Z partnerską wizytą
w Niemczech

POLECAMY:

Powiat nowotomyski
ma nowego skarbnika
Czytaj str. 3

W poniedziałek, 18 maja w niemieckim mieście Brandenburg nad
Havelą przedstawiciele nowotomyskiego samorządu powiatowego
uczestniczyli w imprezie „Dzień Powiatu Potsdam – Mittelmark”. Uroczystość odbyła się w ramach
„Wystawy Ogrodniczej BUGA
2015”.
Na zaproszenie starosty powiatu Potsdam – Mittelmark Wolfganga Blasiga w
uroczystości uczestniczyli: starosta nowotomyski – Ireneusz Kozecki, członek
Zarządu Powiatu Nowotomyskiego –
Adam Pilc, Magdalena Chwalisz-Burzyńska i Marzena Matusiak – z Wydziału Edukacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu oraz Jakub Skrzypczak – z Zespołu Placówek Oświatowych.
Warto podkreślić, że gościnnie na niemieckiej scenie wystąpiła grupa taneczna
z Nowotomyskiego Ośrodka Kultury „NT
crew”, którą na co dzień prowadzi instruktorka tańca Martyna Woźniak.
Dziewczęta zaprezentowały cztery
układy taneczne w stylu hip hop, a ich
występ spotkał się z dużym aplauzem
publiczności.
W trakcie pobytu u niemieckich partnerów samorządowych nie zabrakło
również rozmów na temat dalszej
współpracy pomiędzy powiatami. Prowadzona od wielu lat współpraca jest
wszechstronna i wielokierunkowa, to
współdziałanie nie tylko samorządu powiatowego, ale również szkół, przedsiębiorców i innych grup społecznych.
- Spotkania rolników, wymiana kulturalna i wspólne międzynarodowe projekty to tylko nieliczne obszary, które
warto wspierać. Chciałbym, aby w przyszłości nasze partnerskie kontakty z powiatem
Potsdam-Mittelmark
były
częstsze. To ważne, aby nasza
współpraca rozwijała się w różnych kierunkach i prowadziła do obopólnych korzyści – powiedział starosta Ireneusz

Udane targi
w Trzciance
Czytaj str. 6

Kozecki. Wystawa BUGA 2015 to impreza odbywająca się w pięciu miastach
Niemiec, która w roku 2015 trwa od
kwietnia do października. Jej celem jest
prezentacja kompozycji kwiatowych w
pawilonach wystawienniczych i na otwar-

tych przestrzeniach. Pięknie zagospodarowane tereny zachęcają turystów z
całych Niemiec do odwiedzenia wystawy
„BUGA” i znalezienia inspiracji do
urządzania własnych ogródków. Warto
też dodać, że powiat nowotomyski miał

swoje stoisko w pawilonie promocyjnym,
gdzie zaprezentowano m.in. atrakcje turystyczne gmin naszego terenu.
Materiał: MAR, MAG
FOT. Marzena Matusiak

IX Marsz Pamięci
Czytaj str. 9

GWiNT dla biegaczy
Czytaj str. 10
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dr Zdzisław Kościański: Mieszkańcy Gminy Zbąszyń z ziemi włoskiej
do Polski... (w 71. rocznicę bitwy o Monte Cassino)

Brunon Piskorz

„Przechodniu powiedz Polsce żeśmy
polegli wierni w Jej służbie”. Te
słowa zapisane na bramie wejściowej na cmentarz polski u podnóża
klasztoru cassińskiego przypominają
o polskich patriotach walczących we
Włoszech o wolność i niepodległość
Polski, którzy poświęcili swe życie za
zaszczytne ideały. W dniu 18 maja,
w rocznicę zdobycia klasztoru przypadła też rocznica urodzin św. Jana
Pawła II. Spotkanie z tej okazji
w Zbąszyniu przygotowała grupa
modlitewna św. Ojca Pio i św. Jana
Pawła II.
Wśród stu kilkudziesięciu żołnierzy Generała Władysława Andersa pochodzących z powiatu nowotomyskiego
(w granicach z 1939 roku) było około 27
mieszkańców Gminy Zbąszyń.
Generał Anders wyprowadził swoją
armię z Rosji i stworzył na Bliskim Wschodzie silny i efektywny związek taktyczny,
jakim okazał się 2. Korpus we Włoszech.
Przed czwartą bitwą o Monte Cassino polską bitwą - toczyły się tam, od 16
stycznia do 31 marca 1944 roku, krwawe
boje wojsk alianckich z wojskami niemieckimi. Kolejne natarcia: Amerykanów,
Francuzów, Anglików, Kanadyjczyków, Nowozelandczyków i Hindusów w styczniu,
lutym i marcu 1944 roku załamały się i nie
przyniosły rozstrzygnięcia. Dolina rzeki Liri
i Rapido przyniosły duże straty. Bilans strat
poniesionych przez aliantów na froncie
Cassino i Anzio był ogromny. Podczas
trzech krwawych natarć wojska sprzymierzonych utraciły 52.130 ludzi, a w tym
- 8.340 zabitych, 31.569 - rannych
i 12.221 - zaginionych. Straty wojsk niemieckich były równie wysokie (około 43-

