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Pomoc dla branży hotelarskiej, gastronomicznej  
oraz niektórych mikro i małych przedsiębiorstw
Obowiązujące od dłuższego już czasu obostrzenia spowalniają 
i osłabiają gospodarkę, co ma swoje przełożenie w funkcjonowaniu 
wielu firm i przedsiębiorstw na terenie całego kraju. 

Samorząd Nowych Skalmierzyc po raz 
kolejny wyszedł z pomocną dłonią dla części 
podmiotów działających lub chcących zain-
westować na terenie gminy. Podjęte na sesji 
Rady Gminy i Miasta w dniu 30 grudnia ub. 
r. dwie uchwały zakładają nawet kilkuletnie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pierwsza z nich dotyczy zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości za cały 2021 rok dla branż 
hotelarskiej oraz gastronomicznej funkcjo-
nujących na terenie Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce. Wsparcie to może być udzielone wy-
łącznie takim podatnikom, dla których łączna 
wartość pomocy de minimis uzyskanej przez 
nich w różnych formach i z innych źródeł, 
w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch 
poprzedzających latach podatkowych – nie 
przekroczy kwoty podanej w przepisach unij-
nych, tj. 200.000 euro. Aby z tego prawa sko-
rzystać, zainteresowani są zobligowani do 
złożenia stosownych deklaracji i oświadczeń.

Druga z podjętych uchwał zapewnia 

zwolnienia z podatku od nieruchomości dla 
mikroprzedsiębiorstw działających lub 
chcących rozpocząć działalność na terenie 
gminy, czyli firm zatrudniających do 10 pra-
cowników i uzyskujących obrót roczny nie 
przekraczający dwóch milionów euro. Okres 
wsparcia jest w tym przypadku jednak dłuż-
szy, ponieważ mogą liczyć one aż na dwa 
lata zwolnienia. Na jeszcze korzystniejsze 
warunki, bo aż czteroletni okres tej formy 
wsparcia, mogą liczyć mikroprzedsiębior-
stwa trudniące się następującymi dziedzina-
mi działalności:
• produkcja komputerów, wyrobów elek-

tronicznych i optycznych; 
• działalność wydawnicza w zakre-

sie oprogramowania;
• działalność związana z oprogramowa-

niem i doradztwem w zakresie informaty-
ki oraz działalność powiązana;

• przetwarzanie danych, zarządzanie stro-
nami internetowymi;

• działalność w zakresie architektury i in-
żynierii, badania i analizy techniczne;

• badania naukowe, prace rozwojowe 
w dziedzinie nauk przyrodniczych 
i technicznych.
Z kolei małe przedsiębiorstwa (firmy za-

trudniające do 50 pracowników i uzyskujące 
obrót roczny nie przekraczający dziesięciu mi-
lionów euro) mogą zostać zwolnione z podat-
ku od nieruchomości na okres jednego roku. 
Warunki otrzymania tegoż wsparcia są takie 
same, jak w przypadkach opisanych powyżej. 

Zwolnienia dotyczą gruntów, budynków, 
budowli lub ich części oddanych do użytku 
po dniu wejścia w życie uchwały. Ponadto 
prawo do zwolnień w podatku od nierucho-
mości przysługuje również przedsiębiorcom 
nabywającym gotowe obiekty budowlane 
w celu uruchomienia czy rozwinięcia pro-
wadzonej już działalności. Branże objęte 
wsparciem obie uchwały precyzują w opar-
ciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD).

Bezwzględnym warunkiem uzyskania 
zwolnienia jest brak zaległości w podatku 
od nieruchomości.

Dariusz Smułka

Z wizytą gospodarską

Z końcem 2020 roku zakończyły się 
dwie inwestycje zrealizowane przy wspar-
ciu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego - szatnia na medal 
na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych 
Skalmierzycach oraz nawadnianie boiska 
piłkarskiego w Biskupicach Ołobocznych 
(program „Deszczówka”). Efekty prac oglą-
dali wspólnie z burmistrzem Jerzym Łuka-
szem Walczakiem zaproszeni goście - wice-
marszałek Krzysztof Grabowski oraz radny 
województwa Andrzej Pichet. 

W sumie na oba zadania samorząd otrzy-
mał dofinansowanie w wysokości blisko 90 
tys. złotych.

Aleksander Liebert

„Szatnia na medal” jest już gotowa na nadchodzący sezon
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Budżet Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce  
na 2021 rok przyjęty
Na sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  
w dniu 30 grudnia 2020 roku jednogłośnie  
został przyjęty budżet gminy na 2021 rok. 

Po stronie dochodów opiewa on na 
kwotę 91.358.536,25 zł, w tym: docho-
dy bieżące 89.735.536,25 zł oraz mająt-
kowe 1.623.000,00 zł. Po stronie wydat-
ków przyjęto kwotę ogółem w wysokości 
95.276.360,40 zł, w tym wydatki bieżące 
wynoszą 86.207.270,40 zł oraz majątko-
we 9.069.090,00 zł. Gmina w 2021 roku 
zamierza wyemitować obligacje na kwotę 
3.000.000,00 zł w celu zwiększenia wydat-
ków na inwestycje.

Wśród wydatków majątkowych inwesty-
cje stanowią kwotę 7.205.890,00 zł. Będą to 
m.in. następujące zadania:
• budowa parkingu miejskiego przy ul. 

Kolejowej w Nowych Skalmierzycach – 
300.000,00 zł;

• przebudowa układu drogowego wraz 
z parkingami przy Stadionie Miejsko
-Gminnym w Nowych Skalmierzycach 
i nowego zjazdu do znajdujących się 
tam firm – 700.000,00 zł oraz parkin-
gu w szacowanej kwocie wydatków 
1.070.000,00 zł;

• budowa placu zabaw przy Szkole Podsta-

wowej im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzy-
cach – 200.000,00 zł;

• przebudowa, rozbudowa i nadbudowa 
Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza 
w Skalmierzycach – 2.000.000,00 zł, przy 
czym inwestycja planowana jest na lata 
2021-2022 na ogólną kwotę przekracza-
jącą 5.000.000,00 zł;

• budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzy-
cach – 1.000.000,00 zł;

• przebudowa wraz z termomoderniza-
cją świetlicy wiejskiej we Węgrach – 
770.000,00 zł;

• budowa placów zabaw lub wiat rekre-
acyjnych oraz zagospodarowanie terenu 
w Śmiłowie, Gostyczynie, Węgrach, Mącz-
nikach, Gałązkach Małych, Gniazdowie, 
Kościuszkowie oraz Ociążu oraz inne wy-
datki związane ze świetlicami wiejskimi 
oraz terenami rekreacyjnymi na ogólną 
kwotę 643.600,00 zł;

• wydatki na wykupy gruntów pod 
przyszłe inwestycje na ogólną kwotę 
477.440,00 zł.

Z budżetu gminy przeznaczono również:
• 300.000,00 zł na dofinansowanie wymia-

ny kotłów grzewczych na ekologiczne 
w gospodarstwach domowych;

• 50.000,00 zł na dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz 50.000,00 zł na dofinansowanie 
budowy zbiorników na wodę deszczową; 

• 00.000,00 zł na dofinansowanie przebu-
dowy dróg powiatowych.
Suma udzielonych z budżetu gminy dota-

cji na powyższe zadania jak również zadania 
związane z kulturą, sportem, dofinansowa-
niem przewozów pasażerskich itp. wynosi 
4.255.936,53 zł.

W związku z wypracowaną w 2020 roku 
nadwyżką budżetową oraz otrzymaną po-
mocą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych wydatki inwestycyjne na 2021 rok 
w trakcie roku zostaną niemal podwojone.

 
Bolesław Borkowski

Podpisano umowy  
na dofinansowania dla Gminy  
i Miasta Nowe Skalmierzyce
W grudniu ub.r. samorząd Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce pozyskał dwa dofinansowania  
na pokrycie kosztów swoich inwestycji.

Pierwsze z nich, opiewające na kwotę 
720.628,14 zł samorząd otrzymał dzięki 
umowie podpisanej przez Marszałka Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marka Woźnia-
ka w ramach WRPO na lata 2014-2020 na 
projekt pn. „Aktywizacja mieszkańców oraz 
walka z wykluczeniem społecznym poprzez 
rewitalizację obiektu sportowego na terenie 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”. Jest to 
wsparcie na boisko wielofunkcyjne przy 
szkole podstawowej w Skalmierzycach, któ-
re powstało w 2018 roku. Samorząd Nowych 
Skalmierzyc nie otrzymał wówczas dofinan-
sowania, przez co przedsięwzięcie nie mogło 
być zrealizowane w stu procentach. Ubiegło-
roczna, dopełniająca realizację projektu wy-

miana oświetlenia na energo-
oszczędne, pozwoliła uzyskać 
wsparcie na to zadanie. 

Z kolei poprzez umowę podpisaną w roku 
ubiegłym przez Wicemarszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabow-
skiego samorząd Nowych Skalmierzyc uzy-
skał dofinansowanie w wysokości blisko 
250 tys. złotych na budowę pięciu miejsc 
rekreacji na terenie gminy: placów zabaw 
w Gostyczynie, Mącznikach, Węgrach i Śmi-
łowie oraz wiaty w Gałązkach Małych. Środ-
ki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014- 2020.

