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Burza o obwodnicę
30 kwietnia br. na zaproszenie GDDKiA zorganizowano konferencję, 
tzw. Zespół Opiniowania Przedsięwzięć Inwestycyjnych, poświęconą 
rozbudowie DK 25 w kierunku Konina. Samorząd Nowych Skalmierzyc 
reprezentował burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. 

Po roboczym spotkaniu Prezydent Kalisza 
Krystian Kinastowski postanowił zaatakować 
samorząd Nowych Skalmierzyc w mediach 
stwierdzeniem, że burmistrz cyt. chce bloko-
wać całą inwestycję w obronie interesu kilku 
rolników, gdy tymczasem po drugiej stronie 
mamy prawie 100 tysięcy mieszkańców miasta 
największego w regionie południowej Wielko-
polski. W tym miejscu należy się kilka słów wy-
jaśnienia dla osób, które nie żyją tym tematem- 
w końcu w obliczu pandemii borykamy się 
z poważniejszymi problemami. Trzeba jednak 
zdać sobie sprawę z tego, że to co wypracuje 
się teraz będzie oddziaływało na kolejne po-
kolenia. Na ten zaś moment efekty pracy pro-
jektantów oraz lobbystów mogą budzić głów-
nie przerażenie.

Aby dogłębnie zrozumieć problem, należy 
cofnąć się przynajmniej do 2009 roku. Otwar-
to wówczas nowoczesną obwodnicę Nowych 
Skalmierzyc, zaprojektowaną razem z drogami 
dojazdowymi do pól oraz szerokimi wiaduk-
tami. Wykupiono także grunty pod kolejne 
pasy. Nie obyło się to bez pewnych oporów 
społecznych, jednak finalnie spotkało się to ze 
zrozumieniem i akceptacją społeczną, że jest 
to ważna oraz perspektywiczna inwestycja. 
Mieszkańcy gminy zyskali większe bezpieczeń-
stwo i spokój, a mieszkańcy Kalisza szybsze 
połączenie z Ostrowem Wielkopolskim. Od 
tego czasu włodarze Kalisza nie zrobili nic, aby 
kontynuować rozpoczętą inwestycję i wypro-
wadzić ruch dalej w kierunku północnym. Do 
dzisiaj to tak ważne, niespełna stutysięczne 
miasto jest gorzej skomunikowane niż niejedna 
mniejsza miejscowość. Dotychczasowa droga 
kończy się bowiem w polu. 

Pojawiło się jednak światełko w tunelu, 
budowa drogi w kierunku Konina, a konkre-
ty zostały podsumowane podczas konsultacji 
społecznych w 2017 roku . Wówczas to miesz-
kańcy gminy oraz ówcześni włodarze z trzech 
dostępnych propozycji wybrali najkorzystniej-
szy wariant biegnący po starej trasie obwodni-
cy. Wciąż wymagałoby to pewnych niedogod-
ności, jednak w imię wyższego dobra ustalono 
przebieg trasy jako 2b.  

Od tego momentu minęły ponad dwa lata, 
samorząd Nowych Skalmierzyc konsekwent-
nie popierał wypracowane w 2017 roku sta-
nowisko, otwierając także furtkę do rozwiązań 
kompromisowych. W międzyczasie włodarze 
Kalisza zaczęli forsować wariant najmniej ko-
rzystny dla gminy, wymuszający kolejne wyku-
py gruntów, wyburzenia domostw i doprowa-
dzający do ruiny niejedno gospodarstwo rolne 
oraz grupy producenckie. Tych argumentów 
prezydent Kinastowski nie przyjmował do 

siebie, całkowicie ignorując tę grupę społecz-
ną. Zakulisowe działania pozwalały sądzić, że 
przeprowadzone konsultacje to tylko mrzon-
ki, bowiem od dawna wybrano już kolejny 
wariant. 

W międzyczasie, 21 stycznia br. na wniosek 
samorządu Nowych Skalmierzyc odbyło się 
nadzwyczajne posiedzenie Aglomeracji Kalisko
-Ostrowskiej, gdzie podjęto uchwałę łagodzącą 
poprzednie stanowisko, kiedy to bez porozu-
mienia z pozostałymi członkami AKO wydano 
uchwałę określającą wybór niekorzystnego 
dla nas wariantu, którą burmistrz Jerzy Łukasz 
Walczak skomentował tak- Dzisiejsza decy-
zja, będącą następstwem niekorzystnej dla nas 
uchwały Zarządu AKO z dnia 29 listopada 2019 
r., jest głosem poparcia 24 członków Stowarzy-
szenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dla wy-
boru wariantu umożliwiającego jak najszybszą 
realizację inwestycji, co jest priorytetem dla 
nas wszystkich.

10 marca zaczął się także protest rolników, 
przez których grunty miałaby przebiegać nowa 
droga, a których zdanie było dotychczas ignoro-
wane. Padła także z ich strony zapowiedź kolej-
nych protestów. Pozostaje odpowiedzieć sobie 
na pytanie: po co ta walka? Czy słusznie samo-
rząd Nowych Skalmierzyc wskazywany jest 
w tym momencie jako blokujący inwestycję? 
Było tyle okazji, aby wysłuchać drugiej strony, 
jednak protesty zbywano milczeniem. Wszyst-
ko po to, aby odsunąć obwodnicę jak najdalej 

od Kalisza, a konkretnie do Kościelnej Wsi. Za-
miast obwodnic, jakie posiadają np. Warszawa, 
Poznań czy Wrocław powstałoby rozwiąza-
nie wzorowane bardziej na... Radomiu, gdzie 
mieszkańcy aby dostać się do drogi szybkiego 
ruchu muszą przejechać kilkanaście kilome-
trów. Tutaj byłoby podobnie. Kluczowym ar-
gumentem są koszty- nie patrzy się jednak na 
miliony wydane z kieszeni podatników, ale na 
problem prawny, gdyż obwodnica w granicach 
miasta musiałaby być finansowana przez sa-
morząd Kalisza. Włodarze tego najstarszego 
miasta w Polsce łatwo rozwiązali problem, 
odsuwając drogę jak najdalej od swoich granic. 
Argumentując to m.in. ekologią i ekonomią. 
Genialne w swojej prostocie, jednak na drodze 
stanął samorząd Nowych Skalmierzyc wspie-
rany przez powiat ostrowski oraz lokalnych 
parlamentarzystów, którzy rozumieją problem 
i potrafią spojrzeć na niego szerzej. Pozostaje 
liczyć, że uda się osiągnąć kompromis- nie po-
przez medialne ataki, ale rzeczową rozmowę. 
Sprzymierzeńców nam przybywa, także po 
stronie okolicznych samorządów. 

Załóżmy jednak, że pomimo protestów in-
westycja powstanie w niekorzystnym dla nas 
przebiegu- mieszkańcy Kalisza dalej będą po-
dróżować dawną obwodnicą Nowych Skalmie-
rzyc, ponieważ nie będzie dla nich racjonalne 
nadrabiać dodatkowych kilometrów. Z tą róż-
nicą, że to już nie będzie droga krajowa, lecz lo-
kalna. Na kogo więc spadnie obowiązek utrzy-
mania tych kilometrów asfaltu, wiaduktów, 
dróg technicznych? Nie brzmi to zbyt obiecują-
co, ale najprawdopodobniej na samorządy No-
wych Skalmierzyc oraz Kalisza. Jest więc o co 
walczyć - nie tylko jak powiedział prezydent 
Kinastowski „w obronie interesu kilku rolników”, 
ale całej społeczności gminy.

Aleksander Liebert
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Oświadczenie burmistrza w sprawie DK 25
W nawiązaniu do artykułu „Wideokonferencja w sprawie DK25 
i obwodnicy Kalisza”, który ukazał się 24.04.2020 roku na portalu 
Calisia.pl publikujemy treść oświadczenia Burmistrza Gminy 
i Miasta Nowe Skalmierzyce:

Samorząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce nie zamierza blokować inwestycji, jaką jest 
rozbudowa DK 25. Od samego początku sto-
imy na stanowisku, że obwodnica Kalisza oraz 
trasa szybkiego ruchu w kierunku Konina jest 
niezwykle potrzebna kaliszanom, mieszkań-
com całego regionu południowej Wielkopolski, 
w tym zwłaszcza Aglomeracji Kalisko-Ostrow-
skiej. Nie ulega wątpliwości, że ta droga musi 
powstać. Czas posiedzeń ZOPI (Zespołu Opinio-
wania Przedsięwzięć Inwestycyjnych) to odpo-
wiedni moment, kiedy samorządy mogą zgła-
szać swoje uwagi i sugestie, tak aby ostateczny 
kształt inwestycji służył wszystkim przez naj-
bliższe dziesięciolecia. Jako samorząd Nowych 
Skalmierzyc taki moment wykorzystujemy.