45 tys. ludzi).
Generał Anders podjął trudną decyzję
zdobycia wzgórz Monte Cassino w ramach wspólnej akcji sprzymierzonych na
linii Gustawa. Użycie sił polskich na tym
trudnym odcinku było bardzo ważne,
gdyż mogło dać rozgłos dla sprawy polskiej, a jednocześnie zaprzeczałoby tezie
prasy brytyjskiej, która informowała, że
Polacy nie chcą się bić z Niemcami. W dniu
27 kwietnia 1944 roku Polacy zluzowali
Anglików i przejęli odcinek naprzeciw górskiego masywu cassińskiego. Melchior
Wańkowicz w książce o Monte Cassino zilustrował pole walki Polaków: ” (...) Tego
amfiteatru opanować od razu nie sposób.
Trzeba wprzód wdrapać się niejako na
arenę i przejść nią, a potem dopiero zacząć wspinać się na rzędy amfiteatru. Ta
arena - to Widmo, wzgórze 593 i 569,
jeden półokrąg niższy. Te rzędy amfiteatru
- to wzgórze 575 i San Angelo, drugi
półokrąg, wyższy. Ta dominująca galeria to Passo Corno. Te pylony stróżujące nad
wszystkim to Monte Cairo, Terella, Biaggio, Cifalco. To ostatnie specjalnie strzela
od tyłu na całą ,,arenę" (...).
W nocy z 11 na 12 maja 1944 roku ruszyło polskie natarcie na wzgórza Monte
Cassino. Natarcie pomimo waleczności
i poświęcenia polskich żołnierzy, zostało
odrzucone. 17 maja rozpoczęło się kolejne uderzenie. W nocy z 17 na 18 maja
nastąpił krytyczny moment bitwy. „Była to
chwila – jak napisał gen. Anders – kiedy
strony całkowicie wyczerpane leżą naprzeciw siebie, zdawałoby się, niezdolne
do wysiłku. Zwycięża wtedy silniejsza
wolą, ten, który zdobędzie się na ostateczne uderzenie”. Rankiem 18 maja
1944 r. polska flaga została zatknięta na
ruinach klasztoru. Między innymi dzięki
temu uderzeniu otwarta została droga na
Rzym, który został zajęty 4 czerwca.
Straty II Korpusu o Monte Cassino były
duże: 924 zabitych (w tym 72 oficerów),
2931 rannych oraz 345 zaginionych. Największe straty wśród walczących oddziałów gen. Andersa poniosła piechota
(657 poległych, 1931 rannych oraz 341
zaginionych). Stanowiło to 60 proc. stanów w batalionach strzeleckich. Wśród
poległych w tej walce byli polegli w pierwszym natarciu na masyw cassiński 12
maja 1944 roku: Józef Ratajczak ze
Śliwna, Marcin Chwalisz z Bolewic i por.
Adolf Bernard Karge z Chraplewa.
W kilka dni po zdobyciu Monte Cassino
oddziały polskie zdobyły w walce Piedimonte i Monte Cairo. Równało się to
przełamaniu już nie tylko „Linii Gustawa”,
ale i ,,Linii Hitlera”. Droga do Rzymu była
otwarta i sprzymierzeni wkroczyli do
Wiecznego Miasta dnia 6 czerwca 1944
roku. 2. Korpus, po krótkim odpoczynku,

Minęło 70 lat…
„Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na
niebie, Zapomnij o mnie!”
(Adam Mickiewicz)

