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Absolutorium dla Burmistrza  
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
19 czerwca 2020 roku na sesji Rady Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce burmistrz Jerzy Łukasz Walczak po debacie nad 
raportem o stanie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce otrzymał 
wotum zaufania, następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2019 rok. 

W oparciu o sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2019 rok, wniosek Komisji Re-
wizyjnej oraz opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu radni udzielili włoda-
rzowi absolutorium jednogłośnie.

Dochody budżetu za poprzedni rok wyko-
nane zostały w wysokości 89.965.533,20 zł, 
co stanowi 99,74% planowanych dochodów. 
Składają się na nie:
• dochody bieżące w wysokości 

86.754.303,56 zł wykonane na poziomie 
100,56% planu,

• dochody majątkowe w wysokości 
3.211.229,64 zł zrealizowane na poziomie 
81,71% planu.
Na uwagę zasługuje wzrost dochodów 

własnych w stosunku do roku poprzedniego, 
w tym m.in.:
• z tytułu podatku od nieruchomości osób 

prawnych o kwotę 838.389,29 zł, tj. 
o 5,80%, 

• z tytułu podatku od środków 
transportowych o kwotę 205.238,60 zł, tj. 
o 13,66%.
Udział gminy w podatku dochodowym 

od osób fizycznych zrealizowany w wysoko-
ści 19.506.231,00 zł ukształtował się na po-
ziomie wyższym o kwotę 1.491.288,00 zł, tj. 
o 8,28% niż w roku poprzednim. Natomiast 
od osób prawnych w wysokości 1.170.526,45 
zł, co kształtuje go na poziomie porówny-
walnym do roku poprzedniego. O kwotę 
4.330.182,36 zł wzrosły dochody na świad-

czenia wychowawcze oraz inne związane 
z działem „Rodzina”.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały 
w wysokości 89.910.180,70 zł, co stanowi 
93,12% planu. Składają się na nie: 
• wydatki bieżące w wysokości 

75.896.158,73 zł, co stanowi 92,39% 
planu oraz

• wydatki majątkowe zrealizowane 
w wysokości 14.014.021,97 zł, co stanowi 
97,28% planu.
W ramach wydatków majątkowych wy-

datkowano środki między innymi na nastę-
pujące zadnia i tytuły:
• dotacja dla Powiatu Ostrowskiego 

w wysokości 642.314,53 zł na 
dofinansowanie budowy II etapu 
drogi powiatowej relacji Strzegowa-
Gostyczyna oraz na budowę chodnika 
w miejscowości Mączniki,

• kwotę 3.596.908,69 zł na 13 
tytułów inwestycyjnych związanych 
z gminnymi drogami,

• kwotę 6.929.681,00 zł na realizację 
projektu pt. „Poprawa jakości powietrza 
poprzez zwiększenie udziału OZE 
w wytwarzaniu energii na terenie Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce”,

• kwotę 423.308,29 zł na dotacje związane 
z dofinansowaniem wymiany kotłów 
grzewczych na ekologiczne, 

• kwotę 190.387,24 zł na dotacje związane 
z dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków,

• kwotę 633.669,42 zł na różne tytuły 
inwestycyjne związane ze świetlicami 
wiejskimi, rekreacją oraz zabawą. 
Wydatkowano również kwotę 906.841,70 

zł na prace konserwatorskie dotyczące ele-
wacji zabytkowego dworca PKP w Nowych 
Skalmierzycach oraz dotację dla Powiatu 
Ostrowskiego w wysokości 100.000,00 zł na 
dofinasowanie remontu drogi powiatowej 
w Boczkowie. 

W roku 2019 gmina zaciągnęła zobowią-
zana z tytułu emisji obligacji w wysokości 
4.000.000,00 zł. Spłaty zaciągniętych poży-
czek oraz wykup wcześniej wyemitowanych 
obligacji w roku ubiegłym wynoszą ogółem 
kwotę 2.102.232,70 zł, w tym:
• 802.232.70 zł z tytułu spłat pożyczek 

z WFOŚiGW w Poznaniu,
• 1.300.000,00 zł z tytułu wykupu wcześniej 

wyemitowanych obligacji.
Rok 2019 zakończył się nadwyżką budże-

tu w kwocie 55.352,50 zł. Zadłużenie gminy 
z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji 
obligacji na dzień 31.12.2019 rok wynosi 
21.501.462.85 zł i stanowi 23,90% zrealizo-
wanych dochodów. 

Bolesław Borkowski

Radni udzielili włodarzowi absolutorium jednogłośnie
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Wsparcie  
zza granicy
Na terenie gminy znajduje się 
kilka parków krajobrazowych, 
których właścicielem jest skarb 
państwa, a samorząd sprawuje 
nad nimi pieczę. Dawniej należały 
one do prywatnych właścicieli, 
którzy zakładali je wieki temu. 

Potomkowie właścicieli ziemskich często 
podchodzą do swoich gniazd rodowych sen-
tymentalnie. Tak też jest w przypadku Kuro-
wa, kiedy to członek rodziny dawnych posia-
daczy majątku pałacowego skontaktował się 
z Urzędem Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce z prośbą o oprowadzenie po parku. Wizyta 
odbyła się zimą 2020 roku, a jej namacalnym 
efektem są obecne prace przy zabytkowym 
drzewostanie. Gość, którego wolą jest pozo-
stanie anonimowym, przybył do nas prosto 
z Hiszpanii i postanowił przekazać samorzą-
dowi darowiznę w kwocie 5000 EU, która 
miałaby przysłużyć się lokalnej społeczno-
ści. Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak posta-
nowił spożytkować je dla dobra przyrody. 
Z tego miejsca serdecznie dziękuję fundatoro-
wi – osobie, której losy przodków są z naszą 
Gminą związane – zaznacza burmistrz.