 
Dariusz Smułka

Dofinansowania pokryją koszty budowy  
boiska wielofunkcyjnego i miejsc rekreacji  

na terenie gminy
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Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych w 2021 roku
Pomimo trwającej epidemii samorząd Nowych Skalmierzyc postanowił uruchomić  
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań  
z pogranicza zagadnień społecznych, kulturalnych oraz aktywności sportowej.  
Na ten cel powołana przez burmistrza komisja rozdzieliła 605.325 zł na następujące zadania: 

Działalność na rzecz Dzieci i mło-
Dzieży, w tym wypoczynek Dzieci 
i młoDzieży:
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Wielkopolska Hufiec Kalisz - zadanie pn. 
„Obóz harcerski” – kwota dofinansowania 
7.000,00 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska Hufiec Kalisz - zadanie 
pn. „Letnia Przygoda w Gminie Nowe 
Skalmierzyce” – kwota dofinansowania 
7.000,00 zł

• Stowarzyszenie przy Szkole Podstawowej 
w Skalmierzycach “Edukreator” - zadanie 
pn. „Wakacje letnie z Edukreatorem” – 
kwota dofinansowania 6.000,00 zł

Działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych:
• Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodzi-

ny w Nowych Skalmierzycach - zadanie 
pn. „Działalność na rzecz osób niepeł-
nosprawnych” – kwota dofinansowania 
9.000,00 zł 

• Fundacja Misz Masz - zadanie pn. „Turniej 
integracyjny w piłce nożnej o puchar  
Misz Masz z udziałem osób niepełno-
sprawnych” – kwota dofinansowania 
6.000,00 zł

Działalność na rzecz 
osób starszych:
• Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach 

Ołobocznych - zadanie pn. „Senioralny 
Dzień Matki” – kwota dofinansowania 
5.000,00 zł 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Fabiano-
wie - zadanie pn. „Działalność na rzecz 
osób starszych oraz integracji społecznej 
zagrożonych wykluczeniem społecznym” 
– kwota dofinansowania 3.000,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Lezionie 
- zadanie pn. „Nowe smaki kuchni pozna-
jemy” – kwota dofinansowania 5.000,00 zł

kultura i sztuka:
• Europejska Fundacja Kultury i Ekologii - 

zadanie pn. „Olgierd Łukaszewicz & Witek 
Łukaszewski - Norwid Nasz Codzienny” – 
kwota dofinansowania 10.000,00 zł

• Stowarzyszenie Chór św. Grzegorza 
- zadanie pn. „Cykl koncertów „Najpięk-
niejsze piosenki” – kwota dofinansowania 
4.900,00 zł

• Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Mi-
sterium Biskupice Ołoboczne - zadanie 
pn. „Dożynki Wiejskie 2021” – kwota 
dofinansowania 12.000,00 zł 

• Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Miste-
rium Biskupice Ołoboczne - zadanie pn. 
„Koncert Kolęd „Hej Kolęda, Kolęda!” – 
kwota dofinansowania 4.000,00 zł

• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi 
Skalmierzyckiej - zadanie pn. „Podtrzy-
mywanie i upowszechnianie tradycji 
narodowej, pielęgnowanie polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej” – kwota dofinanso-
wania 500,00 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska Hufiec Kalisz - zadanie pn. 
„XV Rajdo-Biwak „Szlakiem Powstańców 
Wielkopolskich” – kwota dofinansowania 
12.000,00 zł 

prowaDzenie zespołu muzycznego:
• Ochotnicza Straż Pożarna w Skalmierzy-

cach (Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta 
przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skal-
mierzycach) - zadanie pn. „Prowadzenie 
zespołu muzycznego (Miejsko-Gminnej 
Orkiestry Dętej przy OSP Skalmierzyce)” 
– kwota dofinansowania 65.000,00 zł

wspieranie inicjatyw lokalnych  
na rzecz integracji społeczności:
• Koło Gospodyń Wiejskich w Gałązkach 

Wielkich ,,Gałąziarki” - zadanie pn. „Fe-
styn Rodzinny” – kwota dofinansowania 
5.000,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Chotowie 
„Chotowianki” - zadanie pn. „Impreza 
Integracyjna Mieszkańców wsi Chotów ,, 
Wszystkie Dzieci Nasze Są” - Piknik z oka-
zji Dnia Dziecka” – kwota dofinansowania 
4.500,00 zł

• Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Miste-
rium Biskupice Ołoboczne - zadanie pn. 
„Dzień Seniora” – kwota dofinansowania 
4.000,00 zł

• Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Miste-
rium Biskupice Ołoboczne - zadanie pn. 
„Na Patriotyczną Nutę” – kwota dofinan-
sowania 3.000,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Trkusowie 
- zadanie pn. „Festyn Rodzinny ,,Pożegna-
nie lata w Trkusowie” – kwota dofinanso-
wania 5.000,00 zł

• Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Miste-
rium Biskupice Ołoboczne - zadanie pn. 
„Turniej Wsi „Północ Południe” – kwota 
dofinansowania 4.500,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Śmiłowie - 
zadanie pn. „Imprezy integracyjne miesz-
kańców wsi Śmiłów (Festyn Rodzinny 
i Dzień Dziecka; Spotkanie Opłatkowe 
dla Mieszkańców wraz z Mikołajkami) – 
kwota dofinansowania 5.000,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Skalmie-
rzycach - zadanie pn. „Turniej Wsi dla 
mieszkańców Skalmierzyc” – kwota 
dofinansowania 4.015,00 zł 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Gniazdo-
wie - zadanie pn. „Impreza Integracyjna 
Andrzejki” – kwota dofinansowania 
4.500,00 zł 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Fabianowie 
- zadanie pn. „Wspieranie inicjatyw lokal-
nych na rzecz integracji społeczności” – 
kwota dofinansowania 4.500,00 zł

• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Wielkopolska Hufiec Kalisz - zadanie pn. 
„Rajdy, ogniska, gry i podchody!” – kwota 
dofinansowania 5.000,00 zł 

• Koło Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” 
w Biskupicach - zadanie pn. „Dożynki 
w Biskupicach 2021” – kwota dofinanso-
wania 5.000,00 zł

• Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach 
Ołobocznych - zadanie pn. „Dzień Pieczo-
nego Ziemniaka 2021” – kwota dofinan-
sowania 5.000,00 zł 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Gniazdo-
wie - zadanie pn. „Nasze Skarby - Dzień 
Dziecka 2021” – kwota dofinansowania 
5.000,00 zł 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Droszewie 
- zadanie pn. „Dzień Pieczonego Ziemnia-
ka” – kwota dofinansowania 5.000,00 zł

wspieranie zaDań z zakresu 
sportu:
• Wielkopolski Związek Kolarski - zadanie 

pn. „III etap XXXI Ogólnopolskiego Wyści-
gu Kolarskiego” – kwota dofinansowania 
5.000,00 zł

• Klub Sportowy „POGOŃ” Nowe Skal-
mierzyce - zadanie pn. „Szkolenie Dzieci 
i Młodzieży w mieście Nowe Skalmierzy-
ce w dyscyplinie piłki nożnej (roczniki 
2003-2016) – kwota dofinansowania 
130.000,00 zł
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• Klub Piłki Ręcznej „Szczypiorno” Kalisz 
- zadanie pn. „Organizacja Turnieju Piłki 
Ręcznej Dzieci imienia Józefa Wojcie-
chowskiego” – kwota dofinansowania 
4.500,00 zł

• Klub Sportowy „POGOŃ” Nowe Skalmie-
rzyce - zadanie pn. „Szkolenie osób doro-
słych w dyscyplinie piłki nożnej” – kwota 
dofinansowania 100.000,00 zł

• Klub Sportowy „POGOŃ” Nowe Skal-
mierzyce - zadanie pn. „Szkolenie Dzieci 
i Młodzieży z Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce w dyscyplinie piłki nożnej 
w miejscowości Biskupice Ołoboczne” – 
kwota dofinansowania 36.000,00 zł

• Uczniowski Klub Sportowy Akademia 
Piłkarska Nowe Skalmierzyce - zadanie 
pn. „Szkolenie Piłkarskie dzieci i młodzie-

ży 2021 na terenie Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce” – kwota dofinansowania 
51.000,00 zł

• Wiejski Klub sportowy Węgry - zada-
nie pn. „Sport, w tym szkolenie dzieci 
i młodzieży oraz organizacja przedsię-
wzięć sportowych lub zawodów” – kwota 
dofinansowania 3.000,00 zł

• Stowarzyszenie Eudajmonia - zadanie pn. 
„Sport, w tym szkolenie dzieci młodzieży 
oraz organizacja przedsięwzięć sporto-
wych i zawodów” – kwota dofinansowa-
nia 6.800,00 zł 

• Stowarzyszenie Eudajmonia - zadanie pn. 
„II Cross Śliwnicki o Puchar Burmistrza 
GiM Nowe Skalmierzyce” – kwota dofi-
nansowania 9.000,00 zł

• M-G UKS Pogoń Nowe Skalmierzyce - 

zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie 
procesu szkolenia sportowego dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych 
oraz na terenie gminy i miasta Nowe 
Skalmierzyce” – kwota dofinansowania 
2.530,00 zł

• Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmie-
rzyce - zadanie pn. „Rajdy Rowerowe” – 
kwota dofinansowania 2.680,00 zł

• Parafialny Uczniowski Klub Sportowy 
„Sokoły Droszew” - zadanie pn. Sportowy 
rok „Parafialnego Klubu Sportowego „So-
koły Droszew” – kwota dofinansowania 
20.400,00 zł

• Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skal-
mierzyckiej - zadanie pn. „Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej” – 
kwota dofinansowania 9.000,00 zł

Dwa miliony złotych dofinansowania  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
na rozbudowę szkoły w Skalmierzycach
Z początkiem 2021 roku samorząd Nowych Skalmierzyc ogłosi  
przetarg na wybór wykonawcy rozbudowy szkoły w Skalmierzycach. 