Piękny polski maj w dniach 8-9
przypomniał uroczystymi obchodami o zwycięskim zakończeniu II
wojny światowej. Kombatanci Weterani stanęli jak zawsze w takich chwilach „na warcie”. To pa-

mięć i zaangażowanie w sprawy
współczesnej historii Polski mobilizuje, by pokonać własne już trudności fizyczne, by trwać i być
obecnym w miejscach pamięci,
składając hołd i wiązanki kwiatów.
W sobotę, 9 maja o godz. 12.00
w Nowotomyskim Ośrodku Kultury,
dzięki staraniom Zarządu Koła Rejonowego Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowy Tomyślu oraz
z pomocą wielu innych organizacji, jak i darczyńców odbyło
się
spotkanie
członków
Związku, rodzin, przyjaciół,
sympatyków i podopiecznych.
Uroczystość przy udziale
Beaty Baran z Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, poprowadził
Prezes
Związku
Romuald Ankudowicz (zm.

niezbędnym dla reorganizacji oddziałów
po krwawych walkach o Monte Cassino
rozpoczął w czerwcu na odcinku adriatyckim pościg za cofającym się nieprzyjacielem. Walki na tym terenie obfitowały
w licznie wysadzone mosty, zaminowane
brody i objazdy. Nad rzeką Chienti i napotykają na zorganizowany opór nieprzyjaciela. Następnie
polskie oddziały
przekroczyły małą rzekę Potenze, zajęły
Loreto (Bazylika Loretańska) i doszły do
rzeki Musone, będącej ostatnią przeszkodą wodną przed właściwym celem
pościgu, jakim była Ankona. Bitwa 2. Korpusu o Ankonę była bitwą odpowiadającą
temperamentowi i tradycjom polskim,
czyli bitwą pełną ruchu i opartą o efektowny, głęboki manewr oskrzydlający.
Oddziały 3. Dywizji Strzelców Karpackich i 2. Brygady Pancernej w ciężkich walkach sforsowały w tym czasie na prawym
skrzydle rzekę Musone i zdobyły kolejno:
miasto Castelfidardo (1 lipca), Osimo (5
lipca), wzg. San Pietro (6 lipca). Z kolei 7
lipca odbyło się silne rozpoznanie pancerne na wzg. Delia Crescia (nazwane później ,,Górą Stalową”) .
Oddziały 5. Kresowej Dywizji Piechoty
przed osiągnięciem rzeki Musone musiały
toczyć bardzo ciężkie walki o m. Filottrano, m. Centonnestro i m. S. Biagio
(miejscowości te przechodziły z rąk do rąk
kilka razy). 10 lipca 1944 roku została
sforsowana rzeka Musone - ,,Kresowiacy”
połączyli się z „Karpatczykami”. W dniu 18
lipca 1944 roku , o godz. 14.30 Ułani Karpaccy wkroczyli do Ankony. Od dnia
5 września do 9 października 1994 roku
2.Korpus był w odwodzie 8. Armii Brytyjskiej.
Następnie od października 1944 r. Korpus znów był znów na froncie - tym
razem w Apeninach Północnych. W terenie przypominającym okres walk wiosennych. 5. Kresowa Dywizja Piechoty
otwarła drogę do m. Galeata, gdzie stoczyła szereg walk o okalające szczyty
i w dniu 20 października opanował Monte
Grosso (599 m. n.p.m.) i Monte Spino
(660 m. n.p.m.). W kolejnych dniach sforsowała dolinę rz. Rabbi i po ciężkich walkach zajęła miejscowości: M. Delia Marina,
M. S. Piero, Predappio. W połowie listopada 1944 roku nastąpiła stabilizacja
frontu po czym Korpus podjął kolejne zadanie ofensywne, którego celem było
ubezpieczenie od zachodu natarcia 5.
Korpusu Brytyjskiego na miejscowość Faenza. Wysiłek główny tym razem spadł na
barki 3. D.S.K., wzmocnionej pułkiem pancernym (21-23 listopada). Dalsze walki
z końca listopada i grudnia 1944 roku doprowadziły 2.Korpus nad rzekę Senio,
gdzie front zatrzymał się na miesiące zimowe, aż do kwietniowej w 1945 roku

15.05.2015 r.). Serdecznie powitał
wszystkich przybyłych gości wśród, których nie zabrakło przedstawicieli władz
samorządowych powiatu nowotomyskiego i gminy Nowy Tomyśl, duchowieństwa,
przedstawicieli
służb
mundurowych oraz licznych organizacji.
Podczas uroczystości obecni byli m.in.
starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki,
wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczyński oraz burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner.
W swoim wystąpieniu Romuald Ankudowicz przypomniał szlak bojowy żołnierzy na różnych frontach II wojny
światowej, a także ich trudną drogę do
ojczyzny. Przedstawiciele władz powiatu
i gminy, kombatanci, podopieczni członkowie Związku zostali odznaczeni
pamiątkowymi medalami i uhonorowani
okolicznościowymi dyplomami. Kombatanckie Krzyże Zwycięstwa wręczył płk
Hieronim Kowalski - wiceprezes Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu.
Program artystyczny w wykonaniu
uczniów Szkoły Muzycznej z Nowego
Tomyśla oraz zespołów „Wiklinki” i „Ja-