W ramach przekazanej kwoty udało się 
przeprowadzić pielęgnację kilkudziesięciu 
zabytkowych drzew w Kurowie, Boczkowie 
oraz na Stadionie Miejsko-Gminnym – w 
sumie 23 cenne drzewa, nierzadko pomniki 

przyrody. Dodatkowo zakupionych zosta-
nie pięć ławek, które zostaną umieszczone 
w parkach. Prowadzone w Kurowie prace 
były także przyczynkiem, aby siłą lokalnej 
społeczności odkryć fundamenty rozebra-
nego kilkadziesiąt lat temu pałacu. Dawniej 
cegły nieśmiało przebijały się przez trawę, 
a teraz obrys sporej rezydencji jest wyraźnie 

widoczny. Z czasem pojawi się tablica traktu-
jąca o losach tego miejsca, które oprócz wie-
lu pozytywnych wydarzeń ma także swoją 
mroczną stronę – z kronikarskiego obowiąz-
ku wartą zachowania dla potomnych.

Akcja jest koordynowana przez Referat 
Kultury, Sportu oraz Promocji Gminy.

Aleksander Liebert

Droga powiatowa Kotowiecko-Głóski 
zostanie wyremontowana

Do końca października zostanie wyre-
montowana droga relacji Kotowiecko-Głó-
ski. Na odcinku o długości blisko 2700 me-
trów zostaną wykonane m.in. takie prace 
jak: poszerzenie jezdni i wylanie nawierzch-
ni asfaltowej, budowa chodników z kostki 
brukowej, ścieżki rowerowej i ciągu pie-
szo-rowerowego, odtworzenie i odmulenie 

przydrożnego rowu, wykonanie poboczy, 
przepustów pod zjazdami, studzienek ście-
kowych i kanalizacyjnych a także oznakowa-
nie poziome i pionowe.

Na to zadanie Powiat Ostrowski pozyskał 
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w kwocie około 2 mln zł, a całość 
będzie kosztowała ponad 3,3 mln zł. W kosz-

tach tej inwestycji partycypował również 
samorząd Nowych Skalmierzyc: Dołożyliśmy 
do tego przedsięwzięcia 600 tysięcy złotych. 
Jest to dość mocno uczęszczana droga nie tyl-
ko przez mieszkańców naszej Gminy, dlatego 
cieszę się, że jeszcze w tym roku będziemy mo-
gli wszyscy z niej korzystać w jej nowej odsło-
nie – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak. 

 
Dariusz Smułka

W ramach przekazanej kwoty udało się przeprowadzić pielęgnację kilkudziesięciu zabytkowych drzew 
w Kurowie, Boczkowie oraz na Stadionie Miejsko-Gminnym
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Umowy dotacyjne 
na kolejne gminne 
przedsięwzięcia podpisane

Raz za razem nasz samorząd otrzymuje 
rozmaite dotacje i podpisujemy kolejne umo-
wy związane z dofinansowaniem prowadzo-
nych inwestycji czy realizowanych przedsię-
wzięć. Taki zastrzyk finansowy zawsze cieszy, 
bo dzięki temu możemy zdziałać więcej. Dzi-
siaj razem z Wicemarszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim 
podpisaliśmy aż dwie umowy dotacyjne – mó-
wił Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Jerzy Łukasz Walczak w dniu 6 lipca, 
kiedy to w obecności skarbnika Gminy Bole-
sława Borkowskiego oraz radnego Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego Andrzeja 
Picheta reprezentujący oba samorządy za-
warli umowy przyznające Gminie ponad 270 
tysięcy złotych.

Pierwsza z nich dotyczyła projektu 
„Przedszkolaki na start” realizowanego od 
połowy lipca 2019 roku do końca sierpnia 
br. w ramach poddziałania „Edukacja przed-
szkolna” ze środków WRPO na lata 2014 
– 2020. Na jego wykonawstwo Gmina pozy-
skała dofinansowanie w kwocie 253.871,37 
zł. Dzięki tym środkom udało się zwiększyć 

ilość maluchów 
w przedszkolu 
mieszczącym się 
w szkole przy ul. 
Kaliskiej (byłe gim-
nazjum), sfinan-
sować adaptację 
pomieszczenia na 
toalety, zakupić za-
bawki i pomoce oraz pokryć koszty funkcjo-
nowania oddziału przez ostatni rok szkolny 
wraz z zajęciami dodatkowymi: logopedią 
i rytmiką –wymienia korzyści płynące z tego 
przedsięwzięcia burmistrz. 

Burmistrz dodaje także: nie mniej ważne 
dla Gminy jest drugie dofinansowanie, wyno-
szące 18 tysięcy złotych. To kwota sięgająca 
90% całego projektu ekologicznego związa-
nego z zakupem 100 drzew miododajnych, 
które nasadzimy w Gałązkach Małych, Gosty-
czynie, Mącznikach, Skalmierzycach i we Wę-
grach. Dokładniejsza lokalizacja nasadzeń: 
Gałązki Małe – miejsce spotkań mieszkań-
ców, gdzie planowana jest świetlica wiejska, 
Gostyczyna – plac zabaw za salą wiejską 

i świetlicą OSP, Mączniki – teren, na którym 
zaprojektowany zostanie plac zabaw (oko-
lice ul. Pałacowej), Skalmierzyce – Dąbek, 
Węgry – okolice sali wiejskiej. Miejsca te 
ozdobione zostaną klonami, robiniami, lipa-
mi, jarząbami bądź wiśniami piłkowanymi. 
Każde przedsięwzięcie związane z ochroną 
drzewostanu już istniejącego lub jego wzbo-
gaceniem o kolejne rośliny bardzo mnie cieszy. 
Ilekolwiek drzew byśmy nie posadzili, nigdy 
nie będzie tak, że jest ich za dużo – komentu-
je burmistrz.