Powstały z połączenia wariantów 1, 2 i 3 wa-
riant 4 jest najmniej korzystny dla naszej gminy 
z kilku powodów. Przede wszystkim dzieli jej 
najlepsze grunty, w większości zmeliorowa-
ne i nawadniane. Pierwszy podział w związku 
z budową istniejącej obwodnicy znacząco ogra-
niczył funkcjonowanie gospodarstw, a kolejny 
wręcz uniemożliwi użytkowanie tych gruntów. 
Przypomnieć należy, że już raz, na początku 
marca br. miał miejsce protest rolników. Pada-
ły wówczas deklaracje, że będą kolejne, zakro-
jone na szerszą skalę, jeżeli ich głos nie będzie 
wysłuchany. Nie jest to, jak podawał Pan Pre-
zydent, „kilku rolników”, lecz kilkusetosobowa 
grupa, w tym producenci rolni dostarczający 
swoje produkty do sklepów na terenie całego 

kraju. Nieodpowiedzialne jest trywializowa-
nie problemu, a przy tym skłócanie ze sobą 
różnych grup społecznych, szczególnie teraz- 
w czasie, kiedy powinniśmy się wspierać, jak 
nigdy dotąd.

Po drugie część nowego wariantu przebiega 
po „starej nitce” DK 25, a więc przez wsie Fa-
bianów i Czekanów, które są gęsto zabudowa-
ne. O ile w sprawie mieszkańców Czekanowa 
nie powinienem się wypowiadać, to wiem, że 
mieszkańcy Fabianowa są mocno zaniepoko-
jeni swoim losem. Według forsowanego m.in. 
przez władze Kalisza wariantu 4a kilkanaście 
budynków wraz z zabudowaniami w Ociążu 
będzie musiało być wyburzonych (mniej wię-
cej tyle samo we wsi Czekanów). Pozostałe 
będą zlokalizowane zaledwie kilka metrów od 
czterech pasów drogi klasy GP i nawet ekrany 
akustyczne nie stanowią pocieszenia. Z tymi 
miejscami ludzie wiązali i nadal wiążą swoją 
przyszłość. Warto dodać, że za zabudowania-
mi ciągną się puste przestrzenie z możliwością 
zaaranżowania pod planowaną inwestycję. Jako 
burmistrz muszę bronić moich mieszkańców 
i ich wielopokoleniowego dobytku. 

Po trzecie z badań GDDKiA wynika, że głów-
ny ruch na odcinku Ostrów Wielkopolski - Ko-
nin odbywa się między największymi miastami 
tej części regionu, a więc Kaliszem i Ostrowem 
Wielkopolskim (ok. 70-80%). Priorytetem 
więc powinno być jak najszybsze i najbezpiecz-
niejsze skomunikowanie obu miast. Najlepiej 

służyć temu będzie istniejąca obwodnica No-
wych Skalmierzyc, bez dodatkowych zjazdów 
i węzłów. Niestety w preferowanym wariancie 
przejazd zostanie wydłużony. Ponadto na węźle 
w Skalmierzycach przewidujemy powstawanie 
poważnych zatorów, gdyż obecna droga (nie 
mająca też możliwości rozbudowy) nie przyj-
mie tak dużej ilości pojazdów.

W dobie niepewności gospodarczej należy 
wypracować wariant, który nie będzie genero-
wał dodatkowych kosztów po stronie wykupu 
domów, wyburzeń fabryk, parcelacji gospo-
darstw rolnych, ale będzie wykorzystywał ist-
niejącą infrastrukturę w postaci licznych wia-
duktów i od dawna wykupionych gruntów.

Te powody w naszej ocenie uniemożliwiają 
wybór obecnego wariantu. Są jednak  pozo-
stałe, przedstawione już w 2017 roku, które 
w żadnej mierze nie wydłużają i nie przekre-
ślają realizacji inwestycji. Są one wynikiem 
prac projektantów i to nad nimi chcemy się 
przy okazji kolejnych wideokonferencji ZOPI 
pochylić. Największym bowiem zagrożeniem 
dla realizacji inwestycji są ewentualne protesty. 
To one mogą skutecznie wydłużyć, a nawet po-
krzyżować plany dotyczące jej powstania. Jako 
burmistrz chcę tego uniknąć i dlatego w gronie 
ekspertów i samorządowców szukamy opty-
malnego rozwiązania. Powiem po raz kolej-
ny- niech ta inwestycja nie będzie zarzewiem 
konfliktu, tylko służy przyszłym pokoleniom. 
Wypracujmy kompromis i o to apeluję do Pana 
Prezydenta Miasta Kalisza.

 
Burmistrz Gminy i Miasta  

Nowe Skalmierzyce
Jerzy Łukasz Walczak
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Gminna pomoc przedsiębiorcom 
w czasach pandemii
Pandemia koronawirusa ma coraz większy wpływ na wszystkie sfery 
naszego życia, katastrofalne skutki odczuwają gospodarki wielu 
krajów. Stąd też każde – nawet te lokalne – działania podejmowane 
na rzecz jej poprawy mają teraz niebywałe znaczenie. 21 kwietnia 
Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podjęła uchwały mające na 
celu pomoc przedsiębiorcom a także wprowadzające ograniczenia 
wydatków w tegorocznym budżecie.

W tym najtrudniejszym okresie w celu 
ochrony miejsc pracy oraz wsparcia przed-
siębiorców działających na naszym terenie 
wprowadzamy zwolnienia z części podatku 
od nieruchomości za 2020 rok oraz przedłu-
żenie terminu jego płatności dla niektórych 
podmiotów. Negatywne skutki finansowe spo-
wodowane obniżeniem poziomu przychodów 
lub całkowitym wstrzymaniem działalności 
grozi niebezpieczeństwem znacznych zwolnień 
pracowników, a tym samym utraty dochodów 
z pracy dla wielu mieszkańców gminy, czemu 
musimy jako samorząd na ile jest to możliwe 
zapobiec – powiedział burmistrz Jerzy Łu-
kasz Walczak. Osobom fizycznym, prawnym 
i jednostkom nieposiadającym osobowości 
prawnej zatrudniającym do 49 pracowników 
przysługuje zwolnienie w wymiarze jednej 
raty podatku. Osoby prawne i jednostki niepo-
siadające osobowości prawnej zatrudniające 
od 50 do 200 pracowników mogą skorzystać 
ze zwolnienia z dwóch rat podatku, nato-
miast mającym w swych szeregach ponad 200 
zatrudnionych przysługuje nie tylko zwol-
nienie z dwóch rat podatku, ale także możli-
wość przedłużenia terminu płatności za maj 
lub czerwiec do 15 września br. Warunkiem 
otrzymania pomocy jest pogorszenie płynno-
ści finansowej przedsiębiorstwa o co najmniej 
25%, liczonej jako stosunek łącznych przycho-
dów ze sprzedaży w ciągu 2 miesięcy poprze-

dzających złożenie oświadczenia do łącznych 
przychodów ze sprzedaży z analogicznych 2 
miesięcy roku ubiegłego lub łącznych przy-
chodów ze sprzedaży za styczeń i luty 2020 
roku. Oświadczenie, o którym mowa powy-
żej, składa się do burmistrza Gminy i Miasta 
Nowe Skalmierzyce.