Władysław Grocholewski na punkcie opatrunkowym - po pierwszym ataku na Monte Cassino

ofensywy. W walkach stoczonych przez
2. Korpus Polski w okresie tak mało światu
znanej Kampanii Apenińskiej i walk obronnych nad rzeką Senio - poległo 627
żołnierzy (w tym 43 oficerów), rannych
zostało 2.630 (w tym - 184 oficerów), zaginęło 32 (w tym oficer). Razem starty
osobowe wyniosły 3.289 osób.
W dniu 9 kwietnia 1945 r. 2. Korpus ruszył w krwawym marszu na Bolonię a ,,za siedmioma rzekami była Bolonia:
Senio, Santerno, Sellustra, Sillaro, Gaiano,
Idice, Svena. Każda z tych rzek oznaczała
system zorganizowanych ogni, pól
i pułapek minowych.
15 kwietnia padała miejscowość Imola,
a 20 kwietnia 1945 roku grupa gen. Klemensa Rudnickiego jest pod Bolonią.
„Właściwa bitwa o Bolonię - jak wspominał gen. Zygmunt Szyszko-Bohusz - rozegrana została nad Senio, Santerno
i bezpośrednio nad Gaiano. Nieprzyjaciela
wykończyliśmy na przedpolu. Nie oczekuję większego oporu nad Idice (…) Jesteśmy na rynku w Bolonii. O godzinie
szóstej oddziały polskie wkroczyły do
miasta. O ósmej weszli Amerykanie
z Piątej Armii. W tej chwili w mieście są
oddziały polskie, amerykańskie, brytyjskie
i partyzanci włoscy. Z ratusza zwisają
nasze flagi. Entuzjazm ludności jest
olbrzymi...Bolonia została zajęta 21 kwietnia” . Zdobyciem Bolonii 2. Korpus zakończył swą epopeję wojenną, a lista strat
wzrosła o dalszych: 234 poległych (w tym
17 oficerów), 1.228 rannych (w tym 88
oficerów) i 7 zaginionych.
Ogółem w czasie kampanii włoskiej
straty 2. Korpusu wyniosły: 2.197 poległych (w tym 174 oficerów), 8.737 rannych (w tym. 614 oficerów), 264
zaginionych (w tym 9 oficerów), t.j.

rzębina” był zwieńczeniem i ilustracją
patriotycznych treści spotkania. Przewijało się hasło „Polska to wielka rzecz Polska pamięta” (Stanisław Wyspiański).
Obecni na spotkaniu harcerze z nowotomyskich „Buków” z druhem Krystianem, drużynowym Hufca, złożyli
wiązanki kwiatów w każdym miejscu pamięci narodowej na nowotomyskiej
ziemi. Uroczystość zakończono wspaniałym posiłkiem – wojskową grochówką
i słodyczami.

łącznie - 11.198 żołnierzy.)
W 71-szą rocznicę zwycięskiej bitwy
o Monte Cassino w Zbąszyniu przypomniano Żołnierzy Polskich poległych na
ziemi, na morzu i w powietrzu - na polach
bitewnych wszystkich frontów II Wojny
Światowej.
Pochylono swe głowy przed braćmi, ojcami, dziadkami naszymi - żołnierzami 2.
Korpusu Polskiego, poległymi w Kampanii
Włoskiej: wszystkich jednostek, wszystkich broni i służb 2. Korpusu Polskiego,
którzy pod wodzą gen. Władysława Andersa, wyprowadzeni z nieludzkiej ziemi
sowieckiej - szli i ginęli na odwiecznym
szlaku legionów wiodącym z ziemi
włoskiej do Polski.
Oddano hołd poległym i zmarłym pod
Monte Cassino i na szlaku 2. Korpusu Polskiego we Włoszech synom Gminy
Zbąszyń (Władysław Grocholewski cmentarz Loreto, Alfons Matula - cmentarz Bolonia, Władysław Małeta - cmentarz Bolonia, Brunon Piskorz - cmentarz
Bolonia, Ryszard Deutschman - cmentarz
Casamassina).
Oddano także hołd zmarłym po II wojnie światowej w Polsce żołnierzom
2. Korpusu Polskiego we Włoszech, którzy związani byli z Gminą Zbąszyń (Mieczysław Wierzchowiecki, Antoni Tomczak,
Paweł Karol, Stanisław Śnita, Stefan Rosiński, Ignacy Nowak, Bronisław Putarczyk, Józef Hirt, Wawrzyniec Kwaśnik,
Franciszek
Wawrzynowicz,
Roman
Dąbrowski, Paweł Dąbrowski, Feliks Dekert, Józef Kromski, Stanisław Mikołajczyk, Franciszek Młodystach, Leon Nykiel,
Ignacy Trochelepszy, Franciszek Szumiński, Józef Jastrząb, Wacław Bróź, Antoni
Popielarz, Leon Janek).
FOT. ARCH.