Magdalena Kąpielska

Kolejne laptopy w ramach 
programu „Zdalna Szkoła”
Wprowadzone decyzją Ministra Edukacji 
Narodowej nauczanie zdalne trwało do końca roku 
szkolnego. Jak będzie od września? Czas pokaże. 

Tymczasem, aby pomóc uczniom, którzy 
nie mają w domu komputera czy laptopa 
Gmina ponownie wzięła udział w konkur-
sie organizowanym przez Centrum Projek-
tów Polska Cyfrowa, w którym JST mogły 
uzyskać stuprocentowe dofinansowanie na 
zakup sprzętu komputerowego umożliwia-
jącego realizację zdalnych lekcji uczniom 
wykluczonym cyfrowo.

Ponad 30 laptopów przekazaliśmy szkołom 
już w kwietniu. Środki na ich zakup pochodzi-
ły od CPPC z Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

(70 tys. złotych) 
oraz od sponsorów 
prywatnych. Te-
raz, dzięki drugiej 
odsłonie konkursu 
z re a l i zowa n e go 
w ramach programu Zdalna Szkoła+ pozyska-
liśmy aż 95 tys. zł, co pozwoliło zakupić nam 
kolejnych 37 laptopów. Według pozyskanych 
informacji ta ilość urządzeń w większości 
pokryje zapotrzebowanie uczniów z terenu 
naszej Gminy – komentuje burmistrz Jerzy 
Łukasz Walczak. Włodarz dodaje także: nie 
wyobrażam sobie, aby w związku z brakiem 

możliwości technicznych nasi uczniowie nie 
brali udziału w nauce zdalnej. Edukacja, czy to 
tradycyjna, czy też w wymuszonej przez pan-
demię formie cyfrowej, jest czymś tak oczywi-
stym, że jako samorząd zrobimy wszystko, by 
żadne dziecko nie czuło się wykluczone.

Magdalena Kąpielska

100 drzew miododajnych zostanie posadzonych 
w Gałązkach Małych, Gostyczynie, Mącznikach, 

Skalmierzycach i we Węgrach

Dzięki dofinansowaniu zostało zakupionych kolejne 
37 laptopów dla uczniów z terenu Gminy
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Niezwykły list w ścianie 
nowoskalmierzyckiego 
dworca
Trwają prace związane ze stworzeniem poczekalni 
dla podróżnych w zabytkowym dworcu kolejowym 
w Nowych Skalmierzycach. Odkrycie, którego 
dokonała pracująca tam ekipa remontowa można 
zaliczyć do wyjątkowych – w jednej ze ścian 
znaleziono zamurowaną butelkę, w której  
znajdował się napisany w 1941 roku list. 

Przy pomocy niewielkiej kartki papieru 
dwaj ówcześni murarze postanowili przeka-
zać wiadomość przyszłym pokoleniom. Oto 
jej treść: „Skalmierzyce, dnia 15.03.1941. 
Na tej ścianie pracowali murarze Karolew-
ski Jan, urodzony dnia 27.01.1902, Sobański 
Władysław, ur. dnia 12.05.1900. Obaj z Kali-
sza zamurowaliśmy tą kartkę na pamiątkę. 
Kto znajdzie tą kartkę to sobie przypomni 

hitlerowską wojnę z ludźmi jak te krzyżaki 
ludzi wysiedlali”.

Inwestycja zgodnie z ustalonym termi-
nem zakończy się jeszcze w lipcu. Czy monu-
mentalny gmach dworca kolejowego wznie-
siony z początkiem XX wieku skrywa jeszcze 
jakieś tajemnice? Czas pokaże… Jak wspomi-
na Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Jerzy Łukasz Walczak wszystkie relikty 

przeszłości zbieramy i skrzętnie przechowuje-
my. Mamy w planach stworzenie izby pamięci, 
gdzie wszystkie te znaleziska miałyby swoje 
należyte miejsce. Będzie to dla wszystkich 
bardzo cenna lekcja historii.

Obecnie trwają poszukiwania krewnych, 
aby poznać dalszą historię dwóch murarzy. 
W odnalezienie rodziny zaangażowało się 
wiele osób, w tym Dorota Bartoszewicz ze 
stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”.

 
Dariusz Smułka

Dofinansowanie budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej 
w Mącznikach

1 lipca w siedzibie Wielobranżowego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego w Skalmie-
rzycach prezes tejże spółki Małgorzata To-
rz-Franka w obecności burmistrza Jerzego 
Łukasza Walczaka podpisała z Wicemarszał-
kiem Województwa Wielkopolskiego Krzysz-
tofem Grabowskim umowę na dofinanso-
wanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
i przebudowy sieci wodociągowej w Mączni-
kach oraz na wyposażenie stacji uzdatniania 
wody w Miedzianowie.

Inwestycja będzie realizowana od przy-
szłego roku, a jej zakończenie przewidywane 
jest na marzec 2023 roku. W ramach zadania 
w Mącznikach zostanie wybudowane ponad 
5 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz zmodernizowane ponad 600 metrów 
sieci wodociągowej, powstanie zbiorowy 
system zaopatrzenia w wodę, natomiast sta-

cja uzdatniania 
wody w Miedzia-
nowie zyska agre-
gat prądotwórczy.

