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Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce!
Wyczekując pierwszej gwiazdki zwiastującej Narodzenie Pańskie 

pragniemy podzielić się symbolicznym opłatkiem - znakiem braterstwa oraz pokoju. 
Tym samym życzymy, aby nadchodzący czas tych najbardziej rodzinnych świąt upłynął 

w atmosferze wszechogarniającej miłości i duchowej radości otwierających nas  
na drugiego człowieka oraz wprowadzających w nasze domostwa harmonię i zgodę. 

Niech czekające nas chwile uwolnione od obowiązków codzienności będą zatem 
znakomitą okazją, by celebrować je w otoczeniu rodziny oraz przyjaciół  

a także naładują nas pozytywną energią na cały zbliżający się Nowy 2016 Rok.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce

Kazimierz Sipka

Burmistrz Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce

Bożena Budzik

Z najlepszymi życzeniami

Boże Narodzenie 2015



W Ociążu będzie bezpieczniej
W przyszłym roku poprawi się bezpieczeństwo kie-
rowców na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
bowiem w połowie listopada rozpoczęły się prace na 
półkilometrowym odcinku drogi krajowej nr 25 związane 
z utworzeniem lewoskrętu w miejscowości Ociąż. 

Z uwagi na dość częste 
kolizje, a nawet groźne wy-
padki, do których dochodzi 

na skrzyżowaniu z ulicą Zakrzewki, niezbędne 
jest utworzenie dodatkowego pasa, o który już 
od dawna zabiegał samorząd. To bardzo długo 
wyczekiwana inwestycja, która w zdecydowany 
sposób poprawi bezpieczeństwo na tym skrzy-
żowaniu. Cieszę się bardzo, że byliśmy skuteczni 
w zabiegach o przebudowę drogi krajowej nr 25 
w tym bardzo niebezpiecznym miejscu. Trochę 
to trwało, ale najważniejsze, że od dawna ocze-

kiwana przebudowa ruszyła z kopyta – powie-
działa Bożena Budzik, Burmistrz Gminy i Mia-
sta Nowe Skalmierzyce.

W ramach inwestycji jest planowane wy-
budowanie trzeciego pasa wraz z azylem (wy-
sepką), znakami aktywnymi (podświetlonymi) 
a także chodnikiem. Poznański Oddział Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad po-
stanowił przeznaczyć 780 tys. zł, aby poprawić 
bezpieczeństwo na tym odcinku. Prace mają za-
kończyć się do końca czerwca przyszłego roku.

Dariusz Smułka

Skwer historyczny  
przy granicy
Granica prusko-rosyjska w Nowych Skalmie-
rzycach – miejsce, które podczas zaborów 
dzieliło Polaków mieszkających po obu jej 
stronach, stało się po 200 latach… przyjaznym 
skwerem. Dawniej zaniedbany fragment mia-
sta zlokalizowany tuż przy wjeździe do Kalisza 
i w sąsiedztwie osiedli wielorodzinnych dzięki 
prowadzonej inwestycji zamieniono w atrakcję 
turystyczną. 

maj 2015 wrzesień 2015 listopad 2015

  Na szklanych planszach znajdują się reprodukcje fotografii, map i dokumentów Tak powstawał skwer historyczny:
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Odnowione osiedle 
w Śliwnikach
Zakończyła się kolejna ważna inwestycja drogowa 
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce. 

Od listopada br. mieszkańcy osiedla przy 
ulicy Leśnej w Śliwnikach mogą cieszyć się 
z nowego wyglądu ulic, bowiem dobiegły 
końca trwające od sierpnia prace związane 
z modernizacją pięciu odcinków stanowią-
cych dojazdy do posesji istniejących a także 
przewidzianych do zabudowy. Dotychcza-
sowa nawierzchnia gruntowa utrudniała 
swobodne przemieszczanie się, co doskwie-
rało mieszkańcom zwłaszcza w okresie 
zimowym. 

W ramach inwestycji wykonano nowe na-
wierzchnie z masy asfaltowej wraz z podbu-
dowami z kruszywa łamanego i chudego be-

tonu. Osiedle podzielono 
na pięć odcinków o dłu-
gościach: I – 290,4 m, 
II – 143,1 m, III – 586,3 
m, IV – 322 m i V – 92,5 
m. Szerokość zmoderni-
zowanych ulic wynosi 4 
metry, a ich łączna dłu-
gość ponad 1,4 kilome-
tra. W celu łatwiejszego 
odprowadzania wody z powierzchni jezdni 
przebudowano i poszerzono przydrożne 
rowy oraz ścieki z betonowej kostki bruko-
wej i elementów prefabrykowanych. Wjazdy 

do posesji wyłożono kostką brukową. 
Przedsięwzięcie kosztowało gminny sa-

morząd około 700 tys. zł. 
Dariusz Smułka 

Wszystko zaczęło się w 1815 roku, kiedy 
za sprawą kongresu wiedeńskiego utworzono 
tutaj granicę. Z początkowo niewielkiej komo-
ry celnej, w której kwitł handel oraz… prze-
myt powstało w konsekwencji miasto Nowe 
Skalmierzyce. Wiele z oryginalnych budyn-
ków zbudowanych w tamtym okresie istnieje 
do dzisiaj, w tym niedawno wyremontowane 
budynki komory celnej na granicy czy impo-
nujący neogotycki dworzec. 

Powstały skwer historyczny ma na celu nie 
tylko uporządkowanie tej części miasta, wpi-
sując się w plany rewitalizacji pozostałych te-
renów zielonych, ale także ma stanowić żywą 
lekcję historii. Myślą przewodnią wystawy 
było przekazanie, jak trudno żyło się w cza-

sach zaborów, kiedy spójny region został na 
wiele lat sztucznie podzielony szlabanami. Na 
szklanych planszach zgromadzono więc wiele 
archiwalnych pocztówek, fotografii, map, do-
kumentów oraz opisów tego miejsca – w tym 
relacje osób, które te czasy pamiętały. Murki, 
na których znajdują się plansze zostały zbu-
dowane ze starej cegły rozbiórkowej, nadając 
miejscu klimatu. Nie lada atrakcję stanowią 
również budki strażnicze a w nich fotografie 
żołnierzy w strojach z epoki. Twarzy straż-
nikom użyczyli Krzysztof Cegielski (strażnik 
pruski) oraz Piotr Moskwa (strażnik rosyjski). 

Oprócz części typowo edukacyjnej na 
skwerze znalazły się także ławki, elementy 
małej architektury oraz nowe nasadzenia. 

Wzdłuż skweru powstał chodnik prowadzący 
do osiedla. W przyszłym roku pojawi się także 
niewielki plac zabaw. Inwestycja została sfi-
nansowana z budżetu samorządu i kosztowa-
ła ok. 250 000 zł. 

Aleksander Liebert

grudzień 2015 grudzień 2015

Na skwerze znalazł się też zegar słoneczny

Łączna długość zmodernizowanej drogi wynosi ponad 1,4 kilometra
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Otwarcie drogi powiatowej 
w Droszewie
3 grudnia br. rada sołecka w Droszewie 
zorganizowała spotkanie z okazji zakończenia 
pierwszego etapu modernizacji drogi powiatowej 
przebiegającej przez tę wieś. 