Zarząd Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych Koło
w Nowym Tomyślu serdecznie dziękuje
za wsparcie licznym instytucjom oraz
wszystkim, którzy wzięli udział w majowym spotkaniu z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej i przyczynili
się w ten sposób do uświetnienia tej
ważnej patriotycznej uroczystości.
Tekst: Joanna Prążyńska, opr. MAG
Zdjęcia: Maciej Kasprzak
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Obrady starostów
w Nowym Tomyśu
KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

W środę, 20 maja w Nowym Tomyślu odbył się Konwent
Powiatów Województwa Wielkopolskiego. O godz. 10.00 w siedzibie Aesculap Akadem ii spotkali się
włodarze powiatów z naszego województwa wraz z dyrektorami lub
wyznaczonymi przedstawicielami
szpitali z terenu W ielkopolski.
Znaczna część Konwentu poświęcona była bowiem tematom dotyczącym służby zdrowia.

Zgromadzonych na Konwencie gości
powitali: starosta nowotomyski Ireneusz
Kozecki, wiceprezes firmy Aesculap
Chifa Tomasz Wróbel oraz przewodniczący Konwentu - starosta ostrzeszowski Lech Janicki. Starostowie
podczas Konwentu rozmawiali m.in. na
temat możliwości realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu systemowego z obszaru polityki społecznej dla
powiatów oraz omówili propozycję
opracowania wspólnego projektu/wystąpienia dotyczącego Informatyzacji

VIII SESJA RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO - WYBRANO NOWEGO SKARBNIKA

zarząd otrzymał
absolutorium

W trakcie czwartkowej sesji podziękowano odchodzącemu na emeryturę skarbnikowi powiatu, Januszowi Daszkiewiczowi

W czwartek, 28 maja w Rolniczym
Gospodarstwie Doświadczalnym w
Brodach odbyło się posiedzenie VIII
Sesji Rady Powiatu Nowotomyskiego.
W trakcie obrad radni podziękowali za
wieloletnią pracę odchodzącemu na
emeryturę skarbnikowi powiatu, Januszowi Daszkiewiczowi. Jego miejsce
zajęła powołana przez radnych na to
stanowisko Agnieszka Biegaj. Ważnym
punktem sesji było też jednomyślne
udzielenie absolutorium dla Zarządu
Powiatu Nowotomyskiego.
Pani Agnieszka Biegaj ukończyła
Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu
w zakresie rachunkowość i finanse
przedsiębiorstw – studia licencjackie,
Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu o
specjalności finanse samorządowe –
studia magisterskie, a także studia po-

dyplomowe z zamówień publicznych
i rachunkowości. Pani Biegaj posiada
Certyfikat Księgowy potwierdzający
kwalifikacje i uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
wydany przez Ministra Finansów. A. Biegaj pracowała jako młodszy referent ds.
promocji miasta i obsługi rady w Urzędzie Miejskim w Rakoniewicach. W Liceum Ogólnokształcącym w Grodzisku
Wielkopolskim pracowała jako referent
oraz księgowy, a w późniejszym okresie
jako główna księgowa. Pani Biegaj pracowała również jako główna księgowa
w Grodziskiej Hali Sportowej, Starostwie
Powiatowym w Grodzisku Wielkopol-

szpitali powiatowych w Wielkopolsce
w oparciu o środki w nowej perspektywie finansowej 2014+. W programie posiedzenia znalazły się także informacje
bieżące dotyczące warunków kontraktacji usług medycznych na rok 2016,
najnowsze wiadomości na temat działalności Wielkopolskiego Związku Szpitali
Powiatowych oraz aktualne dane
o działalności Związku Powiatów Polskich.
Warto nadmienić, że wśród gości
Konwentu znaleźli się: wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzędu Pracy Sławomir
Wąsiewski, Rudolf Borusiewicz – dyrektor Biura ZPP, prezes Rady Nadzorczej
NFZ w Warszawie, prezes Wielkopolskiego Związku Szpitali Powiatowych