Koszt przedsię-
wzięcia oscyluje 
wokół kwoty pra-
wie 3,9 mln zło-
tych, z czego 1.990.950,00 zł to wspomniana 
powyżej dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego na ope-
rację typu „Gospodarka wodno-ścieko-
wa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulep-
szaniem lub rozbudową wszystkich rodza-
jów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cieszę się, że kolejne tereny naszej Gminy 
wzbogacą się o kanalizację sanitarną. Dzię-
kuję zarazem wszystkim, którzy przyczynili 
się do pozyskania tak wysokich środków pie-
niężnych z zewnątrz – powiedział burmistrz 
Jerzy Łukasz Walczak. W najbliższym czasie 
rozpocznie się opracowywanie całej doku-
mentacji i specyfikacji przedsięwzięcia.

Dariusz Smułka

W ramach zadania w Mącznikach zostanie m. in. 
wybudowane ponad 5 km sieci kanalizacji sanitarnej
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Jedynie parafia w Droszewie, leżą-
ca w granicach gminy, została po utwo-
rzeniu diecezji kaliskiej odłączona 
i weszła w skład dekanatu gołuchowskie-
go. W każdej z parafii, oprócz zasadnicze-
go kultu chrystologicznego, istnieje cześć 
i kult Matki Bożej związany z miejscową 
tradycją oraz liturgicznym kalendarzem 
Kościoła. 

Od najdawniejszych czasów 
w Skalmierzycach rozwijał 
się kult Matki Bożej związany 
z jej obrazem znajdującym się 
w kościele św. Katarzyny. Sława 
obrazu oraz jego nadzwyczajne 
znaczenie dla miejscowego śro-
dowiska doprowadziły do koro-
nacji tego wizerunku dokonanej 
przez Prymasa Tysiąclecia Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w roku 
1966, a w konsekwencji także 
do ogłoszenia mocą dekretu pa-
pieskiego Matki Bożej Skalmie-
rzyckiej Patronką Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce. 

Pobożność Maryjna w na-
szych parafiach związana jest 
zazwyczaj z obrazami będący-
mi nieraz od stuleci ośrodkami 
wielkiej czci, której centrum 
są coroczne uroczystości od-
pustowe. W czerwcu, dokładnie 
w dniu 27 tego miesiąca w ka-
lendarzu liturgicznym obcho-
dzone są uroczystości odpusto-
we Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy, której obraz, jako naj-
młodszy w dekanacie, znajdu-
je się od roku 1961 w kościele 
filialnym parafii Bożego Ciała 
w Nowych Skalmierzycach. Hi-
storia tego obrazu związana 
jest z przejęciem w roku 1951 
opuszczonego kościoła ewan-
gelickiego oraz przystosowa-
niem go do kultu katolickiego, 
jakiego dokonał w dniu 26 czerwca 1951 
roku ks. kan. Franciszek Jeliński, nada-
jąc mu zarazem wezwanie kościoła Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy. W roku 1961 
ówczesny proboszcz parafii ks. Marian Sa-

moliński rozwinął szczególny kult nowen-
ny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
zapoczątkowany przez ojców redempto-
rystów z Torunia. Przeprowadzili oni wte-
dy trzydniowe rekolekcje oraz uroczyście 
poświęcili kopię obrazu, którego oryginał 
znajduje się w rzymskim kościele św. Al-
fonsa Ligouri. Odtąd nieustannie już od 

prawie 60 lat odbywają się w parafii w każ-
dy wtorek cotygodniowe nabożeństwa ku 
czci MBNP. Oryginalna starożytna ikona 
posiada historię sięgającą XIV wieku. Ob-
raz został przywieziony do Włoch z wyspy 

Kreta przez chrześcijan uchodzących przed 
najazdem tureckim. Umieszczony w rzym-
skim kościele św. Mateusza odbierał cześć 
przez prawie trzy wieki. W okresie wo-
jen włosko-francuskich przechowano go 
w kaplicy klasztoru augustianów. W roku 
1886 został odnaleziony i umieszczony 
w kościele św. Alfonsa Ligouri w Rzymie, 

gdzie znajduje się do dzisiaj. 
Od tego czasu rozpoczęła się 
jego światowa sława, związa-
na z tytułem obrazu Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy. Cześć 
tego obrazu i otrzymywanych 
łask szybko rozeszła się po ca-
łym świecie docierając także do 
Polski. Obraz namalowany jest 
na desce w stylu bizantyjskim 
z charakterystycznymi literami 
greckimi, symbolami Matki Bo-
żej, Dzieciątka oraz dwóch ar-
chaniołów: Michała - po lewej 
stronie i Gabriela - po prawej 
stronie obrazu. Maryja okryta 
czerwoną tuniką i ciemnobłę-
kitnym welonem trzyma na le-
wym ramieniu Dzieciątko. Jego 
oczy zwrócone są w stronę Ar-
chanioła Gabriela trzymającego 
grecki krzyż. Drugi Archanioł 
podtrzymuje narzędzia Męki 
Pańskiej: trzcinę i włócznię. 
Złote tło obrazu wraz z mister-
ną aureolą wokół głowy Maryi 
i Jezusa podkreśla bogactwo 
i kunszt wizerunku. Dzieciątko 
obejmuje rączkami dłoń Mat-
ki, wskazując na tę, która jest 
Pomocą Nieustającą, a od pra-
wie 60 lat wysłuchuje próśb 
i podziękowań wiernych zgro-
madzonych przed Jej nowo-
skalmierzyckim wizerunkiem. 
Główne uroczystości odpusto-
we w kościele Matki Bożej od-
bywają się co roku w czerwcu 

i jest to tzw. „odpust wikariuszowski”, gdyż 
z reguły msze św. celebrują byli wikariusze 
pracujący w parafii. 