Dzięki złożonemu we wrześniu wnioskowi 
konkursowemu do Prezesa Rady Ministrów 
za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskie-
go udało się nam pozyskać na tę inwestycję 
2.000.000,00 złotych z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych – dodaje burmistrz Je-
rzy Łukasz Walczak. 

Do skalmierzyckiej placówki uczęszcza 
270 dzieci zgrupowanych w 14 oddziałach, 
które zajmują 8 sal lekcyjnych w starej części 

budynku i 3 sale w nowej. Rozbudowa o salę 
gimnastyczną w 2015 roku nie rozwiązała 
wszystkich problemów jednostki – rosnąca 
liczba podopiecznych, zmiana systemu edu-
kacji tworząca ponownie ośmioletnie szko-
ły podstawowe oraz dostosowanie sal pod 
gabinety specjalne wymusiły wręcz kolejną 
modernizację, która przyniesie placówce 
nową, dwupiętrową część. Na parterze bu-
dynku zlokalizowana zostanie świetlica 

szkolna, kuchnia, zmywalnia, stołówka oraz 
toalety. Na I piętrze umieszczone zostaną 
3 sale lekcyjne, hol oraz toalety, a na II kolej-
ne 3 sale lekcyjne, biblioteka i toalety. Nowa 
część zostanie przeznaczona dla najmłod-
szych dzieci.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana 
jest na lata 2021-2022.

Dariusz Smułka

Nowe skrzydło szkoły będzie przeznaczone  
dla najmłodszych uczniów
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Z wizytą u sołtysa Śliwnik  
– spacerkiem na Zawady cz. I
Od kilku lat gmina zyskała, a można by rzec 
odkryła na nowo miejsce odpoczynku i rekreacji, 
jakim stał się urokliwy zakątek Śliwnik  
nazywany pospolicie Zawadami. 

Oczyszczony staw wykorzystywany przed 
laty do pojenia bydła, służył też niegdyś miej-
scowej dziatwie do letnich kąpieli. Dziś miej-
sce to tętni życiem, a może raczej staje się 
oazą cichego wypoczynku wśród pól i lasów, 
emanując spokojem i świeżym powietrzem, 
czego jesteśmy tak bardzo spragnieni w obec-
nym czasie pandemii. Aby poznać bliżej kulisy 
powstania tego uroczego zakątka, udałem się 
z wizytą do sołtysa Śliwnik Mieczysława Ko-
walczyka, który jak sądzę był jednym z pro-
motorów rekreacyjnego zagospodarowania 
tego miejsca.

Mieszkańcy Śliwnik znają dobrze swoje-
go sołtysa zaangażowanego także w Radzie 
Parafialnej parafii skalmierzyckiej. Pan Mie-
czysław zawodowo związany był ze znanymi 
przed laty w Ostrowie zakładami Mera-ZAP. 
Po przejściu na emeryturę poświęcił się pracy 
społecznej na rzecz środowiska i od 5 kaden-
cji mieszkańcy powierzają mu urząd sołtysa, 
aby reprezentował ich przed władzami sa-
morządowymi. Jednym z większych działań 
sołtysa i współpracowników było przygoto-
wanie jubileuszu 600-lecia wsi. 

Piękny staw z plażą, nowa świetlica wiej-
ska z kompletnym wyposażeniem, stylowe 
altany i miejsca do biwakowania, zespół przy-
rządów do rekreacji ruchowej, ławeczki dla 
amatorów ciszy i wędkowania to raj dla ama-
torów weekendowego wypoczynku a także 
przystanek dla spacerowiczów i sympatyków 
nordic walking. Wśród wielu bywalców tego 
zakątka najczęściej widzianym śliwniczani-
nem jest sołtys, który podobnie jak przed-
wojenny dziedzic Wincenty Niemojowski 
dogląda swych włości. On też stał się źródłem 
wiedzy o współczesnych dziejach Śliwnik.

J.W. Panie sołtysie! Ulica Spacerowa, którą 
możemy dotrzeć na Zawady już samą nazwą 
zachęca do udania się w to miejsce. Jak to się 
stało, że nieco zapomniane przed laty miejsce 
dziś tętni życiem?

Przez wiele powojennych lat stary pałac 
Niemojowskich był miejscem spotkań, a nie-
raz i letnich potańcówek. Także okoliczny, 
ogólnie dostępny park służył mieszkańcom 
jako miejsce spacerowe. Tutaj też przyby-
wały wycieczki dzieci szkolnych na letnie 
biwakowanie. Już przed wojną Niemojow-
scy udostępniali swój park lub teren leśny 
różnym grupom w celu organizacji imprez 
i zabaw „latowych”, później nazywanych też 
majówkami. W przypałacowym parku mło-
dzież ze Śliwnik wybudowała dwa boiska 
do piłki siatkowej oraz do piłki nożnej. Tutaj 
odbywały się rozgrywki sportowe w ramach 
byłych Ludowych Zespołów Sportowych. 
Mieszkając w pobliskich Psarach uczestni-
czyłem w tutejszych zawodach sportowych, 
a podczas nich poznałem moją żonę. To 
dzięki niej wszedłem w środowisko Śliwnik. 
Wracając jednak do pytania muszę cofnąć się 
wspomnieniami o prawie 20 lat – do czasu, 
gdy ruiny pałacu wraz z parkiem wykupił 
Andrzej Rogowski. Zyskując szansę na re-
mont pałacu, straciliśmy miejsce rekreacji. 
Zbiegło się to z czasem, gdy fundusze Unii 
Europejskiej kierowane były dla wsi, a jed-
nym z celów miała być budowa świetlic wiej-
skich. Po wielu staraniach i przychylności 
miejscowych władz samorządowych udało 
się wybudować okazałą świetlicę a także 
zagospodarować rekreacyjnie teren wokół 
oczyszczonego stawu. Na rok 2014 plano-

waliśmy przygotowanie jubileuszu 600-lecia 
naszej wsi. Uroczystości z udziałem władz 
samorządowych oraz biskupa kaliskiego wy-
padły okazale, a pozostał po nich ślad w po-
staci kamienia pamiątkowego z wmurowaną 
pod nim kapsułą z informacją dla przyszłych 
pokoleń o naszych uroczystościach. 

J.W. Śliwniki są dość rozległą terytorialnie 
wsią skupioną wokół kilku ulic, które z regu-
ły posiadają trwałą nawierzchnię asfaltową, 
a częściowo także chodniki. Jak doszło do tego, 
że możecie pochwalić się takimi drogami?

Droga w kierunku Węgier do Śliwnik No-
wych została utwardzona już przed ponad 
20 laty, gdy nie była jeszcze tak zabudowana, 
jak obecnie. Teraz mieszkańcy nowych pose-
sji domagają się już remontu tej drogi a także 
i budowy chodników. Są to więc nasze pla-
ny i marzenia, podobnie jak droga nazywa-
na Wiśniową, obecnie z licznymi działkami 
budowlanymi. Najlepiej jednak prezentuje 
się odnowiona droga powiatowa ze Skal-
mierzyc w kierunku Psar, a jej budowa wraz 
z traktem pieszym to wynik dobrych relacji 
władz naszej gminy z władzami powiatu 
ostrowskiego. Mieszkańców Śliwnik, a może 
też i Biskupic Ołobocznych cieszy ostatni 
remont drogi nazywanej Spacerową wyko-
nywany w kilku etapach. Uzyskaliśmy dobry 
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dojazd do terenu Zawad oraz dalej wygodne 
połączenie z Biskupicami. 

J.W. Jakie są plany Pana i rady sołeckiej 
w dalszym uatrakcyjnieniu tego miejsca?