Zbyszko Przybylski. Nie zabrakło też
przedstawicieli gmin powiatu nowotomyskiego: burmistrza Nowego Tomyśla
– Włodzimierza Hibnera, burmistrza
Lwówka – Piotra Długosza, sekretarza
gminy Miedzichowo – Ireneusza Skorupy, zastępcy burmistrza Zbąszynia –
Marka Orzechowskiego.
Wizyta na terenie obiektu nowotomyskiej firmy nie mogła się też odbyć
bez zapoznania z jej działalnością.
W programie posiedzenia nie zabrakło
zatem punktu, w czasie którego goście
podzieleni na dwie grupy mieli okazję do
tego, by zwiedzić i zobaczyć na własne
oczy jak wygląda praca w firmie.
MAR

Fot. Marzena Matusiak

skim oraz w Stowarzyszeniu Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Grodzisku Wielkopolskim.
Kolejnym uroczystym momentem
sesyjnej debaty było podziękowanie
panu Andrzejowi Wilkońskiemu za pracę
na rzecz rozwoju powiatu nowotomyskiego, w latach gdy pełnił funkcję starosty nowotomyskiego (ostatnie dwie
kadencje). Wręczenie okolicznościowego adresu i kwiatów panu A. Wilkońskiemu miało wymiar szczególny,
bowiem wpisało się w rocznicę obchodów 25-lecia polskiej samorządności
oraz Dnia Samorządu Terytorialnego
(27 maja).
MAR

W trosce o edukację
najmłodszych

We wtorek, 19 maja burmistrzowie Nowego Tomyśla spotkali się w gabinecie starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego w związku z pojawieniem się potencjalnego problemu dwuzmianowości w szkołach
podstawowych na terenie Nowego Tomyśla.

Nowym skarbnikiem powiatu została pani Agnieszka Biegaj
Fot. Marzena Matusiak

Andrzejowi Wilkońskiemu, który sprawował urząd starosty nowotomyskiego przez ostatnie dwie
kadencje podziękowano za pracę na rzecz rozwoju powiatu nowotomyskiego
Fot. Marzena Matusiak

Starosta Ireneusz Kozecki, zdając sobie sprawę z powagi problemu i rozumiejąc zaniepokojenie społeczne, zwłaszcza rodziców najmłodszych dzieci zapewnił, że dołoży
wszelkich starań, by pomóc władzom gminy. Wstępnie omówiono zatem możliwość
udzielenia przez powiatowe władze samorządowe pomocy w formie udostępnienia
budynków będących własnością powiatu dla wyżej opisanych potrzeb gminy Nowy
Tomyśl.
MAR
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zawody łucznicze w Bukowcu

o partnerstWie poWiatóW
W środę, 20 maja na zaproszenie starosty nowotomyskiego, Ireneusza Kozeckiego wizytę w naszym powiecie złożył starosta wolsztyński Janusz Frąckowiak
oraz starosta grodziski Mariusz Zgaiński.
Tematem rozmów było nawiązanie szeroko rozumianej
współpracy między powiatami. Jak bowiem zgodnie podkreślili włodarze tych samorządów, dzięki przyjacielskim relacjom
można więcej osiągnąć, zwłaszcza biorąc pod uwagę nową
perspektywę finansową Unii Europejskiej. Dlatego też, w ramach współpracy samorządowcy przewidują realizację projektów partnerskich.
- To co łączy nasze samorządy to nie tylko bliskie sąsiedztwo, ale podobne uwarunkowania gospodarcze, kultura czy
wreszcie historia. Wspólnie możemy osiągnąć więcej. Nie
chciałbym, abyśmy ze sobą konkurowali tylko byśmy razem
mogli decydować o przyszłości naszych gmin i ich mieszkańców. Tak jak w Unii Europejskiej państwa sobie pomagają, tak
i moim marzeniem jest, by nie było między nami żadnych granic – powiedział gospodarz spotkania, starosta Ireneusz Kozecki. Dowodem potwierdzającym słuszność słów starosty
nowotomyskiego może być choćby sposób, w jaki już po raz
drugi samorządy wspólnie włączyły się w organizację ultramaratonu GWiNT. Podczas spotkania poruszano również
ważne tematy związane ze służbą zdrowia, bezpieczeństwem

W sobotę, 16 maja w samo
południe w Bukowcu rozpoczęły się
zawody łucznicze. W oficjalnym
otwarciu sportowego wydarzenia
uczestniczyli m.in. lokalni samorządowcy: starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, burmistrz Nowego Tomyśla - Włodzimierz Hibner oraz dyrektor Ośrodka Oświaty
i Sportu w Nowym Tomyślu - Wojciech Ruta. Organizatorem zawodów był UKS i LKS KORONA
Bukowiec z instruktor łucznictwa
Renatą Parniewicz na czele.