Szacujemy, że zwolnienia te uszczuplą gmin-
ny budżet o kwotę około 3.400.000,00 zł. Poza 
finansowymi skutkami ich wprowadzenia musi-
my również uwzględnić prawdopodobny znacz-
ny spadek dochodów z innych tytułów, jak np. 
udziału gminy w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i osób prawnych czy z pozostałych 
podatków i opłat lokalnych. Spadek dochodów 
jest na dzień dzisiejszy trudny do oszacowania 
– powiedział skarbnik Gminy i Miasta Bole-
sław Borkowski. Mniejsze wpływy budżetowe 
wymusiły na samorządzie konieczność pod-

jęcia uchwały o ograniczeniu bądź rezygnacji 
z wielu zaplanowanych na ten rok wydatków 
majątkowych i bieżących. 
Rezygnuje się m.in. z następujących wydat-
ków inwestycyjnych: 
• częściowy remont dachu budynku dworca 

kolejowego w Nowych Skalmierzycach  
(- 1.100.000,00 zł); 

• budowa parkingu miejskiego przy ul. 
Kolejowej (- 300.000,00 zł);

• przebudowa układu drogowego 
w południowej części parkingów przy 
Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych 
Skalmierzycach w obrębie ulicy Mostowej 
i nowego zjazdu do firmy Vossloh/Skamo 
(- 700.000,00 zł);

• zakup działki na parking przy Szkole 
Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach  
(- 133.600,00 zł);

• zakup działki i budowa placu zabaw przy 
Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów 
w Nowych Skalmierzycach  
(- 463.900,00 zł); 

• modernizacja skateparku w Nowych 
Skalmierzycach (- 300.000,00 zł);

Wprowadza się także oszczędności 
w wydatkach bieżących:
• zmniejszenie planowanych dotacji na 

budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków przez osoby fizyczne oraz na 
budowę zbiorników na wodę deszczową 
(- 250.000,00 zł);

• ograniczenie wydatków na oświatę;
• zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia 

pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce (- 200.000,00 zł);

• znaczne ograniczenie wydatków na 
promocję, kulturę i sport, w tym m.in. 
odwołanie XXVII Dni Nowych Skalmierzyc 
i innych imprez (- 485.000,00 zł) oraz 
ograniczenie działalności Centrum Kultury 
oraz Biblioteki Publicznej (- 150.000,00 zł);
Jako samorząd uznaliśmy, że wprowadzo-

na przez rząd tarcza antykryzysowa może nie 
wystarczyć, by powstrzymać załamującą się go-
spodarkę. Przedsiębiorcy to zaś sól naszej ziemi, 
w olbrzymiej mierze warunkująca jej dobrobyt. 
Ich problemy w bezpośredni sposób przekła-
dają się na zatrudnienie, a przez to również 
na poziom życia naszych mieszkańców. Nawet 
więc jeśli podjęta na sesji decyzja o zwolnie-
niu z części podatku od nieruchomości mocno 
uszczupli nasz budżet i zmusi do oszczędności, 
w tym inwestycyjnych, to summa summarum 
najważniejsze w tym wszystkim jest teraz oca-
lenie miejsc pracy, ocalenie rodzin. A inwesty-
cje? Furtka pozostaje otwarta, a my będziemy 
reagować adekwatnie do rozwoju sytuacji. Póki 
co będziemy realizować te najważniejsze i naj-
pilniejsze, inne odkładając w czasie. Jeśli tylko 
jednak pojawią się jakiekolwiek oszczędności 
lub sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie – to 
i część z nich „wskoczy” z powrotem do budżetu 
– komentuje burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Magdalena Kąpielska, Dariusz Smułka
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Uroczystości 3 Maja

Laptopy w ramach programu 
„Zdalna Szkoła”
Wprowadzenie na obszarze kraju stanu epidemii pociągnęło za sobą 
decyzje Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu stacjonarnych 
zajęć szkolno-wychowawczych. Zamknięcie placówek oświatowych 
wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. 

Od 16 marca br. jest to nauczanie na odle-
głość. Uczniowie zamiast więc w szkolnych 
ławkach zasiadają w domach przed monitora-
mi komputerów, laptopów, tabletów bądź ekra-
nami telefonów komórkowych i smartfonów 
– każdy posiłkuje się, czym może … Pojawił się 
jednak problem z dostępnością do sieci bądź 
niezbędnego dla nauki zdalnej sprzętu elektro-
nicznego – widać to szczególnie w rodzinach 
uboższych lub wielodzietnych, gdzie trzeba te 
urządzenia dzielić z rodzeństwem, a lekcje od-
bywają się w tym samym czasie.

Sytuację tę uratowaliśmy poprzez kupno lap-
topów, na które zapotrzebowanie złożyli nam 
dyrektorzy. To ponad 30 komputerów, które 
przekazaliśmy placówkom, a one wypożyczyły je 
potrzebującym wychowankom. Po okresie nauki 
zdalnej sprzęt powróci na wyposażenie do ma-
cierzystych szkół i będzie wykorzystywany nadal 
– tłumaczy burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Zakup 26 laptopów został sfinansowany 
ze środków, które Gmina pozyskała jako grant 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020. To kwota 70 
tysięcy złotych. Dodatkowo darowiznę na ten 
cel przekazali również lokalni przedsiębiorcy: 
firma MultiNet, która przekazała pieniądze na 3 
laptopy oraz Państwo Aleksandra i Andrzej Ro-
gowscy, którzy zadeklarowali pokrycie kosztów 
3 kolejnych – uzupełnia burmistrz i dodaje: To 
kolejne osoby, które włączyły się w walkę poma-
gającą przetrwać pandemię – w tym wypadku 
chodzi o wsparcie naszej gminnej oświaty i dzie-
ci, które musiały odnaleźć się w niecodziennej 
dla nich sytuacji edukacyjnej. Doceniam ten 
szlachetny gest, bo nauka i wychowanie to war-
tości bezcenne.

Magdalena Kąpielska 

Tak skromnych uroczystości związanych 
z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
jeszcze nie było. Zabrakło pocztów sztan-
darowych, orkiestry, chóru oraz miesz-
kańców. W obliczu epidemii nie mogło być 
inaczej- podobnie świętowano na terenie 
całego kraju.

Chcąc jednak wprowadzić chociaż na-
miastkę świątecznego klimatu oraz połączyć 
się symbolicznie z mieszkańcami zdecydo-
wano się po raz pierwszy na odegranie Ma-
zurka Trzeciego Maja z aparatury hejnało-
wej. Rozbrzmiały więc słowa „Witaj majowa 
jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie, uczci-
my ciebie piosenką, która w całej Polsce sły-
nie”. Być może ten tegoroczny element wpi-
sze się na stałe w obchody- mamy nadzieję 
jednak, że tylko on…

Kwiaty w imieniu społeczności gminy zło-
żyli burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, Poseł 
na Sejm RP Tomasz Ławniczak, przewodni-
czący rady Tadeusz Orzechowski oraz sekre-
tarz Michał Ciupka. Mszę w intencji Ojczyzny 
sprawował ks. kan. Zbigniew Króczyński. 

Aleksander Liebert

Do uczniów gminnych szkół  
trafi ponad 30 laptopów
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Święto 3 Maja w Skalmierzycach 
Nowych w okresie międzywojennym
29 kwietnia 1919 roku Sejm Ustawodawczy uznał rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja świętem narodowym Odrodzonego Państwa 
Polskiego. Dzień 3-Maja jako rocznicę Konstytucji 1791 roku ustanawia 
się w całej Rzeczypospolitej Polskiej jako uroczyste święto po wieczne 
czasy – pisano w ustawie z 1919 roku. Jakże więc długa była droga 
tego święta do uznania jego znaczenia dla polskiej historii i narodowej 
tożsamości. 

Dzień uchwalenia Konstytucji w roku 1791, 
pierwszej w Europie, a drugiej po Konstytucji 
Stanów Zjednoczonych, musiał przechodzić 
niewiarygodnie trudne koleje losu i z jakże 
wielkim trudem przebijał się do znaczenia, 
jakie posiadał dla polskiej praworządności. 
Mimo postanowień Sejmu Ustawodawcze-
go w 1919 r., wkrótce nadeszły lata II wojny 
światowej oraz bliżej nam znany okres Polski 
Ludowej, kiedy tę datę zupełnie wymazywa-
no z polskiej historii. W pewnym sensie zosta-
ła ona zachowana w polskich kościołach, gdyż 
dzień 3 maja w roku 1925 został ustanowio-
ny w Kościele świętem Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski. W roku 1951 władza 
ludowa zupełnie wykreśliła ten dzień z kalen-
darza świąt państwowych. Również zaraz po 
uchwaleniu konstytucji w dniu 3 maja 1791 
roku nie cieszyła się ona względami nie tylko 
państw zaborczych, ale też skrajnej polskiej 
opozycji. Dwa dni po uchwaleniu Sejm Cztero-
letni podjął uchwałę o wzniesieniu „Świątyni 
Najwyższej Opatrzności” mającej być dzięk-
czynieniem Bogu za możliwość uchwalenia 
tak doniosłego aktu prawnego, jakim była 
Konstytucja 3 Maja. W 1792 roku marszałek 
Małachowski zgłosił projekt upamiętnienia 
rocznicy przez złożenie Opatrzności podzię-
kowań za wydobycie Polski spod przemocy 
obcej i nieładu domowego. Podziękowaniami 
tymi miało być ustanowienie święta konsty-
tucji obchodzonego w dniu imienin króla Sta-