Obecny wygląd Śliwnik to wieloletnie za-
biegi i starania nie tylko moje, ale też nasze-
go radnego Mariana Brzezińskiego, człon-
ków rady sołeckiej czy nowo zawiązanego 
Koła Gospodyń Wiejskich. Obecny rok nieco 
wyhamował działalność społeczną, jednak 
mamy nadzieję, że wrócimy do realizacji na-
szych planów. Pragniemy w dalszym ciągu 
zagospodarowywać nasze Zawady. Ostatnio 
wybudowaliśmy pomieszczenie gospodar-
cze. Wychodząc naprzeciw spacerowiczom 
marzy nam się wytyczenie szlaku spacero-
wego przez las w kierunku osiedla Dąbek. 
Przydałyby się też tablice informacyjne dla 
turystów prezentujące historię tego miej-
sca oraz zasłużonego dla całej Wielkopolski 
rodu Niemojowskich o mocno patriotycz-
nych korzeniach.

z Dziejów śliwnik

W roku 2014 mieszkańcy Śliwnik obcho-
dzili jubileusz 600-lecia istnienia opierający 
się na pierwszej odnotowanej wzmiance o tej 
miejscowości z roku 1414. Wtedy to w księ-
gach sądowych w języku łacińskim zapisano 
sprawę pana „Moysesa de Slawniky”, który 
przekazywał swoje grunty leżące w tej wsi 
wraz z „Cowalewem” niejakiemu panu Jo-
hannesowi. Odnotowana sprawa w księgach 
rot sądowych zwanych zapiskami kaliskimi 
stała się podstawą do niezwykle uroczystych 
obchodów jubileuszowych, jakie były udzia-
łem lokalnej społeczności wraz z gronem 
władz samorządowych i kościelnych z bisku-
pem kaliskim na czele. Dla przyszłych poko-
leń widoczną pamiątką obchodów pozostał 
kamień jubileuszowy, przy którym wmuro-
wano kapsułę z opisem uroczystości. Wśród 
najistotniejszych informacji o uczestnikach 
obchodów na dokumencie jubileuszowym 
zapisano: 

Natenczas 600 lat mija, odkąd świat o Śliw-
nikach usłyszał, wsi wśród pól i lasów rozrzu-
conej, a do przedniejszych i zasobniejszych na-
leżącej. Gospodarzów zawżdy Śliwniki miały 
zacnych i pracowitych, niewiasty wspaniałe, 
a dzieciów było tyle, że wieś przetrwała cho-
ciaż synów swych i córki po całym świecie po-
rozrzucała. Mężów szlachetnych a wybitnych 
światu Śliwniki wydały, którzy to potu i krwi 
nie szczędzili, z orężem i walecznością bojach 
ku obronie Ojczyzny stawali… 

 

Oprac. i zdjęcia Jerzy Wojtczak 
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Społeczny Komitet  
Opieki Nad Pomnikami  
i Mogiłami Powstańców 
Wielkopolskich 1918/19  

Gminy i Miasta w Nowych 
Skalmierzycach składa

serdeczne podziękowanie  
Państwu Nowackim z Ociąża 

za podarowane kwiaty  
do ponad 150 wiązanek,  

które wykonały Panie Iwona,  
Grażyna z mamą Bronisławą  

i panem Dariuszem G.

Światło pokoju
23 grudnia gościli u burmistrza 
harcerze ze skalmierzyckiego 
szczepu ZHP „Granica”.

 Celem ich wizyty było przekazanie Be-
tlejemskiego Światła Pokoju. To ciesząca się 
długą tradycją akcja przekazywania przed 
świętami Bożego Narodzenia symbolicznego 
ognia zapalonego w Grocie Narodzenia Chry-
stusa w Betlejem. 

Tegoroczna myśl przewodnia wydarzenia 
to „Światło Służby”. Wraz ze światłem niesie-
cie Druhowie najważniejsze wartości- powie-
dział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. Dzię-
kuję, że jesteście z nami w tym szczególnym 
czasie i wspieracie nas podczas licznych akcji 
niesienia ludziom pomocy.

Aleksander Liebert

Mikołajki online z CK oraz BP
Ubiegłoroczna edycja Mikołajek przebiegła inaczej  
niż w latach poprzednich. Tradycyjne spotkanie  
ze Świętym Mikołajem na Skwerze Czytelnika z uwagi  
na sytuację epidemiczną nie mogło się odbyć. 

Dlatego tego dnia Centrum Kultury oraz 
Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce przygotowały szereg atrakcji 
online. Świąteczny wieczór zainaugurowała 
Anna Szmania-Binek w Mikołajkowym czy-
taniu na ekranie, gdzie przeczytała kilka cie-
kawostek na temat Świętego Mikołaja. Ko-
lejną propozycją były warsztaty plastyczne 
przygotowane przez instruktora Pracowni 
Plastycznej „Zaczarowane Pędzle” Katarzy-
nę Jarząb. Najmłodsi czytelnicy i przyjaciele 
mogli również obejrzeć świąteczny spek-
takl kabaretu „Bzik”. W ramach Mikołajek 
ogłoszono również konkurs pt. „Portret 
Świętego Mikołaja”. Poniżej przedstawiamy 
wyniki. Uczestnikom bardzo dziękujemy 
i gratulujemy kreatywności! Wszystkie wy-

darzenia można znaleźć na portalu społecz-
nościowym Facebook Centrum Kultury oraz 
Biblioteki Publicznej. Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku Święty Mikołaj powróci 
na Skwer Czytelnika i do naszej biblioteki. 

Organizatorzy 

kategoria przeDszkolaki:
• I miejsce – Zofia Walczak (Przedszkole 

Publiczne nr 2 Pod Kasztanami)
• II miejsce – Kornel Kuźnicki  

(Oddział Przedszkolny w SP im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach)

• III miejsce – Miłosz Nowak  
(Publiczne Przedszkole w Ociążu)

• wyróżnienie – Gabriela Bielan  
(Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka)

• wyróżnienie – Laura Olejnicka  
(Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka)

• wyróżnienie – Lilianna Grabiec 
(Publiczne Przedszkole nr 1 Jarzębinka)

• wyróżnienie – Zofia Bednarczyk 
(Przedszkole Publiczne nr 2 
Pod Kasztanami)

kategoria kl. i-iii:
• I miejsce – Fabian Laskowski-Białożyk 

(ZSP im. J. Korczaka w Kotowiecku)
• II miejsce – Aleksander Bruzi  

(SP im. Powstańców Wlkp. 
w N. Skalmierzycach)

• III miejsce – Aleks Kołodziejczyk  
(SP im. Powstańców Wlkp.  
w N. Skalmierzycach)

• wyróżnienie – Maja Kapitaniak  
(ZSP im. J. Korczaka w Kotowiecku)

• wyróżnienie – Maja Lisiak  
(SP im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach)

• wyróżnienie – Maja Mielcarek  
(ZSP im. J. Korczaka w Kotowiecku)

• wyróżnienie – Mateusz Stasiak  
(SP im. A. Mickiewicza w Skalmierzycach)
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88. akcja poboru krwi
Ostatnia zeszłoroczna akcja poboru krwi zorganizowana  
przez nowoskalmierzycki klub HDK odbyła się 12 grudnia  
w hali sportowej miejskiego stadionu. 

Udało się zebrać 27 litrów krwi, które 
oddało 60 osób (zgłosiło się 74 chętnych), 
w tym 22 kobiety i 2 krwiodawców po raz 
pierwszy. Jak podkreśla prezes klubu a od 
niedawna także prezes Zarządu Oddziału 
Rejonowego Henryk Olejnik chciałbym ser-
decznie podziękować wszystkim krwiodaw-
com i sponsorom. Dzięki dobroci serca, tak 
szczodrze okazywanej przez lata, tylko w tym 

roku przez pięć zorganizowanych przez nas 
akcji udało się zebrać 116,100 litrów krwi. 

Nowoskalmierzycki klub nie poprzestaje 
na dotychczasowym dorobku, bowiem na 
rok bieżący zaplanowane są kolejne pobory. 
Do zobaczenia w kwietniu, czerwcu, sierpniu, 
październiku i grudniu – dodaje prezes.

Dariusz Smułka

Rocznica wybuchu  
Powstania Wielkopolskiego
27 grudnia każdego roku samorządy Wielkopolski dumnie świętują 
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Z uwagi na trwający w Polsce stan epide-
mii obchody tego święta odbyły się w 2020 
roku w bardzo skromnej formie. 

Zapoczątkowała je msza święta spra-
wowana przez ks. kan. Sławomira Nowaka 
w Sanktuarium Maryjnym w Skalmierzycach. 
Następnie burmistrz Jerzy Łukasz Walczak 
wraz z przewodniczącym rady Tadeuszem 
Orzechowskim, posłem Tomaszem Ławni-

czakiem oraz społecznikiem Janem Chlastą 
złożyli kwiaty pod pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach 
i monumentem w Boczkowie. Miejsca te 
uprzednio przyozdobiły powstańcze flagi. 
Z inicjatywy Jana Chlasty złożono także wią-
zanki na licznych żołnierskich grobach. 

Aleksander Liebert

W czasie akcji 60 osób oddało łącznie 27 litrów krwi

Po mszy św.  złożono kwiaty pod pomnikami 
w Boczkowie i Nowych Skalmierzycach

Styczeń, nr 1(326)/2021 9



Św. Mikołaj w naszej gminie
Przed świętami Bożego Narodzenia Św. Mikołaj odwiedził Centrum 
Kultury oraz Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. 

Wraz z pracownikami instytucji wyruszył 
w długą drogę po gminie, gdzie czekały na 
niego dzieci wraz z rodzicami, opiekunami 
i dziadkami. Przez dwa dni odwiedził wszyst-
kie miejscowości. Niestety z braku śniegu 
nie mógł skorzystać ze swoich sań i renife-
rów i podróżował specjalnym samochodem. 
Kolejną niespodzianką był telefon do Św. 
Mikołaja. Najmłodsi i nieco starsi mogli za-
dzwonić do biblioteki, gdzie na zaproszenie 
dyrektor Małgorzaty Jarosik gościł Św. Mi-
kołaj. Dzieci miały dużo pytań i życzeń, a Św. 
Mikołaj cierpliwie na wszystkie odpowiadał. 