Na uczestników turnieju czekały puchary, medale, dyplomy i upominki, które
wręczyli przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy. Warto
dodać, że turniej łuczniczy odbywa się
co roku. Zainteresowaną tym sportem
młodzież instruktor Renata Parniewicz
już dziś zaprasza do udziału w treningach, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek o godz. 16.00 na stadionie
LKS KORONA Bukowiec, przy ul. Nowotomyskiej 12.
Zarząd UKS i LKS KORONA Bukowiec
serdecznie dziękuje sponsorom i wszystkim, którzy wsparli organizację turnieju.
MAG

XII Konkurs Wiedzy o Powiecie Nowotomyskim

W środę, 13 maja w gościnnych progach zbąszyńskiego Gimnazjum odbył się XII Konkurs Wiedzy o Powiecie Nowotomyskim. Udział w nim wzięli
gimnazjaliści z Michorzewa, Opalenicy, Borui Kościelnej,
Nowego Tomyśla, Chrośnicy i Zbąszynia. Jak co roku
uczniowie musieli wykazać się ogromną wiedzą na
temat powiatu nowotomyskiego. Wszyscy napisali
test, a najlepszych dziesięciu zmagało się w części
ustnej. Do punktacji ogólnej zaliczano także przygotowaną wcześniej w szkołach prezentację multimedialną.

kolejny wieczór
nowotomyskiego piętra
Wyrazów Literackich
„na dwa”…. z dorotą nowak
Na co dzień jest nauczycielką matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i P olicealnych
w Nowym Tomyślu, absolwentką
Polite chniki Poznańskiej oraz studiów podyplomowych z psychologii, matematyki, rachunkowości
i finansów. Biega na długich dystansach, z pasją rozczytuje się w
psychologii i pisze wie rsze… 28
kwietnia w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Nowym
Tomyślu Dorota Nowak promowała swój debiutancki tomik wierszy pt. „Na dwa”.
Była to kolejna promocja na biblio-

tecznym Piętrze Wyrazów Literackich,
tak jak wszystkie poprzednie niepowtarzalna i wyjątkowa; nie tylko dlatego, że
bohaterką wieczoru była tym razem
książka poetycka, jeszcze przed jej wydaniem drukiem wyróżniona w konkursie na Książkowy Debiut Poetycki Noc
Poezji w Krakowie w 2014 roku, ale
także dlatego, że Autorka wierszy do
prezentacji zawartych w niej utworów
zaprosiła liczne grono osób. Wiersze Doroty Nowak czytali nie tylko twórcy skupieni na
Nowotomyskim Piętrze
Wyrazów Literackich: Wojciech Budzisz,
Marek Geisler, Krzysztof Karski, Anna
Nowaczyk, Wiesława Ptaszyk, Rafał
Putz, Kinga Weronika de Walla, ale
także jej również obdarzony literackim
talentem uczeń Michał Śmiertelny oraz

na drogach, czy oświatą. Istotnymi obszarami współpracy
wartymi zaangażowania wszystkich samorządów powiatowych są również wydarzenia kulturalne, imprezy sportowe
i turystyczne.
Starostowie zgodzili się, że partnerskie współdziałanie samorządów daje wiele możliwości na realizację przyszłych
działań. Już dziesiątego czerwca, tym razem w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wlkp., odbędzie się spotkanie, dotyczące omówienia szczegółów współpracy. Udział w nim
wezmą również wicestarostowie wspomnianych powiatów.
MAR