Na zaproszenie odpowiedzieli Burmistrz 
Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Boże-
na Budzik wraz ze swoim zastępcą Zdzi-
sławem Mielczarkiem, Starosta Ostrowski 
Paweł Rajski, członkowie Rady Powiatu 
Ostrowskiego, radni Rady Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, Dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim 
Piotr Śniegowski a także proboszcz miej-
scowej parafii ks. dr Jarosław Materliński 
oraz mieszkańcy.

Spotkanie rozpoczęto od przecięcia 
wstęgi, którego dokonali burmistrz Boże-
na Budzik, starosta Paweł Rajski, zastępca 
przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Jó-

zef Marciniak, 
sołtys Droszewa 
Józef Napadłek, 
członkowie rady 
Powiatu Ostrowskiego: Władysław Jaśkie-
wicz oraz Jerzy Łukasz Walczak a także ks. 
Jarosław Materliński, który ponadto po-
święcił nową drogę. 

Uczestnicy mieli również okazję podzi-
wiać odrestaurowane rzeźby z zabytkowe-
go krzyża autorstwa Pawła Brylińskiego, 
które po konserwacji przeniesiono z cmen-
tarza do droszewskiej parafii. Po części 
oficjalnej udano się na poczęstunek do 
sali wiejskiej.

Przedmiotowa droga to odcinek o długo-
ści około kilometra usytuowany od skrzyżo-
wania w Droszewie do miejscowości Paw-
łów. W ramach inwestycji nie tylko położono 
nowy asfalt, ale także zagospodarowano te-
ren przy kościele tworząc tam miejsca par-
kingowe. Na modernizację samorząd Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce przeznaczył 
kwotę 120 tys. zł, a całość prac oscylowała 
wokół 240 tys. zł.

Dariusz Smułka

Rzeźby po konserwacji zostały 
umieszczone w kościele 

Spotkanie rozpoczęto 
od przecięcia wstęgi 

Zwiedzanie kościoła połączono z prezentacją  
historii na temat krzyża Pawła Brylińskiego 

wrzesień 2015 listopad 2015 grudzień 2015

Nowa kamienica na Placu Wolności
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Krzyż Pawła Brylińskiego w Droszewie - 150 lat historii
Paweł Bryliński był wielkopolskim rzeźbiarzem ludowym 
powszechnie znanym w swoich czasach zwłaszcza 
w południowej części Wielkopolski, gdzie powstało 
najwięcej jego dzieł. 

Rzeźbiarz urodził się w 1814 roku 
w Wieruszowie, mieszkał potem w Wie-
lowsi Klasztornej, a następnie przepro-
wadził się do Masanowa, gdzie spędził 
większość swojego życia. Teraz określamy 

go mianem mistrza z Masanowa. Krzyże, 
jakie stawiał są prawdziwym ewenemen-
tem, który trzeba chronić. Dzisiaj trudno 
sobie wyobrazić, że ten artysta jako jedyne 
narzędzia pracy wykorzystywał młotek, 
dłutko oraz koziołek, a za warsztat służyła 
mu własna szopa lub inne pomieszczenie 
udostępnione przez fundatora. 

Jedno z jego najpiękniejszych dzieł po-
wstało w Droszewie. Wielofigurowy krzyż 
przydrożny został wyrzeźbiony w 1865 
roku z fundacji Marcina Szymczaka. Krzyż 
ma wysokość około 10 metrów, pionowe 
drzewce niemal na całej długości posia-
dają wystrój rzeźbiarski. Na jego szczycie 
umieszczona jest grupa pelikanów. Jest to 

symbol ofiarności i poświę-
cenia, bowiem już od staro-
żytności uważano, że pelikan 
karmi swoje młode własną 
krwią, stając się uosobieniem 

miłości rodzicielskiej. Na 
skrzyżowaniu ramion krzy-
ża rozpięta jest największa 
figura cierpiącego Chrystusa 
z koroną cierniową na głowie, 
w białym perizonium prze-
wiązanym sznurem. Poniżej ulokowana 
jest tarcza z narzędziami Męki Pańskiej 
wysoka na 130 cm. Klęczy pod nią św. Ma-
ria Magdalena z chustą i flakonem olejków 
w dłoniach. Kolejną figurą jest postać Mat-
ki Boskiej Bolesnej, która po bokach ma św. 
Weronikę z lewej i św. Jana Ewangelistę 
z prawej strony. Warto zwrócić szczególną 
uwagę na słynącą wieloma łaskami chus-
tę, na której w cudowny sposób odbiło się 

cierpiące oblicze Jezusa podczas Jego drogi 
krzyżowej. Na samym dole umieszczona 
jest następna rzeźba przedstawiająca Ada-
ma i Ewę pod rajskim drzewem, które opla-
ta wąż – symbol grzechu, szatana. 

Upływ czasu oraz działalność różne-
go typu szkodników odcisnęły na krzyżu 
i znajdujących się na nim figurach piętno. 
W 2015 roku zostały one zdemontowane 
i poddane renowacji. Prace oszacowano 
na kwotę ponad 45.000 zł, z czego Gmina 
i Miasto Nowe Skalmierzyce przekazała na 
ten cel sumę 25.000 zł. W swojej 150-let-
niej historii krzyż stał na cmentarzu para-
fialnym w Droszewie. Umieszczenie rzeźb 
po konserwacji na otwartym powietrzu 
przyczyniłoby się do powtórnego naraże-
nia zabytku na działanie czynników nisz-
czących, dlatego w celu dalszej ochrony 
zostały one przeniesione do kościoła pw. 
Wszystkich Świętych w Droszewie. 11 
października br. rzeźby zostały uroczy-
ście poświęcone.

Aleksander Liebert

Fotografie archiwalne - krzyż Pawła Brylińskiego na cmentarzu parafialnym przed konserwacją 

Widoczne uszkodzenia powstały przez upływ czasu oraz... dzięcioła

Krzyż został wyrzeźbiony w 1865 roku  
z fundacji Marcina Szymczaka
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Kaplica Matki Boskiej z cudownym obrazem
W ciągu kilku ostatnich lat Sanktuarium Matki Bożej Skalmierzyckiej wyraźnie wypiękniało. Wspomnieć 
tutaj należy nie tylko wymianę dachu nad świątynią, ale i niedawny remont elewacji. Ostatnie miesiące 
to także prace nad renesansowym ołtarzem w kaplicy oraz konserwacja najcenniejszego zabytku czyli 
wizerunku Matki Boskiej Skalmierzyckiej. To wszystko jeszcze przed ważnym jubileuszem 50-lecia 
koronacji tegoż obrazu, który będzie miał miejsce w przyszłym roku. Po niedawnym zakończeniu prac 
konserwatorskich warto przybliżyć historię, którą skrywa kaplica.