nisława Poniatowskiego, czyli 8 maja. Dzień 3 
maja nie był jeszcze wówczas świętem Mat-
ki Bożej. Atmosfera polityczna w roku 1792 
była tak napięta, iż wojsko musiało obsadzić 
trasę przejazdu króla z zamku królewskiego 
do kościoła św. Krzyża, gdzie odbyła się uro-
czysta rocznicowa sesja sejmu. W kościele 
przemawiał nie tylko marszałek Małachow-
ski, ale też sam król Stanisław Poniatowski. 
Popołudniu król dokonał symbolicznego 
wmurowania kamienia węgielnego pod bu-
dowę świątyni „Opatrzności”. Wieczorem 
w Teatrze Narodowym wystawiono sztukę 
„Kazimierz Wielki”. Ten dzień był ostatnim 
tak uroczystym dniem w Warszawie, jak i ca-
łej Ojczyźnie, przed ponad 123-letnią niewo-
lą. Po latach zaborów dopiero w roku 1916 
władze pruskie i austriackie zezwoliły na 
wznowienie obchodów 125-lecia Konstytucji 
3 Maja. W tym dniu rano w kościele św. Krzyża 
odbyła się dziękczynna msza św. z wmurowa-
niem pamiątkowej tablicy. Uroczyste obchody 
zorganizował Uniwersytet Warszawski, a uli-
cami wielu miast przeszły patriotyczne mani-
festacje. Zaczęła się budzić polska tożsamość, 
która zaowocowała rokiem 1918.

3 Maja w SkalMierzycach  
w roku 1791

Radość z uchwalenia tak doniosłego aktu 
prawnego udzieliła się w roku 1791 także 
proboszczowi parafii św. Katarzyny w Skal-

mierzycach, ks. Stanisławowi Podbowiczowi, 
który fakt ten ogłosił z kościelnej ambony 
wspominając, że uchwalona konstytucja 
przynosi wolność całemu narodowi i odtąd 
wszyscy będą mieć równe prawa. Wieść o wy-
darzeniach w Warszawie musiała być szero-
ko komentowana wśród parafian, skoro jeden 
z poddanych dworu śliwnickiego, być może 
przy kufelku piwa, wygłosił publicznie opinię, 
że odtąd będzie można bić nawet podstaro-
ścich. Zaniepokojony tymi i być może innymi 
głosami „wolnych włościan” dziedzic śliwnic-
ki zgłosił fakt niesubordynacji do Kaliskiej 
Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej. 
Wdrożono śledztwo przeciwko ks. Podbowi-
czowi, oskarżając go o podburzanie chłopów. 
Ks. Podbowicz musiał wyjaśnić parafianom, 
że nowa konstytucja nie znosi poddaństwa 
i pańszczyzny. Jednocześnie komisja wyzna-
czyła odważnemu chłopu karę, którą musiał 
odbyć w skalmierzyckim kościele. Wkrótce 
jednak skończyły się nadzieje na wolną i spra-
wiedliwą Ojczyznę, nastał czas zaborów. Skal-
mierzyce stały się ważnym punktem na mapie 
świata, gdyż wyznaczono tu granicę między 
Rosją i Prusami wraz z komorą celną wokół, 
której zaczęła powstawać nowa miejscowość. 

Początki święta 3 Maja  
w Szkole SkalMierzyckiej 

Jeszcze nie zdążyły zabliźnić się rany po 
wojnie, a w sercach Polaków już wzrastały 
uczucia patriotyczne. W szkole skalmierzyc-
kiej kierownik Ludwik Jabłoński odnotował 
w kronice, że od 1maja wprowadza się ję-
zyk polski jako język nauczania. Natomiast 
w dniu 3 maja 1919 roku po raz pierwszy 
w Skalmierzycach obchodzono rocznicę Kon-
stytucji trzeciomajowej. Pokolenie, któremu 
po latach niewoli przyszło na nowo odbudo-
wywać historię i tradycję, tak pieczołowicie 
przechowane w świadomości Polaków, po-
trafiło wskrzesić pamięć Konstytucji z 1791 
roku. W tym dniu w kościele skalmierzyckim 
ks. radca Piotrowicz odprawił być może po 
raz pierwszy legalnie mszę św. w intencji Oj-
czyzny, na którą przybyły dzieci z miejscowej 
szkoły wraz z nauczycielami. Po mszy w szko-
le odbyła się uroczystość z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Odtąd co roku 
dzień ten był świętowany tak w szkole, jak i w 
kościele. Święto trzeciomajowe obchodzone 
było po odzyskaniu niepodległości w każ-
dym większym mieście Polski, ale już od roku 
1923 wraz z dochodzeniem do głosu ugru-
powań lewicowych w niektórych miastach 
rozpoczęły się manifestacje w dniu 1 maja 
związane z ruchem robotniczym, któremu 
sprzyjała niezwykle trudna sytuacja ekono-
miczna kraju. W kwietniu 1923 roku prasa 
ostrowska zamieściła informację zatytułowa-
ną „Pochód Antychrysta”, w której napisano: 
Opinia naszego miasta do głębi poruszona jest 
pogłoskami jakoby na ulicach Ostrowa w dniu 
1-maja miał się ukazać pochód z czerwonym 
sztandarem. Godło międzynarodówki, pod Skalmierzyce Nowe, Chór „Halka” w czasie święta 3 Maja w 1926 roku
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którym przed 3-ema laty szła nawała bolsze-
wicka na Polskę, splamiony krwią naszych 
robotników i godło terroru, gwałtu i zamętu. 
My Polacy zwłaszcza Wielkopolanie, nie go-
dzimy się z tym jadem bolszewickim. Jak się 
później okazało, już od 1927 roku w dniu 1 
maja w Ostrowie odbywały się oficjalne ma-
nifestacje. Jednak w międzywojniu nigdy nie 
przysłoniły one święta 3 Maja, podczas któ-
rego w 1923 roku odsłonięto na cmentarzu 
pomnik Powstańców Wielkopolskich, przy 
którym spoczął też Jan Mertka.  

W roku 1927 w Skalmierzycach odbyły się 
uroczystości z okazji 3 Maja. Rano wszystkie 
dzieci szkolne wraz z nauczycielami zebrały 
się na Placu Wolności i z orkiestrą Straży Po-
żarnej ze Szczypiorna wraz z przedstawicie-
lami władz udały się w pochodzie do kościo-
ła. Uroczystą sumę z patriotycznym kazaniem 
wygłosił ks. radca Piotrowicz. Podczas mszy 
śpiewał chór „Echo” pod kierunkiem nauczy-
ciela Hedrycha. Po uroczystościach w kościele 
uformował się pochód dzieci szkolnych oraz 
miejscowych organizacji i wraz z orkiestrą 
wszyscy przeszli ulicami Skalmierzyc Nowych 
na Plac Wolności do znajdującego się tam par-
ku. W parku chór kolejowy „Halka” odśpiewał 
pieśń „Witaj majowa jutrzenko”, a nauczyciel-
ka Kopeć wygłosiła referat o znaczeniu Kon-
stytucji 3 Maja. Po wzniesieniu trzykrotnego 
okrzyku na cześć Rzeczypospolitej i odśpie-
waniu „Roty” zakończono uroczystość.

Święto obchodzone było nie tylko 
w Skalmierzycach Nowych. Nabożeństwa 
za Ojczyznę odbywały się także w wioskach, 
gdzie były parafie. W roku 1928 takie uro-
czystości odbyły się w Ociążu. Działające tu 
organizacje we wspólnym pochodzie udały 
się do kościoła na mszę św. Po południu To-
warzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Towarzy-
stwo Młodzieży i Kółko Rolnicze spotkały się 
w Domu Katolickim na akademii z udziałem 
ks. Rosochowicza. Referat o konstytucji wy-
głosił nauczyciel Polak. Na zakończenie odbył 
się śpiew pieśni patriotycznych przygotowa-
ny przez kierownika Szostaka oraz wspólnie 
zaśpiewano hymn „Boże coś Polskę”. 