Organizatorzy 

Św. Mikołaj odwiedza  
OSP Skalmierzyce
Od pięciu lat św. Mikołaj 
odwiedza strażaków 
w Skalmierzycach, zostawiając 
w remizie paczki wypełnione 
słodyczami i upominkami. 

Następnie druhowie z OSP Skalmierzyce 
we współpracy z M-GOPS Nowe Skalmierzy-
ce przekazują je dzieciom. Również i w tym 
roku tradycja została podtrzymana.

Dotychczas przygotowanie upominków 
dla najmłodszych nie było łatwym przed-
sięwzięciem, jednak pomysłowość druhów 
z OSP Skalmierzyce była ogromna. Zorgani-
zowanie charytatywnego Turnieju w piłkę 
nożną, prośby do sponsorów i ich wielka de-
terminacja z roku na rok pozwalały obdaro-
wać coraz większą liczbę dzieci.

I przyszedł rok 2020... rok inny niż 
wszystkie... Ale dla strażaków brak możliwo-
ści nie oznacza braku chęci. Również i w tym 
roku strażacy pokazali swoje wielkie serce 
i spisali się na medal.

Korzystając z okazji pragniemy złożyć sło-
wa podziękowania i uznania druhom z OSP 
Skalmierzyce za zaangażowanie w ratowa-
niu życia i mienia mieszkańców Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce oraz za dodatkowe 
działania, które podejmują na rzecz innych 
osób. Jesteśmy bardzo wdzięczni za owocną 
współpracę i Waszą wielką determinację, 
która nawet w tym trudnym czasie pozwo-
liła na zorganizowanie mikołajkowych pa-
czek dla najmłodszych. Przez obostrzenia 
sanitarne nie mogliśmy spotkać się wszyscy 
razem, dlatego wyjątkowo w tym roku pacz-
ki wręczali nie druhowie, a pracownicy M-
GOPS. Liczba paczek została ograniczona do 
trzydziestu, a obdarowane nimi dzieci były 
w przedziale wiekowym od 5-12 lat.

Z wizytą u seniorów  
i osób samotnych
W związku z obostrzeniami spowodowanymi sytuacją epidemiczną 
nie mogliśmy się zobaczyć jak co roku na Wigilii. 

Naszą tradycją było bowiem spotkanie 
na wieczerzy z osobami starszymi i samot-
nymi, podczas której zajadaliśmy świątecz-
ne przysmaki. Zawsze było gwarno i weso-
ło, a wspólne śpiewanie kolęd podkreślało 
doniosłość tych spotkań.

I chociaż sytuacja w kraju nie pozwoliła 
nam podtrzymać tradycji, to nie zapomnie-
liśmy o seniorach i osobach samotnych. 

Nie mogąc spotkać się na uroczystej wie-
czerzy wigilijnej, zorganizowaliśmy dla 
nich piękne paczki świąteczne, a w nich: 
śledziki pod dwoma postaciami, ryba po 
grecku, pierogi, słoik bigosiku, galantyna, 
pierniczki, placki oraz owoce i słodycze. 
Paczki zostały przygotowane i przekazane 
dla 55-ciu osób.

Paczki z przysmakami świątecznymi trafiły do 55 osób
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Akcja „Świąteczna paczka” 2020
Ubiegły rok był inny niż wszystkie. Pomimo to kierownik 
oraz pracownicy M-GOPS Nowe Skalmierzyce podjęli decyzję 
o podtrzymaniu corocznej tradycji i przeprowadzeniu akcji pod 
hasłem „Świąteczna paczka”. 

Poproszono lokalne firmy i przedsiębior-
ców o pomoc w skompletowaniu produktów 
do paczek świątecznych. Również w sklepach 
„SPOŁEM” oraz „DELIKATESY CENTRUM” 
w Nowych Skalmierzycach została zorgani-
zowana zbiórka żywności na ten cel. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni dyrekcji i pracownikom 
oddziału przedszkolnego przy Szkole Podsta-
wowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skal-
mierzycach. Dzięki Państwa inicjatywie rodzi-
ce przedszkolaków przeprowadzili zbiórkę 
żywności, która znacząco powiększyła asorty-

ment produktów. Dlatego słowa podziękowa-
nia kierujemy także w stronę rodziców dzieci.

Dzięki ludziom dobrej woli oraz ofiar-
ności lokalnych firm pracownicy M-GOPS 
Nowe Skalmierzyce przygotowali piękne 
świąteczne paczki. Trafiły one do najbardziej 
potrzebujących osób starszych, chorych i sa-
motnych z terenu Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce. Mamy nadzieję, że sprawiły one 
obdarowanym radość.

Szczególne podziękowania kierujemy do 
sponsorów, którymi byli:

• dyrekcja i pracownicy Oddziału Przed-
szkolnego w Nowych Skalmierzycach ul. 
Kaliska wraz z rodzicami przedszkolaków,

• „Lazur” Spółdzielczy Związek Grup Pro-
ducentów Rolnych z Nowych Skalmierzyc,

• Andrzej Walczak, Piekarstwo Sklep Spo-
żywczo-Przemysłowy w Skalmierzycach,

• Firma „PUH Brucki” Adam Brucki z No-
wych Skalmierzyc,

• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Sławomir 
Kopras, Śliwniki,

• Firma Handlowo-Gastronomiczna 
„U Jarka” Jarosław Kulawinek z No-
wych Skalmierzyc,

• PSS „SPOŁEM” z Kalisza,
• „Delikatesy Centrum” Skalmierzyce.

Składamy wyrazy uznania i wdzięczności 
za owocną współpracę, otwarte serca, życząc 
wszystkim szybkiego powrotu do normalno-
ści i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Zajęcia w świetlicy środowiskowej
Od października 2020 roku w Nowych Skalmierzycach  
ponownie działa świetlica środowiskowa,  
która jest otwarta dla okolicznych dzieci. 

Mimo pandemii, w zajęciach uczestniczą 
chętni, na których czekają zabawy jako alter-
natywa dla gier komputerowych. Uczestnicy 
mają możliwość odrabiania zadań domo-
wych, a jednocześnie chwile spędzone przy 
planszówkach, na wspólnych spacerach, 
pracach plastycznych oraz zabawach świe-
tlicowych nie są czasem straconym. Zajęcia 
są prowadzone z zachowaniem wszystkich 
zasad związanych z pandemią. Mimo tych 
ograniczeń, atmosfera w świetlicy jest ciepła 
i sprzyja rozwojowi dzieci. 
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Dar serca

W atmosferze zbliżających się świąt Bo-
żego Narodzenia w oddziałach przedszkol-
nych przy Szkole Podstawowej im. Polskich 
Noblistów w Nowych Skalmierzycach zor-
ganizowano zbiórkę żywności dla dzieci 
z potrzebujących rodzin oraz dla starszych, 
samotnych osób z miasta i terenu gminy. Ak-
cja została przeprowadzona we współpra-
cy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. Mamy nadzieję, że obdarowując 
innych udało nam się wnieść choć odrobinę 
radości do ich serc, a nasi wychowankowie 
mogli uczyć się w praktyczny sposób, jak do-
strzegać i zaspokajać potrzeby ludzi wokół 
nas. Wszystkim darczyńcom składamy ser-
deczne podziękowania.

Lidia Gądziak

Dzień Patrona pszczelarzy inaczej,  
ale tradycja zachowana…
7 grudnia przypada dzień patrona pszczelarzy, św. Ambrożego. 
W tym dniu członkowie skalmierzyckiego koła spotykali się,  
co było tradycją, na uroczystym dwuczęściowym zebraniu 
podsumowującym sezon. 

Tym razem, w związku z istniejąca sy-
tuacją epidemiczną było inaczej, a uroczy-
stość miała bardziej duchowy wymiar.

Uroczysta msza św. w intencji pszcze-
larzy i ich rodzin odprawiona została 
w kościele Podwyższenia Krzyża Święte-
go w Szczypiornie, w parafii najstarszego 
członka koła. Uczestniczyli w niej również 
zaproszeni goście i sympatycy pszczelar-
stwa. Zgodnie ze zwyczajem msza rozpo-
częła się wprowadzeniem sztandaru koła 
i odśpiewaniem pieśni ku czci św. Ambro-
żego. Zebranych powitał i piękne kaza-
nie nawiązujące do uroczystości wygłosił 

proboszcz parafii Jarosław Kołodziejczak, 
a każdy z uczestników otrzymał pamiątko-
wy buton i drobny upominek przygotowany 
na tę okazję. 

Cieszy fakt, że z roku na rok wzrasta licz-
ba członków koła. Na dzień 30 września 
2020 roku zrzeszało ono 49 członków po-
siadających łącznie 935 rodzin pszczelich. 
Najstarszy członek ma 92 lata, a najmłodszy 
21. Średnia wieku pszczelarza wynosi 59 lat. 
Pasieki stacjonują w powiecie ostrowskim, 
w gminie Ostrów Wlkp. i w Ostrowie Wlkp., 
w powiecie kaliskim i w Kaliszu, w gminie 
Sieroszewice i w gminie Godziesze Wielkie. 
Ale większość pasiek jest w gminie Nowe 
Skalmierzyce. W tym miejscu warto posta-
wić pytanie, co wpływa na zwiększającą się 
z roku na rok liczbę członków koła? Może 
„moda na pszczoły” i wzrost zaintereso-
wania produktami wytwarzanymi przez 
pszczoły? A może jedno i drugie, bo „Bez pa-
sji jesteśmy niczym” (Maja Lunde „Historia 
pszczół”)? 