 
Jerzy Wojtczak

OBrAZy MAryjNe W KOściOłAch DeKANAtU OłOBOcKieGO

Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Nowych Skalmierzycach
Od ponad 200 lat parafie kościoła katolickiego leżące w granicach obecnej 
gminy Nowe Skalmierzyce należą do utworzonego po Kongresie Wiedeńskim 
dekanatu ołobockiego. Jego tytularną stolicą jest wieś Ołobok o niezwykle 
starych korzeniach związanych z istnieniem klasztoru cystersek, 
sięgającego historią XIII wieku. 
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Kolejne dofinansowania dla Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego
Uchwała jedna, ale za to jaka! Sejmik Województwa Wielkopolskiego 
przyznał naszej Gminie dofinansowanie na dwa zadania, w sumie 54 
tys. złotych – skomentował uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku 
burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. 

Radość włodarza jest uzasadniona, bo 
dzięki pozyskanym środkom uda się od-
ciążyć gminny budżet w realizacji dwóch 
projektów. 

Pierwsze zadanie zostało już wykonane. 
To zakończona w kwietniu budowa 240-me-
trowego asfaltowego odcinka drogi we Wę-
grach, na który złożono wniosek o przyzna-

nie środków na prace związane z ochroną, 
rekultywacją i poprawą jakości gruntów 
rolnych. Dzięki dotacji w kwocie 36 tys. zło-
tych inwestycja wyceniana na ponad 130 tys. 
złotych będzie Gminę kosztowała niespełna 
100 tys. złotych.

Procentowo większą pomoc finanso-
wą samorząd otrzymał na zakup sadzonek 

drzew miododajnych. Koszt 100 sadzonek 
drzew, w tym klonów zwyczajnych, robinii 
akacjowych, wiśni piłkowanych, lip drobno-
listnych oraz jarząbów pospolitych wyce-
niany na 20 tys. złotych aż w 90% pokryje 
dotacja wynosząca 18 tys. złotych. Akcja na-
sadzenia zostanie przeprowadzona w pięciu 
miejscowościach Gminy: w Gostyczynie – na 
placu zabaw za salą OSP, w Gałązkach Małych 
– w miejscu spotkań mieszkańców, gdzie 
planowana jest świetlica, w Mącznikach – na 
placu przy ul. Pałacowej, we Węgrach – przy 
sali wiejskiej oraz w Skalmierzycach na tzw. 
Dąbku. 

Staramy się pozyskiwać środki wspierające 
realizowane przez nas zadania. W tym szcze-
gólnie trudnym ekonomicznie okresie liczy się 
każda złotówka. Cieszy więc, że nie są to jed-
nostkowe przypadki, ale tych dofinansowań 
jest coraz więcej – mówi burmistrz.

 
Magdalena Kąpielska 

historia  
jednej fotografii  
cz. 7
Prawdziwą sensację 
i zainteresowanie mediów 
ogólnopolskich wzbudziło 
znalezienie listu z 1941 roku 
napisanego przez dwóch 
murarzy, którzy pracowali  
przy przebudowie 
skalmierzyckiego dworca. 

Obiekt ten kryje zapewne niejedną ta-
jemnicę, która czeka na odkrycie. Faktem 
jest, że miejsce to od zawsze wzbudza 
zainteresowanie, czy to poprzez majesta-
tyczną architekturę czy ciekawą historię. 
W czasie II wojny światowej sporo się tutaj 
działo. Wspomniani murarze byli naocz-
nymi świadkami przymusowych wywózek 
ludności, która wyruszała stąd w nieznane. 
Niemcy prowadzili tu także pewne inwe-
stycje strategiczne. Szczęśliwie zachowało 
się jedno z takich zdjęć pokazujące robot-
ników pracujących przy torach. W tle bu-
dynek nastawni, która również była w tym 
czasie modernizowana. We wnętrzu po-
wstały nowoczesne jak na tamte czasy 
systemy sterowania ruchem, które jeszcze 
długo po wojnie były w użyciu. Obecnie 
nieużytkowany budynek niszczeje.

 
 Aleksander Liebert
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Zakończenie roku szkolnego  
w Szkole Podstawowej w Kotowiecku
Tegoroczne zakończenie roku ze względu na pandemię było inne, 
niż wszystkie dotąd. Uczniowie o różnych godzinach odebrali 
świadectwa, dyplomy i nagrody od swoich wychowawców. 

Natomiast tegoroczni absolwenci spotkali 
się z dyrektorem zespołu Teresą Stachowiak 
i przedstawicielami grona pedagogicznego, 
by dokonać aktu ślubowania ósmoklasistów, 
odebrać świadectwa ukończenia szkoły 
i wyróżnienia. Zamiast tradycyjnej części ar-
tystycznej absolwenci obejrzeli prezentację 
– wspomnienie ośmiu lat spędzonych w mu-
rach naszej szkoły i nie tylko. 

Zakończenie roku to bardzo ważny mo-
ment podsumowania całorocznej pracy 
uczniów, tym trudniejszej, że przyszło się 

zmierzyć z nowym wyzwaniem, jakim jest 
nauczanie na odległość. Uczniowie poradzi-
li sobie z niecodzienną sytuacją znakomicie, 
o czym świadczą przyznane wyróżnienia 
i nagrody. Poszczególne klasy zostały wspar-
te przez swoich nauczycieli, którzy wykazali 
się kreatywnością i podjęli szereg działań, by 
wychowankowie jak najwięcej zyskali. Lek-
cje w Kotowiecku prowadzone były przez 
platformę edukacyjną, zajęcia odbywały się 
w formie spotkań wideo, nauczyciele ko-
rzystali z szeregu aplikacji np. tworzenie 