 Kult maryjny datuje się w Skalmierzy-
cach od co najmniej XV wieku, a może nawet 
i wcześniej, sięgając aż do 1343 roku. Począt-
ki istnienia kaplicy, która zachowała się do 
naszych czasów należy szukać na początku 
XVII wieku. Wizytacja z 1611 roku wspomi-
na o trzech ołtarzach zaopatrzonych przez 

ówczesnego proboszcza ks. Jana Górskie-
go w nowe obrazy, jak również o fundacji 
dwóch kaplic, wśród których należy identy-
fikować także kaplicę Matki Boskiej. Ksiądz 
Górski zasłynął od zbudowania własnym 
kosztem nowej drewnianej świątyni wraz 
z zakrystią i dwiema kaplicami na tym sa-

mym miejscu co poprzedni obiekt sakralny. 
Kaplica Matki Boskiej była „kryta kopułą wy-
niosłą, przypominając w swym wystroju ka-
plicę Zygmuntowską w Krakowie”. Daty ukoń-
czenia jej budowy należy zapewne szukać 
w 1612 roku. Początkowo występowała ona 
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, a więc 

Poświęcenie odnowionego obrazu Matki 
Boskiej Skalmierzyckiej
22 listopada w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
w Skalmierzycach miała miejsce wyjątkowa uroczystość związana 
z poświęceniem odnowionego ołtarza oraz obrazu Matki Boskiej 
Skalmierzyckiej. 

Aktu tego dokonał przybyły na 
zaproszenie proboszcza ks. Sławo-
mira Nowaka Biskup Pomocniczy 
Diecezji Kaliskiej ks. Łukasz Buzun, 
który przewodniczył mszy świętej. 
Blisko Was jest Maryja, tutaj w sank-
tuarium w Skalmierzycach. Jej piękny 
obraz jest po to, żebyśmy się zbliżali, 
otwierali nasze umysły i serca na dzia-
łanie łaski, ponieważ niezastąpiona na 

drodze życia chrześcijańskiego jest Matka Boża. 
Dlatego trzeba cenić tę kaplicę, ten ołtarz, niech 
to będzie miejsce spotkania z nią, nie szczędźmy 
czasu na modlitwę – mówił w kazaniu biskup 
kaliski. Poza tłumem wiernych w eucharystii 
wzięli także udział Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce Bożena Budzik wraz ze 
swoim zastępcą Zdzisławem Mielczarkiem 
oraz Członek Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego Marzena Wodzińska. W imieniu 

 Ołtarz przed i po pracach 
renowacyjnych

  Obraz Matki Bożej  
po konserwacji
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nosiła imię patrona ks. Jana Górskiego, zwa-
na nieraz kaplicą „Gorsciana” jak podaje 
wizytacja z 1639 roku. Z czasem wezwanie 
ograniczyło się do samego ołtarza, ale nie 
przeszkadzało to, aby w ołtarzu pod we-
zwaniem św. Jana Chrzciciela wisiał cudow-
ny obraz Matki Boskiej, zajmując przy tym 
centralne miejsce. Według przyjętej tradycji 
popartej dokumentami z 1621 roku obraz 
został uroczyście przeniesiony z głównego 

ołtarza do tej właśnie kaplicy. Dziesięć lat 
później niewielki obiekt oficjalnie przyjął 
tytuł Matki Boskiej, było to związane z po-
większeniem jego uposażenia i ustanowie-
nia kolegium mansjonarzy w skład którego 

wchodziło pięciu księży oraz jeden kantor 
dla śpiewu oficjum ku czci Matki Boskiej jak 
i wotyw codziennych. Co ciekawe do dzisiaj 
ołtarz zachował tradycyjną kolejność ob-
razów - u szczytu św. Jana Chrzciciela, ni-
żej Narodzenia Pana Jezusa i w centralnym 
punkcie dużych rozmiarów obraz Bogaro-
dzicy, a więc nie tylko według kolejności 
ewangelicznej, lecz także zgodnie z wolą 
ks. Jana Górskiego. Uroczysta konsekracja 

kościoła i kaplicy nastąpiła dopiero w 1643 
roku przez biskupa ks. Jana Teodozjusza Ma-
dalińskiego, sufragana gnieźnieńskiego. Jak 
wspomina wizytacja kościelna z 1842 roku 
murowana kaplica była włączona w ściany 
drewnianego kościoła, co potwierdza zda-
nie „gdy w miejsce drzewa mury się wznosiły 
działo się to bez przerwy dla nabożeństwa, 
następnie aż cały kościół stanął, a tak moc 
konsekracji do dziś dnia ma swoją ważność”.

Jeden z pierwszych zachowanych do dzi-
siaj opisów kaplicy pochodzi dopiero z 1719 
roku. „Ołtarz był stary w całości pozłacany, 
w mensie murowanej. Na zewnątrz dach ko-
ścioła stary, a nad kaplicą w całości kryty 
dachówką, potrzebuje ochrony i naprawy. 
Kaplica żelazną kratą od kościoła oddzielo-
na z łukiem murowanym u wejścia”. Kolejne 
wizytacje przynosiły dalsze szczegóły, i tak 
w 1752 roku podano, iż “w kaplicy znajdują 
się cztery okna zabezpieczone kratą od we-
wnątrz, a u wierzchołka kopuły przechodzą-
cej w zwieńczoną latarnię było sześć mniej-
szych okienek, które rzucały światło dzienne 
na wystrój kopuły od wewnątrz, gdyż światło 
padające przez okna w ścianach bocznych do-
statecznie by jej nie oświetlały.” Dzisiaj kapli-

ca nakryta jest dachem dwuspadowym- la-
tarnia i kopuła tak upodobniające obiekt do 
kaplicy zygmuntowskiego zostały usunięte 
podczas jednego z remontów – być może 
miało to miejsce już pod koniec XVIII wieku, 
kiedy wznoszono nowy murowany kościół.

Ozdobiona stiukowymi listwami kopuła 
zachowała się szczęśliwie do dzisiaj, chociaż 
jej dekoracja jest uboższa niż pierwotnie. 
Z polichromii zachowały się jedynie orły pia-
stowskie i jagiellońskie, podkreślające jej na-
rodowy charakter. Sklepienie było dawniej 
zdobione polichromią, wisiały tutaj także 
portrety fundatora i dobroczyńców kaplicy, 
niestety niezachowane do czasów obecnych. 
Ściany również posiadały bogate malunki, 
które z czasem zostały zamalowane. 

Centralne miejsce obiektu zajmuje 
ogromny ołtarz, którego początki należy 
wiązać z datą budowy samej kaplicy. Deka-
nalna wizytacja z połowy XIX wieku podaje, 
iż ołtarz M.B. „który strukturą starodawną 
się zaleca, około roku 1600 wraz z tą kaplicą 
zbudowany, w tym ołtarzu obraz Bogarodzi-
cy na płótnie malowany, łaskami słynący.” 
Dowodem otrzymanych za pośrednictwem 
wizerunku łask są liczne wota. Najcenniej-
szym jest srebrny ryngraf z roku 1634, po-
darowany przez króla Władysława IV w po-
dziękowaniu za zwycięstwo nad Turkami. 
Mensę pokrywa płaskorzeźba w drewnie 
lipowym przedstawiająca „Ostatnią Wiecze-
rzę” wg Leonarda da Vinci, dłuta miejscowe-
go artysty ludowego Józefa Wawrzyńczaka 
z 1893 roku.