J.K

Koło pszczelarzy w Nowych Skalmierzycach zrzeszało w 2020 roku 49 członków
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STyPeNDiA ORAZ NAGRODy SPORTOWe  
– NABóR WNiOSKóW

Stypendia oraz nagrody sportowe Burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe są przyznawane sportowcom do 26. roku życia. Jest to 
dodatkowa forma wsparcia zawodników i zachęta do uprawiania 
sportu przez mieszkańców oraz promocja aktywnego stylu życia.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego upływa 10 lu-
tego każdego roku.

Wnioski o przyznanie nagrody burmistrza należy składać 
w terminie od 15 lutego do 30 października każdego roku.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia 
następujące warunki:
1. jest mieszkańcem Gminy,
2. na dzień złożenia wniosku nie ma więcej niż 26 lat,
3. w chwili przyznawania stypendium lub w roku poprzednim 

uzyskał co najmniej jeden z następujących wyników 
sportowych w sportach indywidualnych lub zespołowych:

a. zajął miejsce 1-5 w mistrzostwach świata, pucharach świata, 
igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, 

b. zajął miejsce 1-5 w mistrzostwach Europy, pucharach 
Europy, Uniwersjadach,

c. zajął miejsce 1-5 w mistrzostwach Polski, pucharach Polski, 
Grand Prix Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,

d. zajął miejsce 1-5 w dziecięcych lub młodzieżowych 
Mistrzostwach Województwa lub lidze wojewódzkiej, tj. 
obejmującej poziomem rozgrywek całe województwo,

e. jest zawodnikiem sekcji kadry narodowej lub wojewódzkiej 
danej dyscypliny sportu (potwierdzone przez odpowiedni 
Polski Związek Sportowy).

Druki oraz więcej informacji na stronie internetowej www.no-
weskalmierzyce.pl.

Dwa razy  
literackie podium

Uczennice Szkoły Podstawowej im. J. 
Korczaka w Kotowiecku Aleksandra Kowal 
i Wiktoria Korzeniewska stanęły na po-
dium w Powiatowym Konkursie Literackim 
pn. „Opowiedz mi bajkę” organizowanym 
przez Bibliotekę Publiczną im. S. Rowińskie-
go w Ostrowie Wielkopolskim. Ola zajęła II 
miejsce w kategorii klas IV-VI, a Wiktoria II 
miejsce w kategorii klas VII-VIII. Bajka Oli pt. 
„Poza moją głową” dotyczyła tematu strachu 
i odwagi, natomiast utwór Wiktorii podej-
mował problematykę przyjaźni uosobionego 
kota nie tylko ze swoimi właścicielami. Na-
grodą dla laureatek była publikacja książ-
kowa ich autorskich bajek i ilustracji. Do 
konkursu uczennice zostały przygotowane 
przez Urszulę Adrian.

Projekt „Zrób to sam!”
Własnoręcznie wykonane lampiony, 

mydełka, śnieżny słoik, pudełka na ciast-
ka, łapacz snów czy czapeczka dla kota – to 
tylko niektóre z niezwykłych pomysłów na 
prezenty, które wykonali uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. J. Korczaka w Kotowiec-
ku w ramach autorskiego projektu „Zrób to 
sam, czyli bank pomysłów na prezenty bo-
żonarodzeniowe”. Uczniowie mieli za zada-
nie wykonać niecodzienne podarunki, sfo-

tografować efekt pracy lub poszczególne jej 
etapy oraz napisać instrukcję powstawania 
prezentu. Uczestnicy projektu mogli włączyć 
do pracy swoich najbliższych. Dzięki zaan-
gażowaniu uczniów i ich rodzin powstała 
wirtualna galeria wyjątkowych upominków 
świątecznych. Prace można oglądać na stro-
nie internetowej szkoły. 

Urszula Adrian

Laureatki konkursu „Opowiedz mi bajkę” w Bibliotece Publicznej w Ostrowie Wlkp.
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Hitem okazał się konkurs „Stylizacja na noblistę”

„Gala noblistów” 
Potrzeba jest matką wynalazków, a nietypowe okoliczności 
wymagają nietypowych rozwiązań, tak najkrócej można  
podsumować obchody Dnia Patrona w Szkole Podstawowej  
im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach. 

Bo choć nie było tradycyjnego apelu, 
oryginalnej części artystycznej, przemów 
i słodkiego poczęstunku, to jednak sporo 
się działo. Dzień Patrona, a raczej „Tydzień 
z Patronem” obfitował w wiele wydarzeń 
i stwarzał okazję dla uczniowskiej i nauczy-
cielskiej kreatywności. 

Sesja naukowa poświęcona życiu i dzia-
łalności polskich noblistów w wersji on-
line, konkurs na zakładkę, nietuzinkowe 
lekcje z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, 
chemii, fizyki, języka polskiego i historii, to 
tylko niektóre z nich. Nie zawiedli również 
nasi milusińscy, gdyż w przedszkolu Dzień 

Patrona odbywał się na miejscu: „Pszczół-
ki” i „Biedronki” oglądały film pod tytułem 
„Polscy nobliści”, dowiedziały się, kim był 
Alfred Nobel oraz nauczyły piosenki „Wiel-
cy Polacy”. „Słodziaki” natomiast rozma-
wiały o polskich laureatach Nagrody Nobla, 
rozpoznawały ich na portretach, wykonały 
zakładki do książek. Wychowawcy klas star-
szych przeprowadzili zajęcia, które miały 
na celu wyłonienie kandydatur w szkolnym 
plebiscycie „Osobowość 2020” i „Społecznik 
2020”. Mamy nadzieję, że choć ubiegły rok 
szkolny był nietypowy, Wielkiej Kapitule 
już wkrótce uda się ogłosić laureatów tego 

zaszczytnego wyróżnienia.
Prawdziwym hitem okazał się rozegrany 

w dwóch grupach wiekowych konkurs „Sty-
lizacja na noblistę”, który przerósł nasze 
najśmielsze oczekiwania. Charakteryzacja, 
dobór stroju, inwencja dzieci i ich rodziców 
pokazały, że można wszystko, wystarczy 
tylko chcieć. W grupie starszej I miejsce 
ex aequo zajęły Olga Grobelna z klasy VI 
b (Olga Tokarczuk) oraz Nikola Młynarska 
z klasy VII b (Maria Skłodowska-Curie); na 
II miejscu uplasowała się Zuzanna Olczak 
z VI b, a na III Kinga Sobczak z IV a. W grupie 
młodszej I miejsce zdobył Marcin Matuszak 
z klasy II a (Władysław Reymont), a kolejne 
zajęli Magdalena Adamska z I a i Antoni An-
tonowicz z II a.

Aby oddać wszystkim sprawiedliwość, 
podajemy także zwycięzców Sesji Nauko-
wej. I miejsce zajęła grupa w składzie: Mar-
tyna Balcerzak, Martyna Kościelak i Sta-
nisław Krawczyk z klasy VII a; II miejsce 
Iga Ciupka, Ewa Grzegorek i Natalia Litwa 
z klasy VII a; III miejsce ex aequo Zuzanna 
Olczak z VI b i Jakub Krępczyński z VII a; 
a na IV miejscu uplasowały się Sandra Mali-
nowska i Weronika Cempel z VII a.

Ostatnim punktem tegorocznych ob-
chodów była inauguracja akcji „SZTANDAR 
DLA NOBLISTÓW. WCHODZĘ W TO. DOŁĄ-
CZAM!”, czyli zbiórka funduszy na sztandar 
szkoły, którą koordynować będzie Rada Ro-
dziców. Jeśli chcecie Państwo „DOŁĄCZYĆ!”, 
prosimy o najdrobniejsze nawet wpła-
ty na konto Rady Rodziców nr: 82 8431 
0008 0010 0117 2000 0001 z dopiskiem 
„Sztandar”.

Podsumowując, było jak w tytule wier-
sza Wisławy Szymborskiej, istny „Jarmark 
cudów”, a dokładniejsze i okraszone licz-
nymi fotografiami relacje z poszczególnych 
zdarzeń znajdziecie Państwo na Facebooku 
i szkolnej stronie.

 
 

Agata Pawlaczyk-Wieczorek 
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Nowa bieżnia zakończona  
skocznią w dal w szkole w Ociążu
15.12.2020 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła ii w Ociążu 
oddano do użytku bieżnię do biegu na 60 metrów zakończoną 
profesjonalną skocznią w dal. 

Inwestycja została sfinansowana ze środ-
ków Rady Rodziców oraz dzięki wsparciu 
Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Jerzego Łukasza Walczaka. 