Także w roku 1928 uroczystości trzecio-
majowe zorganizowano w Ostrowie, a były 
to zawody sportowe w dwóch konkurencjach. 
W pierwszej startowały drużyny bojowe, któ-
re w pełnym uzbrojeniu miały do pokonania 
trasę ze Skalmierzyc do Ostrowa. Do tych 
zawodów zgłosiły się trzy drużyny: drużyna 
wojskowa z 60 pp, drużyna Przysposobienia 
Wojskowego z Kurowa oraz drużyna Przy-
sposobienia Wojskowego ze Skalmierzyc 
Nowych. Start zawodników nastąpił w Skal-
mierzycach o godz. 1230. Na mecie w rynku 
ostrowskim jako pierwsza zameldowała się 
drużyna wojskowa z Ostrowa, druga była 
drużyna PW z Kurowa, trzecie miejsce zajęła 
drużyna PW ze Skalmierzyc Nowych. Na ca-
łej prawie 20-kilometrowej trasie przemar-
szu opiekę lekarską sprawował dr pułkow-
nik Ożegowski z Ostrowa. Drugą sportową 

rozgrywką były wyścigi cyklistów z rejonu 
ostrowskiego. Po zakończeniu wszystkich 
konkurencji nastąpił moment wręczenia dy-
plomów, defilada uczestników przed miejsco-
wymi władzami oraz obiad i akademia. Orga-
nizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom 
transport samochodowy do domu.

W roku 1929 uroczystości były jeszcze 
bardziej uroczyste. Już w dniu 2 maja odbył 
się capstrzyk ulicami Skalmierzyc Nowych 
z udziałem wszystkich stowarzyszeń niosą-
cych nie tylko swoje klubowe sztandary, ale 
również oświetlone lampiony. W święto 3 
Maja już o godzinie 930 zebrały się wszystkie 
organizacje na Placu Wolności, skąd w po-
chodzie przeszły ulicami Kaliską, 3 Maja, Ko-
ściuszki i Kolejową do kaplicy przy dworcu 
na nabożeństwo odprawione przez ks. St. 
Szwedzińskiego. Po jego zakończonym znów 
uformowano pochód, który tym razem prze-
szedł ulicami Mostową, Polną, Lipową, Ka-
mienną, Mickiewicza, 29 Grudnia i Kaliską na 
Plac Wolności. Tam odbyła się akademia roz-
poczęta przez naczelnika gminy St. Kroczyń-
skiego. Z kolei rozpoczęły się wystąpienia 
dzieci, chóru szkolnego, śpiewy chóru „Hal-
ka”. Odczyt o znaczeniu Konstytucji 3 Maja 
wygłosił kierownik szkoły J. Jaracz, a orkie-
stra zagrała hymn „Jeszcze Polska nie zginę-
ła”. Wszyscy uczestnicy poparli przygotowany 
tekst rezolucji potępiającej niemieckie zaku-
sy na nasze ziemie. Na poparcie tych słów 
wszyscy spontanicznie odśpiewali „Rotę”. Dla 
podkreślenia patriotycznego zaangażowania 
i postawy skalmierzyczan wypada zaznaczyć, 
jakie organizacje włączyły się w uroczystości 
rocznicy Konstytucji 3 Maja. W pochodzie 
brali udział: na początku Towarzystwo Cykli-
stów na rowerach, za nimi młodzież szkolna, 
harcerze, orkiestra Towarzystwa Kolejarzy, 
członkowie Rady Gminy, Towarzystwo Gim-

nastyczne „Sokół”, Związek Podoficerów, 
Związek Powstańców i Wojaków, Kluby Spor-
towe „Pogoń” i „Legia”, Towarzystwo Śpiewu 
„Halka”, Towarzystwo Śpiewu „Echo”, Stowa-
rzyszenie Młodych Polek, Stowarzyszenie 
Młodzieży Szkolnej, Towarzystwo Robotni-
ków Katolickich oraz Towarzystwo Kolejarzy. 
Razem uczestniczyło 16 organizacji, sądzić 
więc można, że liczba wręcz imponująca. Jak-
że więc skromnie wyglądają nasze współcze-
sne obchody patriotyczne… 

W roku 1933 organizatorem uroczystości 
święta 3 Maja było lokalne koło Bezpartyjne-
go Bloku Współpracy z Rządem. Podobnie jak 
co roku już 2 maja odbył się capstrzyk ulica-
mi Skalmierzyc Nowych z orkiestrą na czele. 
W pochodzie maszerowały drużyny Związku 
Strzeleckiego, przedstawiciele władz i urzę-
dów, straż pożarna. W samo święto zbiórka 
towarzystw odbyła się na Placu Wolności, 
skąd przemaszerowano do kościoła Bożego 
Ciała. Na czele pochodu szedł uzbrojony od-
dział Kolejowego Przysposobienia Wojsko-
wego, oddział Związku Strzeleckiego, liczni 
pracownicy kolejowi, dzieci szkolne wraz 
z gronem nauczycielskim, a dalej pozostałe 
organizacje wojskowo-wychowawcze i spo-
łeczno-zawodowe. W kościele mszę św. od-
prawił ks. Czesław Gmerek. Po nabożeństwie 
odbyła się defilada oddziałów KPW oraz 
pozostałych organizacji przed miejscowymi 
władzami, po czym pochód skierował się do 
sali kantyny przy ulicy Mostowej na uroczystą 
akademię. Jej otwarcia dokonał prezes BBWR 
Fr. Garstecki. Orkiestra kolejowa pod batutą 
W. Gurbisza wykonała utwór Kosickiego „Cud 
nad Wisłą”. Nauczyciel Edmund Kaczmarek 
wygłosił referat o Konstytucji 3 Maja. W pro-
gramie artystycznym uczestniczyli członko-
wie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, chóry 
„Echo” i „Halka”. W godzinach popołudnio-
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wych Towarzystwo Cyklistów zorganizowało 
wyścigi kolarskie na terenie miasta. Natomiast 
wieczorem miejscowe „obywatelstwo” uczest-
niczyło na sali KPW w przedstawieniu sce-
nicznym wyreżyserowanym przez Wojciecha 
Połczyka pt. „Kłopoty pana Złotopolskiego”.

Jak wspomniałem wcześniej społeczności 
wiejskie także organizowały swoje obchody 
patriotyczne. W 1933 roku w Biskupicach 
Ołobocznych uformował się pochód z udzia-
łem dzieci szkolnych, miejscowych towa-
rzystw oraz orkiestry, który przemaszerował 
do kościoła. Po nabożeństwie wszyscy prze-
szli pod pomnik poległych, gdzie odbyły się 
deklamacje, śpiewy oraz okolicznościowy 
referat. Wieczorem społeczność spotkała się 
na przedstawieniu zatytułowanym „Polska 
wiosna” odegranym przez młodzież szkolną. 
W przeddzień uroczystości w szkole odbyło 
się „Święto sadzenia drzewek”. Do już rosną-
cych 25 drzewek morwowych dosadzono 
kolejnych 14, ofiarowanych przez kierownika 
szkoły Okrucińskiego. 

Podobnie uroczystości przebiegały w Go-
styczynie. Pochód miejscowych towarzystw 
pod kierunkiem ppor. Kobzy z Leziony prze-

szedł przez wieś do kościoła na mszę św. 
celebrowaną przez ks. Rupińskiego. Po mszy 
w świetlicy odbyła się akademia z referatem 
Herberta Kobzy oraz śpiewami i deklamacja-
mi dzieci ze szkoły w Gostyczynie i Lezionie. 
Śpiewy wykonał chór pod kierunkiem pana 
Kędziory. Na zakończenie odśpiewano pieśń 
„My chcemy Boga” oraz „Nie rzucim ziemi”.

W Droszewie w roku 1938 mszę św. 
w dniu 3 maja odprawił ks. Wiśniewski. Po 
mszy śuformował się pochód zmierzający 
na boisko szkolne, gdzie przygotowano aka-
demię. Deklamacje oraz śpiewy patriotyczne 
wykonali uczniowie. Referat o konstytucji 
wygłosił kierownik szkoły pan Czubak. Wie-
czorem w Kotowiecku odbyła się zabawa, a w 
Droszewie młodzież przygotowała przedsta-
wienie pt. „Kresowiak w Ameryce”. Dochód 
z przedstawienia w wysokości 109 zł prze-
znaczono na rzecz budowy szkoły.