Najważniejszym dziełem zgromadzo-
nym w kaplicy jest oczywiście cudowny 
obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Skąd 
on pochodzi i kiedy został wykonany? To 
jedne z pytań na które trudno jest znaleźć 
satysfakcjonującą odpowiedź. Kult Matki 
Bożej trwa w Skalmierzycach nieprzerwa-
nie od średniowiecza, jednak sam obraz 
pochodzi najprawdopodobniej z począt-
ku XVII wieku. Wizytacje z tego okresu 
wspominają o zakupie na potrzeby ołtarza 
trzech nowych obrazów: “imaginibus novis 
so devotis decorata”. Nie wiadomo czy jed-
nym z nich był wizerunek Bogarodzicy, a je-
śli tak to czy był zupełnie nowy czy też tyl-
ko odnowiony w duchu renesansu. Chociaż 
nie znajdujemy w źródłach wyraźnej daty 
pochodzenia skalmierzyckiego wizerunku 
Matki Boskiej to jednak prawie wszystkie 
dostępne wizytacje od co najmniej 400-lat, 
jak i zresztą inne opracowania, uważają go 
za “cudowny”, “łaskami sławny”, “najła-
skawszy”, “od dawna łaskami słynący” czy 
“przez lud z dawna łaskami chwalony”. Nie 
ma więc dla wiernych żadnego znaczenia 
dokładny wiek obrazu, najważniejsze, że 
zawsze był traktowany z najwyższym sza-
cunkiem i od dawna daje dowody szczegól-
nej opieki. 

Opracował Aleksander Liebert na podstawie 
kroniki kościelnej oraz materiałów własnych

Ołtarz w trakcie prac  

władz samorządowych burmistrz Bożena 
Budzik złożyła w odnowionej kaplicy kosz 
białych róż. Dziś, wpatrując się w Twoją 
postać trzymającą troskliwie w ramionach 
Jezusa, znów otwieramy swe serca i zawie-
rzamy Ci całe nasze życie, nasze radości 
oraz sukcesy, ale także i jego ciernie: proble-
my, udręki oraz zmartwienia. Upraszamy 
Maryjo dalszego wstawiennictwa, łask oraz 
opieki nad całą naszą gminą i miastem, nad 
naszymi rodzinami i nad naszym narodem 
– mówiła burmistrz.

Prace konserwatorskie przy ołtarzu 
Matki Bożej zostały dofinansowane z bu-
dżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
w kwocie 80.000 zł. Całkowity koszt zada-
nia wyniósł ok. 120.000 zł.

Dariusz Smułka
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Z myślą o najmłodszych 
W Nowych Skalmierzycach wybudowano pierwszy w gminie żłobek. 
Placówka, którą uruchomiono 1 grudnia bieżącego roku, powstała 
w ramach rozbudowy Publicznego Przedszkola Nr 1 „Jarzębinka” 
zlokalizowanego przy ulicy Hallera. 

Tym samym funkcjonuje tu kompleks 
oświatowy, który posłuży nie tylko uczęsz-
czającym już 213 przedszkolakom, ale 
i nowym najmłodszym mieszkańcom gmi-
ny w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 
roku życia (przyjęto dwie grupy po 15 dzieci 
każda). Pierwszeństwo w przyjęciu miały 
dzieci będące mieszkańcami Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce. 

Dobudowany budynek o powierzchni 
użytkowej 380 m² utrzymano w tej samej 
stylistyce, co przedszkole, a więc charakte-
ryzuje go prostota formy oraz jasne żywe 
kolory. Jest to obiekt piętrowy, w którym 
zaprojektowano dwa oddziały żłobkowe 
składające się z sali zabaw, sali leżakowania, 
łazienki, szatni oraz aneksu kuchennego. 
Piętro dostępne jest zarówno z klatki scho-
dowej, jak i windy. Pomieszczenia socjalne 
i sanitarne dla personelu żłobka oraz kuch-

nia zlokalizowane są w budynku przed-
szkola, z którego posiłki będą przywożone 
wózkami w zamkniętych pojemnikach i por-
cjowane w aneksach kuchennych. Wszystkie 
zakupione na potrzeby placówki meble, za-
bawki i inne konieczne urządzenia posiadają 
stosowne atesty. 

Maluchami będzie zajmował się wykwa-
lifikowany personel. Dzienny koszt pobytu 
w placówce w wymiarze do 10 godzin usta-
lono na 10 zł. W ramach tej kwoty dzieci będą 
miały zagwarantowane pełne bezpieczeń-
stwo, właściwą opiekę pielęgnacyjną i edu-
kacyjną oraz wyżywienie. Rodzice dzieci, 
których dzienny pobyt będzie trwał dłużej 
poniosą dodatkową opłatę w wysokości 5 zł 
za każdą godzinę. 

Dużym sukcesem gminy jest kwota pozy-

czerwiec 2015 lipiec 2015 październik 2015

Tak powstawał żłobek

Powstały dwa oddziały żłobkowe składające się z sali zabaw, sali 
leżakowania, łazienki, szatni oraz aneksu kuchennego       
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Spotkanie z historią
W przeddzień narodowego święta niepod-
ległości skalmierzycka Akcja Katolicka 
zorganizowała konferencję pt. Komora 
celna Skalmierzyce- Szczypiorno, czyli 
początki Nowych Skalmierzyc. 

Spotkanie, które przyciągnęło miło-
śników historii odbyło się w budynku 
dawnego hotelu Mamelok, czyli dzisiejszej 
Małej Italii, kontynuującej tradycje restau-
ratorskie z czasów istnienia w tym miejscu 

granicy. W konferencji udział wzięli radni, 
duchowieństwo, przedstawiciele organiza-
cji społecznych oraz zaproszeni goście.

Jerzy Wojtczak oraz Maria Boroch wpro-
wadzili słuchaczy w klimat dawnych 
lat, starając się przybliżyć ten jakże 
trudny temat – granica będąca skut-
kiem kongresu wiedeńskiego wpraw-
dzie podzieliła spójny region, ale była 
także przyczynkiem do powstania dzi-
siejszych Nowych Skalmierzyc. 

Spotkanie było także okazją do 
wspólnego śpiewania pieśni patrio-
tycznych oraz poczęstowania się tra-
dycyjnymi w tym okresie rogalami 
marcińskimi. 

Aleksander Liebert

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Węgry 

Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia /piątek/ 2016 r. o godzinie 11.00 
w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Skalmierzyce  

ul. Ostrowska 8, parter – sala nr 1.

I PrZeTArG - OBręB WęGry:
1. Działka nr 25/15, o pow. 0,1041 ha, zapisana w Kw. nr KZ1W/00024854/3, położona 

w miejscowości Węgry: 
- nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym, parterowym, niepodpiwniczonym, 

z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, o pow. użytkowej 228,0 m²;
- nieruchomość posiada dojazd z drogi asfaltowej i dostęp do sieci elektrycznej 

oraz wodociągowej;
- nieruchomość sprzedawana jest według stanu ujawnionego w katastrze nieruchomości;

- przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
terenu oraz decyzją o warunkach zabudowy;

- cena wywoławcza - 250 000 zł 
- wadium - 15 000 zł

WArUNKI PrZeTArGU
1. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić w Spółdzielczym Banku Ludowym 

w Skalmierzycach na nr konta: 34 8431 0008 0000 0693 2000 0008, tj. do dnia 11.01.2016 r. 
Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić 
mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

3. Koszty umowy notarialnej ponosi nabywca. 
4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia 
w miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od 

umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
5. Wydanie nieruchomości nabywcom nastąpi po zawarciu umowy notarialnej.

Z dodatkowymi informacjami dotyczącymi przetargu można się zapoznać w Urzędzie Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce – III piętro, pokój nr 31 i 32, tel. (62) 762-97-00 wew. 70 lub 71.  

 Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
 Bożena Budzik

listopad 2015

skanej na inwestycję dotacji. Wartość całości 
opiewa na kwotę ponad 1 mln 550 tys. zł, 
z czego aż 1 mln 212 tys. zł pochodzi z do-
tacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecz-
nej, w ramach programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch 
2015”. Reszta to wkład własny samorzą-
du gminnego.

Magdalena Kąpielska 

Uczestnicy spotkania mieli okazję 
obejrzeć fotografie dawnych Skalmierzyc
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Dobra passa gimnazjalistów 
z Nowych Skalmierzyc
Uczniowie Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Nowych 
Skalmierzycach osiągają coraz większe sukcesy w różnorodnych 
konkursach, rozsławiając imię naszej szkoły na terenie powiatu, 
województwa, a nawet kraju. 

Ostatnio Milena Sobczak z klasy III b 
i Aleksandra Machlańska z klasy II b zaję-
ły ex aequo pierwsze miejsce w Konkursie 
Dziennikarskim organizowanym przez 
III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie 
Wielkopolskim. Uczennice musiały napi-
sać felieton, reportaż lub esej na temat: 
Jaką rolę odgrywa w życiu człowieka pa-
mięć. Oryginalność ich prac, zarówno pod 
względem treści, jak i formy, wywarła na 
jury ogromne wrażenie, co zaowocowa-
ło uznaniem ich artykułów za najlepsze 
w kategorii szkół gimnazjalnych.

Kolejny sukces odniosła Sara Tułaza 
z klasy II a, zajmując II miejsce w Konkursie 
Recytatorskim Poezji Obcej w Przekładzie 
na Język Polski. Uczennica recytowała po 
polsku i niemiecku fragment wiersza J.W. 
Goethego „Król Olch”. Warto podkreślić, iż 
w konkursie startowało czterdzieścioro 
uczestników, a wśród nich przedstawicie-
le tylko dwóch gimnazjów. Sara musiała 

się więc zmierzyć z licealistami i – jak wi-
dać – wyszła z tego starcia zwycięsko.

Aktywni są także poeci. Agata Grzesz-
czyk z klasy III b zdobyła wyróżnienie 
w cyklicznym konkursie literackim „Po-
etyckie Listopady”, w którym nasi ucznio-
wie startują już od wielu lat. 

Na podium Konkursu Wiedzy Ekolo-
gicznej, który odbywał się w III LO im. M. 
Kopernika w Kaliszu stanął Dawid Oko-
niewski z klasy III d. Konkurs zorganizo-
wany został w ramach VII już edycji Spo-
tkań z Nauką „Copernicus Science”. Nasz 
uczeń uplasował się na III miejscu.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, 
wyróżnionym oraz tym, którzy wzięli 
udział w konkursach, przełamując tremę, 
słabości i brak wiary w siebie. Życzymy po-
wodzenia! Uczniów przygotowały: Dorota 
Bukowska, Urszula Marcinkowska, Iwona 
Liebert i Agata Pawlaczyk-Wieczorek.

Agata Pawlaczyk-Wieczorek 

Laury dla Szymona
Jest już tradycją, że uczniowie 
z Nowych Skalmierzyc deklasują 
rywali w Wojewódzkim Konkursie 
Krasomówczym. 

Tym razem dwóch trzecioklasistów: Ma-
teusz Paczkowski i Szymon Kubiak uzyskało 
prawo reprezentowania Wielkopolski w XVI 
Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym 
Młodzieży Gimnazjalnej w Legnicy, który od-
bywał się w dniach 20 – 23 listopada. 

I tym razem chłopcy, najpierw przez pięć, 
potem przez siedem minut, opowiadali o Wiel-
kopolsce, bądź jej mieszkańcach. Pierwszy 
etap, w którym uczestniczyli przedstawicie-
le wszystkich województw, wyłonił pięcioro 
finalistów, a wśród nich znalazł się Szymon 
Kubiak z klasy III d z notą 9.75/10 punktów 
za orację poświęconą hrabiemu Edwardowi 
Raczyńskiemu. Uczeń zyskał uznanie jury 
i wywołał aplauz publiczności. W finale Szy-
mon przedstawił historię poznańskiego Zoo 
przy Zwierzynieckiej oraz trzyminutową 
improwizację na temat „Strach ma wielkie 
oczy… w Legnicy”. W klasyfikacji general-
nej uplasował się na trzecim miejscu, zdobył 
również wyróżnienie Rzeszowskiego Kura-
tora Oświaty. To ogromny sukces w tak pre-
stiżowym konkursie. Warto przypomnieć, że 
w ubiegłym roku nasz laureat także uzyskał 
wyróżnienie. Gratulujemy!

Gimnazjaliści z Nowych Skalmierzyc za-
prezentowali się znakomicie, godnie repre-
zentując szkołę, czego dowodem jest zdobyta 
nagroda i wyróżnienie. Chłopcy mieli także 
możliwość zwiedzenia Legnicy, odbyli także 
spacer po Wrocławiu. Podczas uroczystego 
wręczenia nagród wielokrotnie podkreślano 
wysoki poziom przygotowania uczestników, 
których występy oceniała dziewięcioosobo-
wa komisja. Przywieźliśmy z Legnicy nie tyl-
ko cenne nagrody, ale także wiele wrażeń oraz 
nowe przyjaźnie i znajomości. Mamy nadzie-
ję, że uczniowie naszej szkoły w przyszłym 
roku znów znajdą się w finale. Chłopców do 
zmagań przygotowywały polonistki Dorota 
Bukowska oraz Agata Pawlaczyk-Wieczorek.

Agata Pawlaczyk -Wieczorek 

Superbohater w gimnazjum
18 listopada 2015 roku w murach Gimnazjum im. Polskich Nobli-
stów w Nowych Skalmierzycach gościli Sebastian Jochan i Łukasz 
Jaskóła, którzy ponad dwa lata temu zasłynęli jako twórcy kaliskiej 
akcji niesienia pomocy w przebraniu Superbohatera.

Podczas spotkania młodzież wysłucha-
ła opowieści, jak narodził się Superboha-
ter, w jaki sposób niósł pomoc kaliszanom 
oraz jak „zarażał” innych ludzi potrzebą 
robienia dobrych uczynków. Rozmowa 
wzbogacona została pokazami multime-

dialnymi z przeprowadzanych akcji oraz 
prezentacją stroju Superbohatera, który 
uczniowie mogli swobodnie przymierzyć.

Spotkanie było okazją do wspólnej 
dyskusji na temat Dnia Życzliwości ob-
chodzonego w ostatnich dniach listopa-

da. Rozmowy odbywały 
się w serdecznej, ko-
leżeńskiej atmosferze, 
a dociekliwych pytań nie 
brakowało. 

Wizyta takich ludzi 
w naszej szkole poka-
zała, że pomaganie ma 
sens, że warto zatrzymać 
się i pochylić nad drugim 
człowiekiem i że trzeba 
dobrze rozejrzeć się do-
okoła i dostrzec w innych 
osobę, która oczekuje 
wsparcia, chociaż nie za-
wsze może mieć odwagę, 
by prosić o pomoc. 

Izabela Szczepaniak
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Święto szkoły wg 
korczakowskiego 
modelu 
wychowania
Społeczność szkoły podstawowej 
w Kotowiecku już po raz ósmy 
przeżywała święto swojego 
patrona – Janusza Korczaka. 