- To inwestycja o wielkim znaczeniu dla 
szkoły. Do tej pory uczniowie skoki w dal wy-
konywali tylko z miejsca, a biegi na dystansie 
60 metrów, które są częścią podstawy pro-
gramowej, odbywały się na podłożu z kostki 
brukowej. Cieszę się, że uczniowie po powro-
cie do szkoły będą mogli ćwiczyć na profesjo-
nalnej i przede wszystkim bezpiecznej bieżni. 
Młodzież naszej szkoły ma ogromny poten-
cjał, ale do jego wykorzystania niezbędna jest 
odpowiednia infrastruktura sportowa. Bar-
dzo dziękuję Panu Burmistrzowi oraz Radzie 

Rodziców za sfinansowanie tej inwestycji 
– mówi Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Ociążu Grażyna Kucharska.

To nie jedyna inwestycja zrealizowa-
na w szkole w Ociążu. Kilka tygodni temu 
zakończyła się budowa brakującej części 
ogrodzenia, renowacja schodów przy wej-
ściu do budynku od strony kuchni oraz 
schodów i podjazdu przy tylnym wejściu 
do sali gimnastycznej. W ciągu minionego 
roku w szkole zostały również wymienio-
ne balustrady przy wejściach do budynku 
oraz zamontowane nowe w miejscach, gdzie 
ich brakowało. Wszystko dla zapewnienia 
uczniom bezpieczeństwa.

Magdalena Mituła

Konkurs „Kartka urodzinowa  
dla żłobka” już za nami…

Bardzo serdecznie dziękujemy wszyst-
kim rodzicom i dzieciom za zaangażo-
wanie oraz tak liczny udział w naszym 
urodzinowym konkursie pt. „Kartka 
urodzinowa dla żłobka” z okazji 5-lecia 
działalności Gminnego Żłobka w Nowych 
Skalmierzycach. Dyrektor Anna Walczak 
wręczyła wszystkim uczestnikom nagro-

dy oraz pamiątkowe dyplomy.
Mamy nadzieję, że wykonanie prac kon-

kursowych było dla Państwa okazją do 
udanej wspólnej zabawy a także miłego 
spędzenia wolnego czasu z dziećmi. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom 
pięknych i kreatywnych prac.

Wszystkie maluszki otrzymały pamiątkowe dyplomy
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Zaginiona kronika  
szkoły w Gniazdowie  
- część I
edukacja w Wielkopolsce na przestrzeni wieków  
wielokrotnie ewoluowała. Od licznych przykościelnych  
placówek, po szkolnictwo powszechne w czasach zaboru pruskiego, 
wolnej Polski, aż po system, który z mniejszymi lub większymi 
zmianami znamy dzisiaj. Warto wiedzieć, że dawniej nawet w małych 
wioskach mógł znajdować się budynek, który pełnił rolę edukacyjną. 

Dzisiaj zapewne byśmy się zdziwili, że na 
wsiach zamiast licznego grona pedagogicz-
nego był niekiedy jeden nauczyciel, a szkołą 
był zazwyczaj skromny, jednoklasowy bu-
dynek. Na pewno wpływ na taki stan rze-
czy miała zdecydowanie mniejsza mobil-
ność społeczna. Do edukacji podstawowej 
nie przywiązywano też aż takiej wagi, jak 
obecnie. 

Nie inaczej było w Gniazdowie, bo i tutaj 
znajdowała się niegdyś taka placówka. Nie 
pozostały po niej praktycznie żadne ma-
terialne ślady- budynek został zniszczony 
w trakcie II wojny światowej. Szkoła za-
chowała się jednak we wspomnieniach Jo-
anny Szczepaniak, urodzonej w 1932 roku 
w Kurowie. Pani Joanna była w obiekcie 
kilkukrotnie, aby zobaczyć jak wygląda na-
uka w takiej placówce. Pójście do szkoły we 
wrześniu 1939 roku pokrzyżował 
wybuch wojny – lecz obiekt pamię-
ta mimo wszystko całkiem dobrze. 
Był to niewielki budynek z cegły. 
Wewnątrz znajdowała się jedna 
spora izba szkolna w której równo-
cześnie odbywały się zajęcia dwóch 
grup. W budynku zlokalizowano 
także mieszkanie nauczyciela. Co 
ciekawe do szkoły w Gniazdowie 
chodził przyszły mąż Pani Joanny 
– Marian Szczepaniak. Dzięki wnu-
kowi Robertowi Kapitaniakowi 
zachowało się świadectwo szkolne 
dziadka, które prezentujemy na ła-
mach Gazety. Do dzisiaj pewnie nic 
więcej byśmy o szkole nie wiedzieli, gdyby 
nie cudem uratowana przez Tadeusza Orze-
chowskiego kronika założona w 1925 roku. 
Zamiast trafić do szkolnego pieca, szczęśli-
wie trafiła w moje ręce i choć niekomplet-
na, stała się przyczynkiem do niniejszego 
artykułu. 

Sądząc po charakterze pisma kronika 
prowadzona była przez kilka następują-
cych po sobie osób. Pierwsze zapiski zo-
stały zapoczątkowane przez nauczycielkę 
o nazwisku Grodzka i opisują lokalizację 
budynku jako Kurów. Pani Grodzka trafiła 
do Kurowa 16 listopada 1925 roku. Pod-
kreśla na wstępie, że rotacja w placówce 

była spora- był to czwarty nauczyciel urzę-
dujący w tym roku. Początki szkoły sięga-
ją jeszcze zaboru pruskiego, lecz brak tam 
większych szczegółów. W latach 1921/22 
obiekt stał pusty. Dziwić się można jedynie 
byłej radzie szkolnej miejscowej, iż dopuści-
ła do takiego obrabowania szkoły. Według 
opowiadania tutejszej ludności stwierdzono, 
iż na samo wspomnienie „szkoła w Kurowie” 
każdego ogarniał strach nieograniczony, al-
bowiem miejsce to było kryjówką złodziei. 
W budynku szkolnym nawet jednej szyby 
nie pozostawiono. Wszystkie piece kaflowe 
pokradziono, podłogi powyrywano, blaty 
(…) połamano. Gdzieś niegdzieś sterczał 
tylko słup. W budynkach gospodarczych 
pozostawiono tylko ściany zewnętrzne.
(…). Jak zaznacza autorka opis powstał na 
podstawie przekazów ustnych, więc moż-

na domniemywać, iż w kolejnych latach 
stan budynku musiał się poprawić. Kolejny 
wpis z 6 grudnia 1925 roku dotyczy przy-
gotowania szkoły do wyborów do sejmiku 
powiatowego. W zebraniu przewodniczył 
sołtys z Gniazdowa o nazwisku Pawla-
czyk. W roku szkolnym 1926/27 ukończy-
ło szkołę osiemnaścioro dzieci, a wstąpiło 
w jej szeregi kolejnych dwudziestu dwóch 
uczniów. Dotychczas jest tutaj wyraźnie 
mowa o placówce w Kurowie- skąd więc 
opis traktujący o Gniazdowie? Rozwiązanie 
tej zagadki przychodzi z wpisem z 22 marca 
1927 roku. Odbyły się wówczas wybory do 
rady szkolnej przez: zgromadzenie gmin-

ne gmin-Gniazdowa, Kurowa i Boczkowa, 
ponieważ w tym samym celu przed dwoma 
tygodniami odbyły się wybory, lecz z powo-
du opozycji gminy Gniazdów nie przyszło 
do skutku, gdyż gmina Gniazdów wystąpiła 
z pretensjami do tej szkoły. W dniu 22 mar-
ca na zgromadzeniu dowiódł komisarz Pan 
Nowakowski, iż żądania gminy Gniazdów są 
rozpatrywane i w krótkim czasie szkoła zo-
stanie przemianowaną. Zapanowała wielka 
radość wśród obywateli Gniazdowskich, tem 
bardziej, gdyż w dniu wyborów dokonano 
wyboru rady szkolnej miejscowej do szkoły 
w Gniazdowie. Od tego czasu możemy więc 
mówić o szkole w Gniazdowie, chociaż to 
nadal był ten sam budynek. Kolejne wpi-
sy dotyczą radośnie obchodzonego święta 
3 Maja, udziału we mszy w Skalmierzycach 
i uroczystościach na Placu Wolności w Skal-

mierzycach Nowych. Opisany jest 
także konflikt w sprawie… ogro-
dzenia przy budynku, bowiem 
nauczycielka dążyła, aby szkole 
nadać zewnętrzny wygląd estetycz-
ny, wobec czego przyszło do nie-
przyjemnych utarczek. Zwłaszcza 
(…) Pawlaczyk i Łyszczak chcieli na 
swojem postawić, lecz usiłowania 
nauczycielki poparła reszta człon-
ków. W tym roku do czteroklaso-
wej szkoły chodziło aż 77 uczniów. 
Nowy, 1928 rok, zamiast w zaciszu 
domowym, powitano wspólnie 
w placówce: młodzież szkolna wraz 
z młodzieżą pozaszkolną (uczęsz-

czającą na kurs wieczorowy w liczbie 13-tu 
stałych uczniów) odegrała przedstawienie 
amatorskie pod tytułem „Posiew Wolności” 
oraz „Zawierucha” (…) Przedstawienie wy-
padło pomyślnie ku zadowoleniu widzów. 
Salę wypełnili widzowie po brzegi. Zima była 
w tym roku ostra, zwłaszcza silne mrozy dały 
się we znaki, dlatego uczęszczanie dzieci do 
szkoły było nieregularne. Wśród ludności 
gminy Boczków pojawił się dur brzuszny 
z wypadkami śmierci. Wakacje letnie w roku 
1928 trwały we wszystkich szkołach dwa 
miesiące. Podczas wakacyj przystąpiono do 
odmalowania izby szkolnej, okien i drzwi. 
W jesieni postawiono nowy, kaflowy piec. 
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Dzień 11 listopada. 
„10-lecie niepodległości Polski” obcho-

dziła szkoła tutejsza z niezwykłą uroczy-
stością. Po nabożeństwie w kościele zebrała 
się dziatwa szkolna wraz z Radą Miejscową 
w szkole. Nastąpiły śpiewy i deklamacje oraz 
odczyt: „Po dziesięciu latach niepodległości”. 
Po skończonym obchodzie w szkole wyru-
szyły dzieci w pochodzie z pieśnią na ustach 
do figury przydrożnej między Boczkowem 
a Gniazdowem. Dzieci przyozdobiły figurę 
własnoręcznie wykonanemi wieńcami. Po 
modłach przy figurze za poległych bohate-
rów we wojnie polskiej dzieci rozeszły się do 
domów. Cdn.