W roku 1938, podobnie jak co roku, w Skal-
mierzycach Nowych już 2 maja odbył się cap-
strzyk ulicami miasta z udziałem wszystkich 
organizacji i młodzieży szkolnej. Nazajutrz 
z Placu Pierackiego wyruszył pochód do ko-
ścioła Bożego Ciała na mszę św. odprawioną 

przez ks. Fr. Jelińskiego. Z kościoła wyruszył 
pochód z orkiestrą pod kierunkiem pana 
Cieślawskiego na stadion KPW na akademię. 
Oddziały prowadził ppor. J. Garszczyński. Re-
ferat wygłosił kierownik Wójcicki, a śpiewy 
wykonywały drużyny harcerskie, chór „Hal-
ka” i chór szkolny. Popołudniu o godzinie 1615 

wystartował „Bieg Narodowy”. Na dystansie 
1500 m, przy 8 zawodnikach, wygrał Pietra-
sik ze Skalmierzyc, za nim kolejno Jasiński 
oraz Kurzajewski. Na dystansie 3000 m star-
towało 5 zawodników, którzy zajęli kolejno 
miejsca: 1- Grobelny, 2 -Klaużyński, 3- Zieliń-
ski. W trakcie trwania biegu na boisku odbył 
się mecz piłkarski między drużyną KPW Skal-
mierzyce Nowe a kaliskim klubem „Naprzód”. 
Wygrali sportowcy ze Skalmierzyc 1:0. 

Tych kilka relacji z przebiegu uroczystości 
trzeciomajowych w Skalmierzycach Nowych 
pozwala nam z uczuciem podziwu przekonać 
się o niespotykanym dzisiaj zaangażowaniu 
społecznym i współpracy ówczesnych miesz-
kańców i członków różnych organizacji, któ-
rzy potrafili w sposób aktywny i spontaniczny 
cieszyć się z odzyskanej po latach wolności. 

Oprac. i zdjęcia Jerzy Wojtczak

Historia jednej fotografii cz. 5

Szkoła w Ociążu z nagrodą SKO 
24 kwietnia został rozstrzygnięty wyjątkowy konkurs dedykowany szkołom  
i nauczycielom, zorganizowany przez Bank PKO BP z okazji 85-lecia SKO. 

Wzięło w nim udział prawie 200 szkół 
podstawowych z całego kraju. Konkurs trwał 
od 8 listopada 2019 r. do 10 kwietnia 2020 
r. Jego celem była promocja praktycznej edu-
kacji finansowej w ramach programu SKO. 
W rywalizacji szkół pod uwagę brane były 
następujące kryteria: promocja oszczędza-
nia (nowi członkowie SKO), powszechność 
oszczędzania (liczba oszczędzających poni-
żej 13 r.ż.) oraz suma środków na specjalnym 

konkursowym koncie, uzyskanych w trakcie 
działań podejmowanych w ramach SKO 
w danej szkole, np. zbiórki, kiermasze.

Wybrano 85 laureatów. Wśród nich 
jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Ociążu, która zdobyła nagrodę II stopnia 
– robota do nauki programowania.

Dziękujemy za docenienie naszych dzia-
łań i gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Opiekunowie SKO - J. Poprawska, G. Kucharska

Jedni wspominają z sentymentem, inni 
cieszą się, że to już za nami- mowa o pocho-
dach pierwszomajowych, które były organi-
zowane w wielkich miastach i małych mia-
steczkach. Takie przemarsze odbywały się 
także w Nowych Skalmierzycach, a pamiątką 
po nich są zdjęcia, które zapewne niejedna 
rodzina posiada w swoich szuflach. Jedno 
z takich zdjęć, tym razem z własnego albu-
mu rodzinnego, chciałem przy tej okazji za-
prezentować. Na fotografii widać ulicę Kole-
jową. W tle ledwo czytelny zarys dawnej linii 
kolejowej, dobrze jeszcze pamiętanej przez 
mieszkańców. Zabudowania niewiele się od 
tego czasu zmieniły, za to ile znajomych twa-
rzy przeszło już do wieczności...

 
 Aleksander Liebert
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Owocna akcja poboru krwi  
w dobie pandemii

Nigdy nie wahaj się pomagać, kiedyś Ty 
możesz potrzebować pomocy – między inny-
mi tymi słowami na swoim profilu facebo-
okowym prezes klubu Honorowych Dawców 
Krwi w Nowych Skalmierzycach Henryk Olej-
nik dziękował uczestnikom i darczyńcom 84. 
akcji poboru krwi, która odbyła się 25 kwiet-
nia w hali stadionu miejsko-gminnego.

Ta edycja wyglądała zgoła inaczej 
– w związku z obostrzeniami związanymi 
z gromadzeniem się, zakrywaniem twarzy itd. 
krwiodawcy zobowiązani byli do wcześniej-
szego, telefonicznego zgłoszenia udziału w ak-

cji. Ale i to nie przeszkodziło zebrać aż 26,5 
litra krwi, co w czasie trwającej pandemii jest 
bardzo dobrym wynikiem. Chęć podzielenia 
się bezcennym dobrem wykazały 73 osoby, 
a po weryfikacji dokonanej przez kaliskie Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa ostatecznie 
dokonało tego 59 osób (w tym 19 kobiet i 40 
mężczyzn). 

W imieniu miejscowego klubu HDK zapra-
szamy na kolejną akcję, która odbędzie się 27 
czerwca br.

Dariusz Smułka

Strażacy z Boczkowa  
stanęli na wysokości zadania
Walka całego świata z pandemią koronawirusa nie ustaje,  
ale i ludzi chcących nieść pomoc jest coraz więcej. 

Postawą godną pochwały wykazali się 
strażacy z OSP w Boczkowie, którzy 15 i 16 
kwietnia zorganizowali przy remizie zbiórkę 
środków dezynfekcyjnych, maseczek, ręka-
wiczek jednorazowych, mydeł antybakteryj-
nych, ręczników papierowych, itp.

Nie spodziewaliśmy się takiego powodzenia 
akcji – udało się nam zebrać dużo wszelkiego 
rodzaju środków ochronnych i czystości, tak 

niezbędnych w tym trudnym czasie. Dodatkowo 
jednostka oraz mieszkańcy wsi zebrali 2 tysiące 
złotych, dzięki którym mogliśmy dokupić pły-
nów do dezynfekcji, rękawiczek a także sprzęt: 
przyłbice i kombinezony – powiedział sołtys 
wsi a zarazem tutejszy ochotnik Paweł Świ-
derski. Z tego miejsca chciałbym podziękować 
wszystkim zaangażowanym w akcję: druhom, 
mieszkańcom oraz sponsorom, w szczególności 

zaś Romanowi Menderze – dodaje sołtys.
Zgodnie z zapowiedzią rzeczy przekazano 

na rzecz ostrowskiego szpitala, a z zebranej 
kwoty wsparto także Dom Pomocy Społecz-
nej w Psarach. Cieszy taka postawa naszych 
strażaków. W końcu zgodnie z ich zawołaniem 
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” jest to 
czas, kiedy jako społeczeństwo powinniśmy 
okazywać sobie pomoc w każdy możliwy spo-
sób. Gratuluję pomysłu i udanej akcji – sko-
mentował Burmistrz Gminy i Miasta Nowe 
Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Dariusz Smułka

W czasie akcji krew oddało 59 osób

Zebrane środki zostały przekazane  
na rzecz ostrowskiego szpitala
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OGŁOSZENIE
Wydział komunikacji  

- filia Starostwa Powiatowego  
w Ostrowie Wielkopolskim  
- jest z powrotem czynny.

Godziny funkcjonowania:
pon. 8.00-16.00
wt. 8.00-15.00  

(pierwsze wtorki miesiąca  
do godz. 12.00)

śr., czw., pt 8.00-15.00

Świetlica w Boczkowie z kostką brukową
Dobiegły finału prace związane z utwardzeniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Boczkowie.  
Na powierzchni 570 m2 na betonowej podbudowie ułożono kostkę brukową wraz z obrzeżami.

Powstałe przy świetlicy parking oraz taras 
z kostki betonowej dopełniły całości moderni-
zacji tego obiektu – począwszy od 2016 roku, 
kiedy sala przeszła kompleksowy remont wnę-
trza, przez 2018, kiedy to odnowiono elewację, 
ubiegłoroczne utworzenie Otwartej Strefy Ak-

tywności, aż po efekt prac dzisiejszych. Mam 
nadzieję, że gdy minie trudny dla wszystkich 
czas pandemii, ponownie będziemy mogli 
spotykać się tu z mieszkańcami – powiedział 
Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzy-
ce Jerzy Łukasz Walczak.