W tym roku program obchodów obej-
mował działania skupione wokół korcza-
kowskiego modelu wychowania. Każda 
z klas wraz z wychowawcą miała za za-
danie zaprezentować się w odniesieniu 
do systemu pedagogicznego patrona. Ha-
sła samorządności, kultury słowa, nauki 
przez zabawę, integracji, godności dziecka 
zostały poparte przykładami obecności 
w życiu każdej z klas. Swoją działalność 
przedstawili także opiekunowie Samo-
rządu Uczniowskiego i świetlicy szkolnej. 
W sprawozdaniach nie zabrakło kreatyw-
ności wychowawców i ich podopiecznych. 
Podczas uroczystości odbyły się dwa 
konkursy – plastyczny dla młodszych 
uczniów i konkurs wiedzy dla uczniów 
starszych, obydwa dotyczące Janusza Kor-
czaka. Święto Patrona stało się także oka-
zją do wyróżnienia najlepszych uczniów 
w zachowaniu, które na stałe wpisane 

jest w comiesięczną trady-
cję szkoły. Na zakończenie 
obchodów Dnia Patrona 
uczniowie wraz z dyrektor 
Teresą Stachowiak i nauczy-
cielami wypuścili do nieba 
balony z zapisanymi przez 
siebie marzeniami. Oczy-
wiście mamy nadzieję na 
ich spełnienie podążając za 
słowami Janusza Korczaka 
„Dumne miejcie zamiary, 
górne miejcie marzenia (…) 
Coś z tego zawsze się stanie”.

Urszula Adrian

Podwójny sukces uczennic z Droszewa  
w XVII Wielkopolskim Konkursie na Monodram 
6 listopada 2015 roku Kino Zachęta w Kleczewie gościło najlepszych małych aktorów z terenu 
województwa wielkopolskiego, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach powiatowych i regionalnych. 

Prezentacji konkursowych w ramach 
XVII Wielkopolskiego Konkursu na Mono-
dram „Młodzi Koryfeusze” z uwagą przy-
słuchiwało się profesjonalne jury. Ocenie 
podlegał nie tylko kunszt aktorski uczest-

ników, ale również scenariusz, będący 
adaptacją utworów literackich lub wierszy 
dla dzieci, scenografia i ruch sceniczny. 

Szkołę Podstawową im. Marii Konop-
nickiej w Droszewie reprezentowały dwie 

uczennice: Jagoda Kryś z klasy II oraz We-
ronika Banaszak z klasy III. Swoboda na 
scenie, przygotowanie i niezwykły talent 
aktorski dziewczynek został docenio-
ny przez publiczność oraz jurorów. Obie 
uczennice zostały laureatkami nagrody 
w kategorii I (7-8 lat), kategorii II (9-10 lat) 
i z rąk burmistrza Kleczewa otrzymały dy-
plomy oraz nagrody książkowe.

Organizatorzy tego wyjątkowego spo-
tkania, Centrum Kultury i Sztuki w Koni-
nie oraz Centrum Kultury w Kleczewie, 
przygotowali w tym dniu dla wszystkich 
miłą niespodziankę – spektakl lalkowy 
„Baśń o dwóch braciach” w wykonaniu Te-
atru Akademii Wyobraźni oraz warsztaty 
teatralne dla dzieci i instruktorów. 

Mamy nadzieję, że wielka pasja do te-
atru, którą mają Jagoda i Weronika jeszcze 
wielokrotnie rozsławi imię naszej szkoły 
i Gminy! Gratulujemy wielkiego sukcesu.

(M.K.)

Uczniowie wypuścili balony z zapisanymi marzeniami

Reprezentantki szkoły podstawowej w Droszewie 

Podczas uroczystości odbył się m.in. konkurs plastyczny
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III Dzień Seniora ze 
Stowarzyszeniem 
Przyjaciół 
Jarzębinki
Po raz trzeci Stowarzyszenie Przy-
jaciół Jarzębinki wspólnie z Publicz-
nym Przedszkolem nr 1 Jarzębinka 
w Nowych Skalmierzycach oraz 
Szkołą Podstawową im. Adama 
Mickiewicza w Skalmierzycach 
zorganizowało Dzień Seniora, który 
odbył się 20 listopada w murach 
skalmierzyckiej szkoły. 

W spotkaniu wzięli udział: zastępca 
skarbnika Gminy i Miasta Agnieszka Sipka, 
kierownik Referatu Oświaty i Wychowania 
Daniel Mituła, kierownik Referatu Kultury, 
Sportu i Promocji Gminy Aleksander Lie-
bert oraz stanowiący najliczniejszą grupę 
seniorzy. 

Prowadząca uroczystość we wstępie 
nawiązała do tego, jak narodził się pomysł 
na zorganizowanie spotkania: Nic tak nie 
integruje ludzi, jak wspólne spotkania i prze-
bywanie ze sobą. W integracji międzypokole-
niowej najważniejsze jest to, że nie jest ona 

jednokierunkowa i wszystkie strony mogą 
nawzajem od siebie czerpać. Stąd pomysł 
członków Stowarzyszenia Przyjaciół Jarzę-
binki, aby w Dniu Seniora zorganizować Inte-
gracyjne Spotkanie Międzypokoleniowe, bo-
wiem właśnie integracja międzypokoleniowa 
jest jednym z celów naszego stowarzyszenia, 
które działa na terenie Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce od 2013 roku”. Należy zazna-
czyć, iż właśnie Dzień Seniora był pierwszą 
inicjatywą Stowarzyszenia po jego założe-
niu w roku 2013. Od tego czasu spotkania 
organizowane są corocznie. 

Po słowach wstępu, życzeniach od burmi-
strza odczytanych przez zastępcę skarbnika 

nadszedł czas na występy małych artystów. 
Uczniowie ze szkoły podstawowej rozpo-
częli swój występ piosenką oraz skocznym 
tańcem. Po nich nadszedł czas na występy 
przedszkolaków z przedszkola Jarzębinka. 
Część występów przedszkolaków nawiąza-
ła do 11 listopada, stąd u niektórych senio-
rów widać było zamyślenie. Całość wystę-
pów podsumowana została wystąpieniem 
skrzypaczki, flecistki oraz pięknymi życze-
niami adresowanymi do seniorów. Wszyscy 
uczestnicy spotkania zostali obdarowani 
przez organizatorów słodkimi upominkami. 

Ewelina Stachowicz-Zych

Nowe auto we WPK
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne 
Spółka z o.o. Skalmierzyce zakupiło w paździer-
niku samochód ciężarowy Ford Transit prze-
znaczony do zbiórki odpadów segregowanych 
z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Obsługę auta stanowią trzy osoby (kierowca oraz dwóch 
pracowników). Pracownicy spółki własnymi siłami dokonali 
zabudowy skrzyni ładunkowej siatką stalową, co uniemożliwi 
wypadanie zebranych odpadów. Jej wielkość wynosi 4,2 x 2,2 
metra. 

Zakup kolejnego sprzętu niewątpliwie usprawni działanie 
i polepszy jakość usług świadczonych przez Spółkę WPK.

