania nordic 
walking zaprosili Stowarzyszenie Eudajmo-
nia oraz KGW Nowe Skalmierzyce, a do biega-
nia Klub Biegacza. W Śliwnikach na Zawadach 
odbyło się natomiast specjalnie morsowanie 
z Klubem Morsa Nowe Skalmierzyce. 

Program artystyczny udostępniony online 
przygotowali uczestnicy zajęć artystycznych 

Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Grupy 
taneczne: „Bączki”, „Tiki-Taki”, „Say Cheese 
Kids” oraz „Say Cheese” przygotowały ener-
giczne układy choreograficzne. Instruktora-
mi studia tanecznego są: Anna Stawik oraz 
Anna Dąbrowska. W ramach programu arty-
stycznego tego dnia wystąpili również przed-
stawiciele Studia Wokalnego „Music Voice”. 
Instruktorem zajęć wokalnych jestMonika 
Walczak. Nie zabrakło również atrakcji dla 
wielbicieli poezji i teatru. Grupa młodsza 
Pracowni Teatralnej „Maski” przedstawiła 
recital poświęcony życiu i twórczości Wandy 
Chotomskiej. Grupa starsza natomiast zapro-
siła widzów do obejrzenia dwóch monodra-
mów zainspirowanych twórczością współ-
czesnych poetek polskich. Instruktorem grup 
teatralnych jest Paulina Wielnek.

Wszystkim zaangażowanym w dzielenie 
się dobrem w ramach działań Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy bardzo dziękujemy. 

Organizatorzy

Na wspólny nordic walking zaprosili Stowarzyszenie Eudajmonia 
i KGW Nowe Skalmierzyce
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