Przedsięwzięcie było w całości finanso-
wane z gminnego budżetu, a jego koszt to 
prawie 85 tys. zł.

 
Dariusz Smułka

Ulica Wierzbowa we Węgrach gotowa
Zakończyły się prace przy jednej z pierw-

szych tegorocznych inwestycji drogowych 
– ulicy Wierzbowej we Węgrach. Nowa na-
wierzchnia bitumiczna została położona na 
odcinku o długości 240 metrów od strony 
skrzyżowania ulic Bursztynowej i Łąkowej. 
Szerokość jezdni wynosi 4 metry. Pobo-
cza, wjazdy do posesji i na pola umocnio-
no kruszywem.

Przedsięwzięcie kosztowało blisko 100 
tysięcy zł.

Dariusz Smułka

Ulica Wierzbowa przed i po remoncie
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Naukowe, artystyczne, sportowe…  
- nowości w stypendiach
Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce  
mają sześcioletnią tradycję. Ich rodzaj oraz zasady  
przyznawania z czasem ewoluowały. Początkowo były to  
nagrody za osiągnięcia w nauce, później objęły one  
sportowców a także uzdolnionych artystycznie wychowanków  
szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Gminy.

W tym roku system stypendialny ulega 
dość dużym zmianom. Odrębnymi uchwa-
łami zostały przyjęte regulamin przy-
znawania stypendiów naukowych i tzw. 
artystycznych oraz zasady przyznawania 
stypendiów i nagród sportowych. Najważ-
niejsza wiadomość, którą chcę przekazać 
młodym jest taka, że stypendia dostaną naj-
lepsi z najlepszych, ale wzrośnie też ich kwo-
ta – mówi burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

W pierwszym z przypadków – stypen-
dium naukowego – podwyższone zostały 
wymogi związane ze średnią ocen za dany 
rok szkolny. O wsparcie będą mogli ubie-
gać się uczniowie ze średnią minimum 5,5, 
która upoważni ich do otrzymania jednora-
zowego świadczenia pieniężnego w wyso-
kości 1000 zł. Dla prymusów ze średnią 6,0 
przewidziano kwotę o 250 zł wyższą. Jest 
więc o co walczyć.

Minimum 4,5 musi wynieść średnia, któ-
ra pozwoli otrzymać uczniowi stypendium 
artystyczne – warunkiem jest posiadanie 
udokumentowanych osiągnięć w repre-
zentowanej przez niego dziedzinie sztuki. 
Dotyczy to sukcesów w roku szkolnym, 
za który składany jest wniosek, a są nimi 
miejsca I-III w przeglądach, festiwalach, 
konkursach czy olimpiadach artystycz-

nych o zasięgu co najmniej wojewódzkim, 
promujących jednocześnie Gminę i Miasto 
Nowe Skalmierzyce. 

Ten, kto ma prawdziwą pasję, nie uczy się 
czy nie szlifuje talentu dla materialnych ko-
rzyści, wierzę jednak, że wsparcie w postaci 
stypendium choć w niewielkim stopniu po-
maga młodym i zdolnym rozwijać się dalej 
– wyjaśnia burmistrz, który tłumaczy też 
powody zmian w zasadach przyznawania 
i kwotach stypendiów sportowych: Ambit-
nych i uzdolnionych sportowców w naszej 
Gminie nie brakuje. Ich sukcesami żyjemy 
i cieszymy się z nich wszyscy. Z myślą więc 
o nich wprowadziliśmy zupełnie nowy pro-
gram stypendialny, obejmujący szerszą niż 
dotychczas grupę wiekową i skalę finansową 
– tak, aby przyznana kwota była adekwatna 
do osiągnięć. Do tej pory mogli je otrzymać 
tylko uczniowie naszych szkół podstawo-
wych i gimnazjów, a ich maksymalna wyso-
kość nie przekraczała 1 tys. złotych. Teraz 
górny pułap to 3 tys. złotych, a stypendiami 
bądź nagrodami burmistrza wspierać bę-
dziemy mieszkańców Gminy osiągających 
wysokie wyniki w sportach indywidualnych 
i drużynowych do 26 roku życia.

 Intencją wprowadzenia uchwały dot. 
stypendiów i nagród sportowych była chęć 

docenienia szerszej niż dotychczas grupy 
sportowców będących zawodnikami ka-
dry narodowej lub wojewódzkiej a także 
zdobywających laury w zawodach, turnie-
jach czy rozgrywkach na arenach woje-
wódzkich, krajowych i międzynarodowych 
w dyscyplinach mających znaczenie dla 
Gminy. Za takie uznano: piłkę nożną, ręcz-
ną, siatkową i koszykową, lekkoatletykę, 
pływanie, sporty walki, badminton, szachy, 
kolarstwo, gimnastykę i sporty motorowe. 
Stypendia mają być wyrazem uznania dla 
prezentowanego przez zawodnika pozio-
mu i jego osiągnięć, a zarazem motywacją 
i formą pomocy umożliwiającą dalszy spor-
towy rozwój. W zależności od osiągnięć 
oraz rodzaju konkurencji (indywidualna 
bądź zespołowa) ten rodzaj gratyfikacji 
finansowej waha się od kilkuset aż do 3 
tys. złotych. Wysokość nagrody może na-
tomiast wynieść maksymalnie do 1500 zł 
rocznie i jest ona przyznawana wyłącznie 
za przygotowanie zawodnika do impre-
zy sportowej o randze międzynarodowej 
lub krajowej.

Wnioski o stypendia naukowe i arty-
styczne należy złożyć w Urzędzie w ter-
minie do 15 września danego roku kalen-
darzowego, w którym zakończył się rok 
szkolny. W przypadku stypendium sporto-
wego termin ten upływa 29 maja, a nagro-
dy sportowej – 30 października.

Szczegółowe kryteria przyznawania 
oraz kwoty stypendiów i nagrody Burmi-
strza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
można znaleźć w uchwałach opublikowa-
nych na stronie Urzędu w Biuletynie Infor-
macji Publicznej. Tu można również pobrać 
odpowiednie wnioski.

 
 
 

Magdalena Kąpielska

WarUNKI OtrZyMaNIa 
StypENDIUM SpOrtOWEGO

Stypendia oraz nagrody sportowe Burmistrza Gminy i Mia-
sta 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.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów na 
2020 rok upływa 29 maja br.

Termin składania wniosków o przyznanie nagrody burmistrza 
na 2020 rok upływa 30 października br.

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 sporto-
wych 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 Euro-
py, 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 Mistrzo-
stwach Województwa lub lidze wojewódzkiej, tj. obejmują-
cej poziomem rozgrywek całe województwo,

e. jest zawodnikiem sekcji kadry narodowej lub wojewódzkiej 
danej dyscypliny sportu (potwierdzone przez odpowiedni 
Polski Związek Sportowy).
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Maseczki dla wszystkich  
gospodarstw domowych w Gminie
Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa skłoniła  
Radę Ministrów do wprowadzenia od dnia 16 kwietnia br.  
nakazu zasłaniania w miejscach publicznych ust oraz nosa  
– można to robić za pomocą masek, maseczek, ale również 
elementów odzieży takich jak szaliki, chusty, apaszki, bandany 
 lub po prostu zwykłego kawałka materiału, którym będziemy 
w stanie przykryć wspomniane części twarzy. 

Zapowiedzi rządu zdążyły zostać wy-
przedzone przez działania władz samorzą-
dowych, które już z początkiem kwietnia 
zaczęły przygotowywania do zakrojonej na 
skalę całej gminy akcji dot. kolportażu bez-
płatnych maseczek do istniejących tu po-
nad 4600 gospodarstw domowych. Każde 
z nich otrzymało dwie bawełniane masecz-
ki wielorazowego użytku, które w dniach 

od 10-18 kwietnia roznosili strażacy z jed-
nostek OSP oraz harcerze za szczepu GRA-
NICA. Wcześniej, siłami rąk pracowników 
Urzędu Gminy i Miasta oraz obsługi stadionu 
maseczki zostały posortowane i zapakowa-
ne w woreczki foliowe, by - po uprzednim ich 
zdezynfekowaniu - pozostawały higienicznie 
czyste – mówi burmistrz Jerzy Łukasz Wal-
czak, który osobiście koordynował całą ak-

cją. Aby uniknąć bezpośredniego kontaktu 
z mieszkańcami wolontariusze zostawiali 
„przesyłki” w skrzynkach pocztowych lub 
zawieszali je na płotach.