testów online, ćwiczenia i gry interaktywne, 
e-booki, prezentacje multimedialne, stoso-
wali pracę w grupach, nagrywali vlogi i za-
chęcali uczniów do ich tworzenia. Podczas 
nauczania zdalnego były realizowane pro-
jekty autorskie: „Korczakowska Księga Re-
kordów”, „Najlepszy Polonista”, „Sportowiec 
Roku” i „Nietypowe Święta Klasowe”. Ponad-
to odbyła się akcja biblioteki szkolnej „Spo-
sób na kwarantannę – ozdoby wielkanocne”, 
w którą zaangażowali się uczniowie, rodzice 
i nauczyciele. Odbył się także konkurs mu-
zyczny „Szkolny Talent”. Koronawirus nie 
przeszkodził nam nawet w realizacji akcji 
charytatywnej. Czas zdalnego nauczania, 
choć trudny, stał się okazją do nabycia no-
wych doświadczeń, które zapewne zostaną 
wykorzystane w przyszłości.

Urszula Adrian

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci 

śp. Marii Passia
- byłej sołtys wsi Mączniki, wieloletniego pracownika Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 

naszej serdecznej i zawsze pełnej dobrego humoru koleżanki.  
Rodzinie oraz bliskim składam z serca płynące wyrazy współczucia,  

zapewniając przy tym o wdzięcznej pamięci oraz modlitwie. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  
Jerzy Łukasz Walczak  

oraz koleżanki i koledzy z UGiM Nowe Skalmierzyce

Uczniowie obejrzeli prezentację–wspomnienia 
z ośmiu lat spędzonych w szkole 
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„czytam z klasą - lekturki spod chmurki”. 
Ogólnopolski projekt edukacyjny w SP im.  
Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych
W dobie, gdy prym wiodą gry komputerowe i smartfony, bardzo 
ciężko jest zachęcić dzieci do czytania książek, a tym bardziej lektur. 

Aby zminimalizować problem, od paź-
dziernika 2019 roku do końca maja br. 
uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawo-
wej w Biskupicach Ołobocznych reali-
zowali ogólnopolski projekt edukacyjny 
autorstwa Honoraty Szaneckiej „Czytam 
z klasą”. Upowszechnia on czytelnictwo po-
łączone z aktywną działalnością edukacyjną. 

Dzieci ze szkoły w Biskupicach Ołobocz-
nych realizowały zadania w trzech etapach 

pod hasłami: „Fikuśne lekturki spod chmur-
ki”, „Zwierzęce lekturki spod chmurki” oraz 
„Polskie lekturki spod chmurki” (trzeci, nie-
stety przez koronawirusa, realizowany był 
poprzez zdalne nauczanie). W każdej części 
uczniowie wykonywali zróżnicowane dzia-
łania dotyczące wybranej przez nich lektury. 
Założyli i uzupełniali „Lekturniki”, wykony-
wali plakaty, kukiełki, odgrywali role w te-
atrzykach, uczyli się na pamięć wybranych 

tekstów. Ciekawym elementem było 
zaproszenie na zajęcia weterynarza, 
po czym zorganizowana została zbiór-
ka karmy dla zwierząt ze schroniska. 

Projekt zakończył się uzyskaniem 
przez wszystkie klasy CERTYFIKATU.

Realizatorki projektu mają nadzie-
ję, że taka forma rozwijania zaintereso-
wań czytelniczych zachęciła najmłod-
szych do poznawania książek i rozbudzi 
w nich zamiłowanie do czytelnictwa.

D. Marciniak

Lekcje bankowości online
21 i 28 maja uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Ociążu uczestniczyli w zdalnych lekcjach o finansach 
prowadzonych przez ekspertów bankowych programu BAKCYL. 

Projekt jest częścią jednego z najwięk-
szych niekomercyjnych programów edu-
kacyjnych sektora finansowego w skali 
Europy „Bankowcy dla Edukacji”. Celem 
podejmowanych działań jest podnoszenie 
poziomu wiedzy młodego pokolenia z za-
kresu praktycznych finansów. 

Pierwsza lekcja „Twoje pieniądze” do-
tyczyła znaczenia oszczędzania i planowa-
nia własnego budżetu. Uczniowie poznali 
różnorodność sposobów płacenia kiedyś 
i dziś oraz na czym polega obrót bezgotów-
kowy. Uczestnicy spotkania przekonali się, 

że oszczędzanie warto planować, a dzięki 
systematycznym oszczędnościom możemy 
realizować swoje marzenia i plany, może-
my być przygotowani na różne wydatki 
oraz czuć się bezpieczniej i swobodniej 
planując przyszłość.

Druga lekcja w cyklu zajęć BAKCYLA 
to „Od oszczędzania do inwestowania”. 
Uczniowie w praktyce poznali podstawo-
we produkty bankowe jak konto osobiste, 
karta debetowa oraz lokata. Poznali też re-
guły bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, 
jakie należy stosować przy płatnościach 

bezgotówkowych, np. w Internecie 
lub przez telefon. Dowiedzieli się jaką 
rolę pełni Bankowy Fundusz Gwaran-
cyjny oraz co to jest dywersyfikacja. 

Uczniowie byli bardzo zaintereso-
wani tematyką spotkań, gdyż od naj-
młodszych lat uczą się oszczędzania 
na książeczkach SKO. Szkoła już od 
ośmiu lat uczestniczy w projekcie 
Szkolnych Kas Oszczędności PKO 
Banku Polskiego.

Opiekunowie SKO:  
Grażyna Kucharska, Jolanta Poprawska

i miejsce w konkursie 
wojewódzkim
Na stronach internetowych 
Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 
w Poznaniu opublikowano laure-
atów VI Wojewódzkiego Konkursu 
Literackiego Wiersz Miesiąca 
2019/2020 zorganizowanego pod 
honorowym patronatem Wielko-
polskiego Kuratora Oświaty. 