Występ dzieci z przedszkola Jarzębinka

Dzień Seniora jest organizowany corocznie od 
początku działalności Stowarzyszenia
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Święto Seniorów 
14 listopada br. skalmierzyc-
kie koło Polskiego Związku 
emerytów, rencistów i Inwali-
dów zorganizowało spotkanie 
z okazji „Dnia Seniora”. 

W spotkaniu wzięli członkowie, 
sympatycy oraz zaproszeni goście: re-
prezentujący burmistrza Bożenę Bu-
dzik Skarbnik Gminy i Miasta Bolesław 
Borkowski, przewodniczący Rady Kazi-
mierz Sipka i przewodniczący Zarządu 
Okręgowego w Kaliszu Marian Kruk. 

W imieniu burmistrza Skarbnik 
Gminy i Miasta złożył seniorom najlep-
sze życzenia i wręczył bukiet kwiatów 

przewodniczącemu związku Stanisła-
wowi Kaszubie. Uroczystość była oka-
zją do wyróżnienia najbardziej aktyw-
nych członków związku. Złotą Odznakę 
Honorową PZERiI otrzymały Helena 
Kierber i Krystyna Bartczak, a dyplo-
mami uhonorowano Annę Olejnik, Hen-
rykę Filipek oraz Małgorzatę Siekierską. 
Aktu wręczenia dokonał przewodniczą-
cy Zarządu Okręgowego Marian Kruk.

W sali wypełnionej po brzegi bawi-
ło się sto jedenaście osób. Przy posiłku, 
muzyce, walczyku czekoladowym, roz-
mowom i wspomnieniom nie było koń-
ca. Ten wieczór to znakomita okazja, 
aby zapomnieć o kłopotach i trudach 
dnia codziennego.

Teresa Glapa

Gmina i Miasto Nowe 
Skalmierzyce przykładem 
dobrej praktyki 
w zakresie pozyskiwania 
środków unijnych na 
oświatę
Ośrodek rozwoju edukacji w Warszawie, 
z którego Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 
uzyskała dofinansowanie na realizację pro-
jektu „Nowy program – nowe szanse” docenił 
starania gminy w zakresie pozyskiwania 
środków europejskich na oświatę i zaprosił na 
prezentację podczas konferencji w Katowicach, 
Kołobrzegu oraz Warszawie. 

Mottem przewodnim konferencji war-
szawskiej był tytuł „Samorządy zmieniają 
oświatę”. Całość podzielono na następujące 
bloki tematyczne: Samorządy budują lokal-
ny kapitał społeczny, Samorządy zarządza-
ją w oparciu o fakty, Samorządy zarządzają 
strategicznie, Samorządy wdrażają innowa-
cyjne rozwiązania, Samorządy dbają o ja-
kość edukacji, Samorządy reagują na wy-
zwania oraz Samorządy rozwijają oświatę, 
wykorzystując środki unijne. W każdym ze 
wskazanych bloków prezentowano dobre 
praktyki samorządowe. W związku z re-
alizacją projektu „Nowy program – nowe 
szanse”, który wybrany został wśród in-
nowacyjnych programów nauczania do 
edukacji wczesnoszkolnej i umieszczony 
na stronie ośrodka jako dobra praktyka, 
zaproszono nasz samorząd do podzielenia 
się dotychczasowymi doświadczeniami 
w bloku Samorządy rozwijają oświatę, wy-
korzystując środki unijne. W konferencji, 
w której uczestniczyło ponad 200 samo-

r z ą d o w c ó w 
z całej Polski, udział wzięła burmistrz 
Bożena Budzik, kierownik Oświaty Daniel 
Mituła a także dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Adama Mickiewicza w Skalmie-
rzycach Małgorzata Sulewska i inspektor 
ds. pozyskiwania środków europejskich 
Ewelina Stachowicz-Zych, które przed-
stawiły prezentację pt. „Nowy program 
– nowe szanse skutecznym instrumen-
tem rozwoju edukacji w Gminie i Mieście 
Nowe Skalmierzyce”. Obok zaprezentowa-
nia gminy i funkcjonujących tu placówek 
oświatowych omówiły wszystkie eduka-
cyjne projekty unijne, które zrealizowano 
w gminie od 2008 roku. Dyrektor szkoły 
nawiązała do tematu konferencji, w jaki 
sposób samorząd ma wpływ na oświatę. 
Całość zakończono filmem podsumowują-
cym projekt wyróżniony przez ORE. 

Ewelina Stachowicz-Zych uczestniczyła 
ponadto w konferencjach w Katowicach 
oraz Kołobrzegu, gdzie w gronie samorzą-

dowców prezentowała dokonania Nowych 
Skalmierzyc w zakresie środków europej-
skich pozyskanych na oświatę. Podczas 
konferencji w każdym z bloków tematycz-
nych prezentowały się gminy z całej Polski 
wyróżnione przez Ośrodek Rozwoju Edu-
kacji. Nasza gmina została wybrana jako 
jedna z dwóch w Polsce, obok Gminy Ko-
ziegłowy, jako przykład samorządu, który 
aktywne pozyskuje środki na oświatę. Na-
leży zaznaczyć, iż w związku z realizacją 
projektu „Nowy program – nowe szanse” 
już drugi raz zostaliśmy docenieni i zapro-
szeni do prezentacji podczas konferencji 
organizowanych przez Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w Warszawie. W marcu bieżące-
go roku nauczyciele – autorzy programu 
nauczania „Myślę – działam – idę w świat” 
prezentowali program podczas konferen-
cji dla metodyków pt. „Innowacyjne pro-
gramy edukacji wczesnoszkolnej”. 

Ewelina Stachowicz-Zych

Uroczystość była okazją do wyróżnienia najbardziej 
aktywnych członków związku
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Święty Mikołaj  
w Lezionie
Jak co roku do Leziony zawitał 
Święty Mikołaj wraz ze swoją 
pomocnicą „Śnieżynką”. 

Jego wizyta miała miejsce 5 grudnia 
w świetlicy wiejskiej. Prawie osiemdzie-
sięcioro dzieci zostało obdarowanych 
przez niezwykłych gości paczkami ze 
słodyczami a później wszyscy oddali się 
wspólnej zabawie. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. 
Skarbnik Gminy i Miasta Nowe Skalmie-
rzyce Bolesław Borkowski, instruktorka 
tańca Alicja Zaremba, dzieci z Lezio-
ny, ich koledzy ze Szkoły Podstawowej 
im. bł. ks. Jana Nepomucena Chrzana 
w Gostyczynie z klasy trzeciej i szóstej 
wraz ze swoimi wychowawczyniami 
Teresą Kowalską i Dominiką Walczak 
oraz grupa taneczna „Raz, dwa, trzy” 
z Młodzieżowego Domu Kultury z Ostro-
wa Wielkopolskiego.

Zabawę mikołajkową zorgani-
zował sołtys Wiesław Wawrzyniak 
wraz z Radą Sołecką wsi Leziona. 
Świąteczny wystrój sali wykonała 
Donata Walkowiak.

Wiesław Wawrzyniak

Badminton drużynowy
3 i 5 listopada br. na hali sportowej Stadionu Miejsko-Gminnego w Nowych Skalmierzycach odbyły się 
zawody powiatowe szkół gimnazjalnych i podstawowych w badmintonie drużynowym.