Noście je, bo mają służyć Waszemu bez-
pieczeństwu. Dbając o siebie, dbamy wów-
czas o innych, zapobiegając rozprzestrze-
nianiu się groźnego wirusa – apelował na 
facebookowym profilu burmistrz, który 
jednocześnie wyraził podziękowanie wo-
bec wszystkich zaangażowanych w akcję: 
połowę z 10 tys. przewidzianych przez nas 
maseczek uszyła lokalna firma Printwizards 
(która przekazała bezpłatnie 1000 sztuk), 
drugą część – niezastąpione członkinie 
KGW i ochotniczki, które w ostatnim czasie 
uszyły ich już tysiące na rzecz ostrowskiego 
szpitala. Widać, że wszyscy chcemy sobie 
nadal wzajemnie pomagać. I tak to właśnie 
ma działać!

 
Magdalena Kąpielska

Harcerze ze szczepu GRANICA  oraz strażacy z jednostek OSP dostarczyli maseczki do ponad 4600 gospodarstw domowych

12



Kolejne prace  
remontowe i konserwacyjne  
na cmentarzu ewangelickim
Cmentarz przy ul. Gen. Józefa Hallera w Nowych Skalmierzycach 
powstał na początku ubiegłego wieku, służąc przez kilkanaście lat 
tutejszej społeczności ewangelickiej oraz jako miejsce pochówku 
ofiar pierwszej wojny światowej i Powstania Wielkopolskiego. 

Po 1945 roku, w związku 
z likwidacją gminy ewangelickiej, 
przestał być użytkowany i stop-
niowo popadał w ruinę. Proces 
ten został w dużym stopniu za-
trzymany w roku 2014, kiedy 
staraniem władz samorządo-
wych przeprowadzono tu szereg 
prac porządkowych i rewitaliza-
cyjnych, wśród nich m.in. oczysz-
czenie terenu, wykonanie alejek, 
nasadzenia roślinności, osadze-
nie głazów, poziomowanie gro-
bów a także montaż oświetlenia, 
ławek i tablicy informacyjnej dot. 
historii nekropolii. 

 Dalsze, wciąż konieczne do przeprowa-
dzenia prace będą kontynuowane w roku 
bieżącym. Właśnie na ten cel samorząd 
pozyskał od Wojewody Wielkopolskiego 
dotację w wysokości ponad 17 tys. zł. To 
pierwsze tego typu dofinansowanie dla 
Gminy dotyczące prac remontowych, kon-
serwacyjnych oraz utrzymania porządku 
na grobach i cmentarzach wojennych. 

To jedno z miejsc pamięci, które trochę 
przykrył kurz czasu. Nagrobki zarastają 
mchem i trawą, należy uzupełnić ubytki 
w ich konstrukcjach itp. Nadal nie ma tam 
również krzyży czy inskrypcji o pochowa-

nych żołnierzach – wyjaśnia burmistrz Je-
rzy Łukasz Walczak. 

W szczegółowy zakres robót wchodzi 
utrzymanie czystości na cmentarzu- wy-
wóz liści i uschniętych gałęzi, usuwanie 
samosiewów i odrostów krzewów, plewie-
nie okolic nagrobków, koszenie trawy. Za-
dania te będą wykonywane od kwietnia do 
października. W międzyczasie – najpraw-
dopodobniej w maju – mogiły zostaną 
oczyszczone, uzupełnione zostaną ich kon-
strukcje, a całości dopełni montaż prostych 
brzozowych krzyży z tarczami i napisami.

Magdalena Kąpielska

Na grobach zostaną umieszczone krzyże z tabliczkami
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automatyczny system  
nawadniania boiska na stadionie
System nawadniania płyty boiska na Stadionie Miejsko-Gminnym 
w Nowych Skalmierzycach już działa – w połowie kwietnia 
wykonawca zakończył prace nad jego instalacją. 

Dodatkowo, dzięki wygospodarowanym 
przy tej inwestycji oszczędnościom, udało 
się rozszerzyć zadanie o montaż podobnej 
instalacji na mniejszym, treningowym bo-
isku oraz modernizację budynku hydroforni.

Jest on oparty na 14 zraszaczach – 8 przy 
liniach bocznych, 4 przy linach końcowych 
oraz 2 pełnoobrotowych, zamontowanych 

na środku jednej i drugiej połowy boiska. 
Całość zasilana jest wodą ze zbiornika reten-
cyjnego usytuowanego na tyłach stadionu, 
co ma także wymiar ekologiczny. Na drugim 
boisku zostały zamontowane 4 takie same 
dysze – po dwie przy jego liniach bocznych. 
Przedsięwzięcie było finansowane z gminne-
go budżetu, a jego całościowy koszt to nie-

spełna 122.000 zł. 
Montaż systemu nawadniania nie był je-

dynym zadaniem realizowanym na stadionie 
w kwietniu – trwają jeszcze prace związane 
z budową boiska do siatkówki plażowej. Po-
wstanie ono w miejscu starego oraz znisz-
czonego kortu betonowego, tuż obok 
hali sportowej. Będzie spełniało wymogi 
rozgrywkowe – zarówno pod względem 
wielkości, jak i nawierzchni. Podobnie jak 
w przypadku nawadniania również i przy 
tym zadaniu udało się wypracować znaczą-
ce oszczędności – budowa boiska będzie 
bowiem kosztowała nieco ponad 60 tys. zł, 
a nie jak zakładano na początku 75 tys. zł. 

Dariusz Smułka
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Będą kolejne  
szatnie na medal
Samorząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce 
pozyskał ze środków Województwa 
Wielkopolskiego kolejną już dotację  
z programu „Szatnia na Medal”. 

Dzięki ubiegłorocznemu dofinansowa-
niu w wysokości 77.400 zł (całkowity koszt 
zadania to ponad 200 tys. zł) postawiono 
kontener szatniowy przy boisku w Biskupi-
cach Ołobocznych – służy on społeczności 
lokalnej oraz zawodnikom szkółki piłkar-
skiej prowadzonej tu przez KS „Pogoń”. Ko-
lejne zaś, tegoroczne wsparcie w wysoko-
ści 81.500 zł obejmuje zadanie związane 
z utworzeniem dwóch szatni na Stadionie 
Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzy-
cach. Obiekt posiada wprawdzie kilka tego 
typu pomieszczeń w budynku pawilonu, ale 
daleko stąd zwłaszcza do boiska o sztucznej 
nawierzchni, które usytuowane jest kilkaset 
metrów dalej, niemalże na tyłach stadionu. 
Ponadto ich ilość nie zabezpiecza w sposób 
wystarczający potrzeb trenujących tu kilku-
nastu drużyn klubów piłkarskich „Pogoni” 
czy „Akademii Piłkarskiej” – głównie dzieci 
i młodzieży. 

Brak szatni stał się zauważalnym proble-

mem, pora więc 
coś z tym zrobić. 
Aby jednak nie 
iść w olbrzymie 
koszty i nie budo-
wać następnych 
obiektów, posta-
nowiliśmy zaadaptować na ten cel znajdujący 
się pomiędzy dwoma dużymi boiskami nowy 
budynek toalet. Jest bardzo przestronny. Nie 
wykorzystujemy w pełni jego potencjału, więc 
postanowiłem wydzielić w każdej z jego czę-
ści - męskiej oraz damskiej - powierzchnie 
pod szatnie. Nie zmniejszy to zasadniczo jego 
funkcjonalności, a zawodnicy korzystający 
z boiska treningowego będą mieli wreszcie do 
szatni o wiele bliżej niż dotychczas. Zdarzało 
się bowiem, że przebierali się oni na miejscu, 
bezpośrednio przy murawie lub w holu – tłu-
maczy burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. 

Oprócz „uzbrojonych” w szafki i ławki 
szatni dla dwóch drużyn piłkarskich w bu-

dynku pojawią się również przyległe im po-
mieszczenia z czterema prysznicami, toaletą 
i umywalką. W ramach zadania niezbędne 
jest przeprowadzenie prac m.in. elektrycz-
nych, instalacyjno-sanitarnych i budowla-
nych. Cieszę się, że z każdą naszą inwestycją 
stadion nie tylko pięknieje, ale również staje 
się coraz bardziej funkcjonalny, odpowiadając 
na potrzeby jego użytkowników – podsumo-
wuje burmistrz.

 
Magdalena Kąpielska

W budynku socjalnym  
przy trybunach powstanie szatnia
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