Udział w nim wzięli zarówno uczniowie 
szkół podstawowych, jak i ponadpodstawo-
wych z miasta Poznań oraz województwa 
wielkopolskiego. Natomiast jury reprezen-
towali: nauczyciele MDK, poeci i krytycy 
literaccy. 

Miło nam poinformować, iż w edycji 
styczniowej ten zaszczytny tytuł otrzyma-
ła Małgorzata Rybak – uczennica klasy VIII 
Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach za wiersz ,,Ot-
chłań dobra i zła”. Serdecznie gratulujemy.

Dorota Bukowska

Otchłań dobra i zła
Idę prosto przed siebie
Nic nie słyszę…
Oprócz trzepotu śnieżnobiałych skrzydeł mew
Stoję tu
Na styku morza miłości i nienawiści 
Tonę w nim…
Czy zdołam wypłynąć
By obrać właściwy kurs
Wynurzyłam się oddycham…. 
Lecę jak ptak
Podlewając życzliwością ludzi pełnych zła
Marzę i widzę…
Morze szumiące historię miłości
Kwiaty tańczące poloneza 
Słońce malujące krajobrazy dobra
Drzewa z kwiatami magnolii
Wypłynęłam z oceanu snów…
To rzeczywistość…
Niestety
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Stypendia sportowe przyznane  
29 mieszkańcom Gminy

W tym roku stypendia sportowe Burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
otrzyma 29 mieszkańców. Nowością jest to, 
że od teraz tego typu gratyfikację finansową 
będą mogli otrzymywać nie tylko uczniowie 
gminnych placówek oświatowych, ale wszy-
scy zawodnicy osiągający wysokie wyniki 
w sportach indywidualnych i drużynowych 
(miejsca 1-5 w mistrzostwach świata, Europy, 
Polski lub województwa bądź bycie zawodni-
kiem sekcji kadry narodowej lub wojewódz-
kiej), którzy nie ukończyli 26 lat.

Powołana przez Jerzego Łukasza Walcza-
ka komisja w składzie: Przewodniczący Rady 
Gminy i Miasta Tadeusz Orzechowski, członek 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Po-
lityki Społecznej Marian Brzeziński, członek 
Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospo-
darczego Grzegorz Wojciechowski oraz pra-
cownicy Referatu Kultury, Sportu i Promocji 
Gminy: Aleksander Liebert i Magdalena Kąpiel-
ska pozytywnie zaopiniowała wspomnianą 
ilość wniosków, a sam włodarz przychylił się 
do jej zdania i przyznał stypendia rekomen-
dowanej liczbie mieszkańców. Wśród nich są 
m.in. piłkarze, koszykarze, siatkarz, badminto-
nistka, zawodnicy sztuk walki oraz lekkoatleci 
uprawiający biegi czy skok w dal. 

Wielu z tych ludzi znam osobiście, od lat śle-
dzę ich rozwijające się kariery. Przychodzą do 
mnie, byśmy wspólnie radowali się ich sukce-
sami, na bieżąco informują mnie o osiąganych 
wynikach. Część z nich do tej pory pozostawała 
jednak w cieniu i mam nadzieję, że również i te 
osoby zostaną odkryte dla szerszej publiczno-
ści. Wszyscy przecież jesteśmy dumni z tak god-
nych ambasadorów reprezentujących naszą 
Małą Ojczyznę. Ja jestem z Was kochani spor-
towcy bardzo dumny! Gratuluję dotychczaso-
wych sukcesów i kibicuję dalszym! – powiedział 

burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. Chciałbym 
uścisnąć Wam dłoń osobiście, ale niestety cza-
sy temu nie sprzyjają. Wierzę jednak, że takich 
okazji będzie jeszcze dużo – dodał burmistrz.
OsOby wyróżniOne stypendiami  
i iCH największe OsiągnięCia:
• Karol Adamczewski – zawodnik taekwon-

do, zdobył III miejsce w układach 
drużynowych w Mistrzostwach Świata 
w Brazylii. 

• Adrian Jankowski – zawodnik uprawiający 
koszykówkę na wózkach. Z drużyną KSS 
Mustang z Konina zdobył Mistrzostwa 
Polski Juniorów. Jest również powołany do 
kadry reprezentacji Polski U-22. 

• Remigiusz Komorowski – zawodnik 
uprawiający koszykówkę na wózkach 
inwalidzkich. Z drużyną KSS Mustang 
z Konina zdobył Mistrzostwa 
Polski Juniorów.

• Oliwia Klar – zawodniczka KS 
STAL, lekkoatletka, zajęła I miejsce 
w Mistrzostwach Polski w Krakowie 
w sztafecie 4x100m.

• Kacper Majerz – piłkarz, którego 
sukcesem jest IV miejsce w Akademickich 
Mistrzostwach Polski w futsalu mężczyzn.

• Natasza Mucha – lekkoatletka trenująca 
w Klubie Stal Ostrów Wielkopolski. Czwarte 
miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski 
w biegach przełajowych w kategorii U-14.

• Jakub Osiewała – zawodnik KS Gwardia 
z Wrocławia, dyscyplina siatkówka. Uzyskał 
brązowy medal w Mistrzostwach Polski 
Kadetów. 

• Bartosz Przegienda – uzyskał III miejsce 
na Mistrzostwach Świata w Brazylii 
w taekwon-do.

• Piotr Stempniak – biega w lidze 
wojewódzkiej, zajął I miejsce w Halowych 

Mistrzostwach Wielkopolski.
• Krystian Szczepaniak – sukces to 1 miejsce 

w lidze wojewódzkiej jako junior młodszy 
w kategorii U-16.