Wśród szkół gimnazjalnych najlepszą 
drużyną dziewcząt i chłopców okazał 
się zespół z gimnazjum w Nowych Skal-
mierzycach w składzie: Weronika Gme-
rek, Julia Sulewska, Julita Dziewięcka, 
Kamil Walczak, Michał Biernacik, Se-
bastian Grzesiak. II miejsce zajęło gim-
nazjum z Ociąża. Obydwie drużyny awan-
sują do zawodów rejonowych.

Wśród szkół podstawowych na naj-
wyższym podium stanęła drużyna ze 
szkoły podstawowej w Nowych Skalmie-
rzycach w składzie: Amelia Kowalczyk, 
Weronika Kąkol, Krystian Szczepa-
niak, Mikołaj Budzik i Jakub Lipiński. 
II miejsce zajęła szkoła z Ociąża – Oliwia 
Kaczmarek, Zuzanna Noweta i Wikto-
ria Stachurska oraz druga drużyna z SP 

Nowe Skalmierzyce – Aleksandra Siwik 
i Natalia Szmania. Wśród chłopców 
srebro otrzymali zawodnicy ze szkoły 
podstawowej w Skalmierzycach – Miko-
łaj Grzęda, Patryk Woźniak i Krzysz-
tof Kubiak.

Wszyscy zawodnicy awansują do za-
wodów rejonowych.

Izabela Garcarek-Duleba

Uczestnicy zawodów wraz z opiekunami

W zabawie z Mikołajem wzięło  
udział prawie 80 dzieci
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Strategia rozwiązywania problemów społecznych 
w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce na lata 2016-2020
30.11.2015 roku uchwałą rady Gminy i Miasta w Nowych Skalmierzycach została przyjęta Strategia 
rozwiązywania problemów społecznych. 

Konieczność opracowania wyżej wspo-
mnianego dokumentu w celu zidentyfi-
kowania problemów społecznych a także 
wprowadzenia skutecznych rozwiązań 
zmierzających do poprawy życia społeczno-
ści lokalnej nakłada na gminę ustawodaw-
ca, regulując powyższe w ustawie z dnia 12 
marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm., m.in. w art. 
17 ust. 1 pkt. 1). 

Realizacja Strategii przewidziana jest 
na lata 2016-2020, co ułatwi formułowa-
nie i planowanie zadań realizowanych 
w ramach funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej. 

Do jej opracowania, oprócz wiedzy uzy-
skanej od osób pracujących w jednostkach 
organizacyjnych na terenie Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce, wykorzystano rów-
nież opinię społeczną uzyskaną na podsta-
wie przeprowadzonej w marcu br. ankiety, 
która zawierała pytania dotyczące sytuacji 
społecznej mieszkańców oraz problemów, 
z jakimi borykają się na co dzień. Dzięki 
współpracy m.in. z ośrodkiem zdrowia, 
urzędem gminy, placówkami oświatowymi 

i sołtysami dostęp do kwestionariusza mia-
ły różne grupy społeczne, co pomogło okre-
ślić cele strategiczne, operacyjne i kierunki 
działań. Do opracowania opisywanego do-
kumentu przyczyniły się zorganizowane 
cztery spotkania z liderami grup społecz-
nych, na których opracowano misję wraz 
z celami działań zmierzających do zniwelo-
wania istniejących problemów społecznych. 
Ponadto w tworzenie Strategii zaangażo-
wany był od samego początku Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, 
który był moderatorem prac na spotkaniach 
a także służył pomocą, opiniując powstają-
cy dokument. 

Warto również wspomnieć, że dla lepsze-
go zobrazowania problemów występujących 
na terenie naszej gminy w dokumencie zo-
stały umieszczone liczne diagramy kołowe, 
słupkowe, wykresy oraz tabele. Dane nie-
zbędne do umieszczenia w nich zostały uzy-
skane m.in. z Ewidencji Ludności oraz Refe-
ratu Oświaty z Urzędu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce, Komisariatu Policji, Powiato-
wego Urzędu Pracy oraz Ośrodka Zdrowia 
„Uśmiech Serca” w Nowych Skalmierzycach.

Dziękujemy wszystkim za chęć pomo-
cy przy tworzeniu Strategii i za owoc-
ną współpracę.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami  
/Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zm./ 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce

podaje do publicznej wiadomości, 
że w dniach 07.12.2015 r. – 28.12.2015 r.  

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce z siedzibą 
w Skalmierzycach przy ul. Ostrowskiej 
8, wywieszono wykaz nieruchomości 
gruntowej przeznaczonej do oddania 

w dzierżawę położonej w miejscowości: 
Ociąż /cz. dz. nr 144, o pow. 0,6700 ha/

Zmiana wysokości stawki 
opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
obowiązującej od 01.01.2016r.

Informuję, że Rada Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce w dniu 30 listopada 2015 r. 

podjęła uchwałę nr XVI.117.2015 w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 

2015r. poz. 8198).
Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, począwszy od dnia 
1 stycznia 2016 r. zbieranymi i odbieranymi 

w sposób: selektywny wynosi 10,00 zł 
miesięcznie za osobę; nieselektywny 
wynosi 16,00 zł miesięcznie za osobę.
Ponadto informuję, że zgodnie z  art. 6m 
ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 

ze zm.) w przypadku uchwalenia nowej 
stawki opłaty właściciele nieruchomości 

nie mają obowiązku składania 
nowej deklaracji – Burmistrz Gminy 

i Miasta Nowe Skalmierzyce zawiadomi 
pisemnie właściciela nieruchomości 

o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi należy regulować bez 
wezwania w terminie do 15-tego dnia 

każdego miesiąca na indywidualny numer 
rachunku bankowego.

KOMUNIKAT
Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o .o. w Skalmierzycach na podstawie 

art. 24 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015r. poz.139) ogłasza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
obowiązująca na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 

i Miasta Nr XVI.115.2015. 
Poniższa taryfa obowiązywać będzie od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

W
O

D
A

Grupy taryfowe Cena netto 
Stawki netto

Jednostka 
miary

Cena brutto 
Stawka brutto

Jednostka 
miary

Gospodarstwa domowe 
i pozaprzemysłowi odbiorcy usług 3,18 zł/m³ 3,43 zł/m³

Przemysłowi odbiorcy usług 3,59 zł/m³ 3,88 zł/m³

Opłata stała-stawka 5,61 zł/m-c 6,06 zł/m-c

O
D

PR
O

-
W

AD
ZE

N
IE

 
ŚC

IE
KÓ

W

Gospodarstwa domowe 
i pozaprzemysłowi odbiorcy usług 5,04 zł/m³ 5,44 zł/m³

Przemysłowi odbiorcy usług 7,32 zł/m³ 7,91 zł/m³

Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego wykonanego przez innego 
wykonawcę tzn. nie wykonane przez W.P.K. Sp. z o.o. w Skalmierzycach na rok 2016 

1. Przyłącze wodociągowe - netto 52,00 zł VAT 23% 10,01zł brutto 63,96 zł 
2. Przyłącze kanalizacyjne - netto 52,00 zł VAT 23% 10,01zł brutto 63,96 zł 

Informujemy jednocześnie, iż warunki stosowania cen i stawek opłat podanych w taryfie 
określają: zakres świadczonych usług, tj. dostawę wody, odbiór ścieków lub łącznie dostawę 

wody i odbiór ścieków oraz jakość tych usług ustaloną w zezwoleniu i regulaminie.
Zarząd WPK Sp. z o.o. w Skalmierzycach
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