Aleksander Liebert
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Trudny marsz Legionu  
w covidowej rzeczywistości 2020 roku
Jak na pierwszy numer gazety w roku przystało, będzie to podsumowanie tego,  
co wydarzyło się w poprzednim, czyli 2020. A wydarzyło się.

Zaczęło się optymistycznie – od startu 
w lutym ciekawego projektu pod nazwą „Le-
gionowa Szkółka Siatkarska”, z którym wią-
zaliśmy plany i nadzieje. Niestety na począt-
ku marca, po dwóch spotkaniach naboru, 
etap ten został wstrzymany, a jak się później 
okazało całkowicie zablokowany, ponieważ 
epidemia rozpanoszyła się na dobre, prze-
obrażając się w pandemię. Unieruchomiło to 
naszą starą działalność, jak i projekt szkółki.

Kiedy pod koniec czerwca byliśmy zre-
zygnowani co do naszej dalszej aktywności 
w roku 2020, pojawiła się nadzieja. W wy-
niku pewnych okoliczności możliwy stał się 
wspólny projekt naszego klubu Legion św. 
Katarzyny z grupą zawodników jako start 
w III lidze w regularnych rozgrywkach or-
ganizowanych przez Wielkopolski Związek 

Piłki Siatkowej, regionalną agendę PZPS. Od 
momentu decyzji na „tak” akcja potoczyła się 
gładko. Szybkie działania związane z uzy-
skaniem członkostwa w WZPS oraz zgłosze-
niem drużyny i poszło – pod koniec sierpnia 
rozpoczęliśmy treningi, a w ostatni weekend 
września rozpoczęła się batalia rozgrywek 
III ligi.

Z tygodnia na tydzień w tej trudnej covi-
dowej rzeczywistości rozgrywaliśmy mecze 
na przemian u siebie i na wyjeździe. Od sa-
mego początku jasno nakreśliliśmy sobie 
za cel najwyższe trofea. Cały projekt nazna-
czony jest walką nie tylko z rywalami, ale i z 
niewidzialnym wrogiem o nazwie Covid-19, 
który pośrednio przełożył się na dodat-
kowe problemy związane z trudnościami 
w korzystaniu z hali sportowej zarówno do 

treningów, jak i rozgrywania meczów w roli 
„gospodarza”.

Mimo wielu przeciwności, dobrnęliśmy 
do końca roku bez odwoływania i przekła-
dania meczów z powodu zakażenia Covid-19 
zarówno w naszej drużynie, jak i u gości.

Ostatnim spotkaniem rozegranym 
w 2020 roku był mecz 13. kolejki z drużyną 
AS IZOMET Wronki, który Legion pewnie wy-
grał i umocnił się na pozycji lidera mając na 
5 kolejek przed końcem rundy zasadniczej 
6 punktów przewagi nad następną drużyną.

W trakcie sezonu rozwijaliśmy i wzmac-
nialiśmy drużynę o kolejnych zawodników. 
Do drużyny dołączyli: Patryk Foltynowicz 
oraz aktualnie z początkiem roku Mi-
chał Gałkowski.

Z powodu pandemii prawie całkowicie 
zamarła siatkówka amatorska, praktycznie 
nie rozegraliśmy żadnego turnieju. Jedynym 
światełkiem w tunelu okazała się Liskowska 
Amatorska Liga Siatkówki, do której zgłosili-
śmy swój udział. Wystartowała w niej nasza 
drużyna amatorska Legion św. Katarzyny 
Skalmierzyce. Z tego też powodu byliśmy 
zmuszeni odwołać cyklicznie organizowane 
przez nasz klub turnieje: wiosenny – o Pu-
char Burmistrza naszej gminy oraz jesienny 
– nasz klubowy (2. edycja) o Tarczę Legionu 
św. Katarzyny.

Przełom roku to oprócz podsumowań 
również podejmowanie nowych planów 
i wyzwań. Najważniejszym naszym celem na 
ten rok to zakończyć sezon 2020/2021 na 
pierwszym miejscu, co pozwoli podjąć walkę 
w barażach o II ligę, a co samo w sobie jest 
poważnym wyzwaniem zarówno sporto-
wym, jak i finansowym.

Na zakończenie pragnę wymienić sponso-
rów i przyjaciół drużyny Legion Skalmierzy-
ce, dzięki którym jesteśmy tam, gdzie jeste-
śmy. Składam serdeczne podziękowania za 
dotychczasową współpracę oraz w nadziei 
na jej dalsze owoce życzę Państwu i sobie 
zdecydowanie lepszego Nowego 2021 Roku, 
abyśmy mogli spokojniej żyć i działać. Nasi 
dobroczyńcy to: Lazur, Kułton Transport, 
Lewiatan, VW Ignaszak, Zentex, Bajka Sala 
Zabaw, Trening Wyskoku, ECS Piotr Paru-
szewski, Admat, Piekarstwo Andrzej Wal-
czak, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skal-
mierzyce Jerzy Łukasz Walczak, parafia pw. 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Życząc wszystkim Przyjaciołom klubu 
i Czytelnikom zdrowia i lepszego 2021 roku 
pozostaję z siatkarskim pozdrowieniem,

Stanisław Zbyszek Gzieł

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

1 Legion Skalmierzyce 13 32 11 36 12 1129 932

2 UKS SZAMOTULANIN Szamotuły 13 26 10 33 21 1215 1101

3 TSK Orzeł Osiek 13 25 8 28 19 1085 995

4 LZS Orzeł Supergadżet Osiecza 13 22 7 28 21 1067 1060

5 ENEA ENERGETYK Poznań 12 21 6 27 22 1082 1053

6 UKS SMS JOKER PIŁA 13 21 7 27 26 1170 1112

7 UKS PIĄTKA Turek 13 16 6 22 30 1092 1154

8 IUKS JEDYNKA Poznań 13 13 4 19 29 989 1104

9 MKS KANGUR NOWY TOMYŚL 12 10 3 17 30 969 1082

10 AS Izomet Wronki 13 6 2 9 36 855 1060
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Mistrzostwa Opolszczyzny w Taekwon-do 
z sukcesami Bartosza Przegiendy 
Wróciliśmy z Mistrzostw Opolszczyzny z cyklu  
Pucharu Polski PFT 2020/21 ze wspaniałymi wynikami. 

Mój syn Bartosz Przegienda zdobył 
srebrny medal oraz tytuł Wicemistrza Opol-
szczyzny w walkach ciągłych w kategorii 
junior młodszy waga 64+. Jego przyjaciel 
z treningów Michał Biernacik zdobył zło-
ty medal oraz tytuł Mistrza Opolszczyzny 
w walkach ciągłych w kategorii senior waga 
99+ oraz srebrny medal i tytuł Wicemistrza 
Opolszczyzny w układach formalnych. Bra-
wo chłopaki.

Podziękowania za szkolenie trenerowi 
Mariuszowi Dumitrescu, sponsorom - Pań-

stwu Garcarkom oraz Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzemu Łu-
kaszowi Walczakowi i Staroście Ostrow-
skiemu Pawłowi Rajskiemu, dzięki którym 
mogą rozwijać swoją pasję.

Do zobaczenia 23 stycznia 2021 roku na 
Mistrzostwach Dolnego Śląska.

 
Jacek Przegienda

Srebro dla Karola  
Adamczewskiego  
na Mistrzostwach  
Opolszczyzny  
w Taekwon-do 

Karol Adamczewski zdobył srebrny me-
dal w układach formalnych w kategorii pa-
sów mistrzowskich (I-III dan) w Mistrzo-
stwach Opolszczyzny w Teakwon-do, które 
odbyły się 19.12.2020 roku w Grodkowie.

Krajowy Turniej 
Juniorów Młodszych 
w Solcu Kujawskim

Ostatni start zawodniczki OTB Lotka Na-
talii Śramy w ubiegłorocznych rozgrywkach 
miał miejsce w Solcu Kujawskim w dniach 
12-12 grudnia. Sportsmenka i tym razem 
wróciła z medalami. W grze mieszanej z Fili-
pem Brzostowskim (CT Arena Hawel Acade-
my Poznań) zdobyła srebrny medal, a w grze 
podwójnej z Julią Marczyńską (UKS Prze-
mysł Poznań) – brązowy.
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