• Paulina Szczepaniak – lekkoatletka, sukcesy 
w biegu na 800 metrów i pierwsze miejsce 
w biegu na 400 metrów w Mistrzostwach 
Wielkopolski w Pile.

• Natalia Śrama – dyscyplina badminton, 
klub Lotka z Ostrowa Wielkopolskiego, 
powołana do kadry wojewódzkiej. 
Największe osiągnięcie to II miejsce 
w krajowym turnieju młodzika.

• Alan Świtała – zawodnik taekwon-do, 
sukces: I miejsce w Mistrzostwach Polski. 

• Julia Tokar – gra w piłkę nożną w UKS 
Akademia Piłkarska, powołana do kadry 
wojewódzkiej, gdzie drużyna zdobyła 
I miejsce. 

• Jakub Tuczyński – lekkoatleta uprawiający 
skok w dal, sukces: III miejsce w halowych 
Mistrzostwach Polski w Toruniu.

• Michał Tuczyński – lekkoatleta, 
reprezentant KS STAL Ostrów Wlkp. 
Uzyskał II miejsce w Mistrzostwach Polski 
w Raciborzu w sztafecie 4x100m.

• Nikodem Ciupka – zawodnik UKS Akademia 
Piłkarska. Jako drużyna uzyskali V 
miejsce w lidze wojewódzkiej w kategorii 
trampkarz młodszy.

• Kacper Dwużnik – jw.
• Krzysztof Golembka – jw.
• Kamil Grajcar – jw.
• Szymon Grzęda – jw.
• Piotr Kubik – jw.
• Jan Ławicki – jw.
• Kacper Łuczak – jw.
• Wiktor Rataj – jw.
• Oskar Stasik – jw.
• Szymon Ulichnowski – jw.
• Konrad Walkowiak – jw.
• Nikodem Woźniak – jw.

Łączna kwota środków wydatkowanych 
na stypendia to 34.600 zł.

Magdalena Kąpielska
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Placki od KGW dla DPS-ów
Wspaniała inicjatywa upieczenia placków dla 
podopiecznych DPS-ów na długi weekend 
czerwcowy wyszła od Koła Gospodyń Wiejskich 
w Fabianowie, a ostatecznie w akcję włączyło 
się 19 kół z terenu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce. 

W środę przed Bożym Ciałem 
w Fabianowie, Boczkowie oraz Gostyczynie 
zbierane były wypieki przygotowane przez 
KGW. Ponad 60 blach ciasta drożdżowego, 
kruchego, murzynków, babek i ciasteczek zo-
stało przekazanych dla placówek w Ostrowie 
Wielkopolskim oraz Psarach. W akcję dowo-
zu oraz zbierania słodkości włączyły się trzy 
straże pożarne: OSP Boczków, Gostyczyna 
oraz Ociąż. Placki zostały przekazane na ręce 
dyrektorów Domów Pomocy Społecznych. 
Do Psar udała się delegacja KGW i OSP z bur-

mistrzem Jerzym 
Łukaszem Wal-
czakiem. Delega-
cji udającej się do 
Ostrowa towarzy-
szył Starosta Ostrowski Paweł Rajski. 

Dziękujemy Kołom Gospodyń Wiejskich 
z miejscowości: Boczków, Biskupice, Bisku-
pice Ołoboczne, Chotów, Fabianów, Gałązki 
Wielkie, Gałązki Małe, Gniazdów, Gostyczy-
na, Kotowiecko, Leziona, Nowe Skalmie-
rzyce, Ociąż, Osiek, Skalmierzyce, Śliwniki, 

Śmiłow, Trkusów i Węgry za smaczne wypie-
ki. Ochotniczym Strażom Pożarnym w Bocz-
kowie, Gostyczynie i Ociążu dziękujemy zaś 
za pomoc w organizacji zbiórki i transport. 
Drodzy społecznicy, macie szlachetne serca!

 
Ewelina Stachowicz-Zych 

XXX jubileuszowy 
wyścig kolarski
Od 03 do 05 lipca br. odbywał 
się XXX Ogólnopolski Wyścig 
Kolarski – Puchar Polski na trasie 
Wysocko Wielkie, Przygodziczki 
z finałem w Droszewie.

 W tych dniach drogi należały do młodych 
kolarzy, którzy przybyli na zawody z ca-
łej Polski.

Zawodnicy zmierzyli się w następujących 
kategoriach wiekowych - juniorka młodsza 
(1 miejsce - Maja Tracka z ALKS Stal Gru-
dziądz), junior młodszy (1 miejsce - Hubert 
Grygowski z UKS Copernicus Toruń CCC), 
młodziczka (1 miejsce - Kornelia Braun z KK 
Ziemia Darłowska) i młodzik (1 miejsce - Mi-
chał Strzelecki LUKS „Dwójka” Stryków). 

Finał w Droszewie inaugurował bur-
mistrz Jerzy Łukasz Walczak – Cieszy stop-
niowy powrót do sportowej normalności, gdyż 
jest to pierwsza tego typu impreza w Polsce, 
która mogła odbyć się w obliczu epidemii. 
Entuzjazm młodzieży wracającej po dłuż-
szej przerwie na tor był ogromny. Być może 
z tej grupy wyrosną kolejni medaliści? Słowa 
uznania kieruję w stronę prezesa Lucjusza 
Wasielewskiego, który od lat zajmuje się orga-
nizacją tego przedsięwzięcia.

Zadanie było współfinansowane z budże-
tu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Aleksander Liebert Meta wyścigu znajdowała się w Droszewie
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