grono od lat wspierających autorkę znajomych i przyjaciół: Helena Betlej, Andrzej Funka, Anna Prałat, Hanna Szulc.
Wieczór tradycyjnie poprowadziła dyrektor książnicy Lucyna Kończal-Gnap,
a jego oprawę muzyczną zapewnił
grający na gitarze Sebastian Koberling.
Zawarta w tytule tomiku cyfra „dwa”
stanowi – dla odbiorców tomiku wierszy
- interpretacyjną wskazówkę. Wskazuje
na sposób postrzegania świata przez
Autorkę, jego dwudzielność (ty–ja;
dobro-zło; miłość-pogarda i nienawiść;
radość – smutek i zwątpienie), jasną
i mroczną stronę świata. Ten niewielki
rozmiarami tomik jest gęsty od
piętrzących się znaczeń i skojarzeń i niezwykle bogaty w komunikowane treści.
Znajdziemy w nim zarówno erotyki, jak
i wiersze o miłości rozumianej szerzej,
a także wiersze podejmujące problematykę egzystencjalną i etyczną oraz
będące zapisem uczuć osobistych.
„Dorota Nowak podbiła serca wszystkich swoją osobowością, uśmiechem,
a przede wszystkim poezją o pojemnych słowach, odzwierciedlających filozofię życia, skierowaną na relacje
międzyludzkie” – trafnie napisała
w swym, zamieszczonym na okładce to-

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Kacper Wojtala – Gimnazjum Michorzewo, drugie Olga Lauba – Gimnazjum w Zbąszyniu, a miejsce trzecie zajęła Michalina Garczarek – Gimnazjum
w Opalenicy. W klasyfikacji szkół kolejne miejsca zajęły Gimnazja
z następujących miejscowości: 1. Michorzewo, 2. Zbąszyń,
3. Opalenica, 4. Boruja Kościelna, 5. Nowy Tomyśl, 6. Chrośnica.
Nagrody i dyplomy zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu
wręczyli: Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego –
Maria Galas, Starosta Nowotomyski – Ireneusz Kozecki, Burmistrz Zbąszynia – Tomasz Kurasiński, Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbąszynia – Marek Furman, Dyrektor Gimnazjum
w Zbąszyniu – Łukasz Woźny.
MAR

miku, komentarzu Łucja Dudzińska, prowadząca Grupę Literyczną „Na Krechę”,
której członkinią jest także Dorota
Nowak. Dodajmy jeszcze, że od momentu tzw. czytanego debiutu przed
trzema laty, Dorota Nowak wiele w dziedzinie poezji już osiągnęła. Jest laureatką wielu ogólnopolskich konkursów
poetyckich, jej wiersze znalazły się m.

in. w 14 almanachach i antologiach,
w czasopismach literackich: „Migotania”,
„Okolice Poetów”, „Radostowa” „Protokół Kulturalny” oraz w wielu publikacjach
lokalnych, na portalach internetowych.
Należy także do grupy Poetów Po Godzinach.
Materiał: MiPBP w Nowym Tomyślu
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zwiedziliśmy farmę wiatrową

„KAPELA ZZA WINKLA”
1980 - 2015
W tym roku nowotomyska „Kapela Zza Winkla” świętuje jubileusz 35-lecia istnienia. Z tej okazji
w każdym numerze „Przeglądu”
zamieszczać będziemy teksty piosenek Kapeli, które związane są
z naszym terenem. Tym razem
utwór pt. „Tomyski, nowy szlak –
wiklinowy.”
Dziś o promocję dba każda gmina,
Naszą rozsławia chmiel i wiklina.
Bo skoro takie warunki mamy,
Z dziada – pradziada chmiel uprawiamy.

Na zaproszenie inwestora przygotowującego budowę farmy wiatrowej w gminie Kuślin - delegacja
władz samorządowych powiatu nowotomyskiego, gminy Kuślin, gmin
sąsiednich, radni, sołtysi oraz zainteresowani mieszkańcy gminy Kuślin zwiedzali farmę wiatrową
zlokalizowaną na terenie gminy
Margonin.
Farma wiatrowa składa się z 60 turbin
wiatrowych o mocy pojedynczej turbiny
2 MW.
Na miejscu zapoznano się z funkcjonowaniem
farmy
wiatrowej
oraz
z płynącymi z tego tytułu korzyściami dla
gminy i mieszkańców oraz jej wpływem
na otaczające środowisko.
Dodajmy, że grupę z powiatu nowotomyskiego przyjął burmistrz Margonina
Janusz Piechocki, starosta chodzieski Julian Hermaszczuk oraz Wielkopolski Wo-

I przez to wielu rolników u nas dba
O ojcowiznę, ziemię, która to plony da.
Stosując środki, co uświęcają cel,
Więc pnie się szybko w górę ta ważna
szyszka – chmiel.
Hitem eksportu jest zaś wiklina.
Żniwa jej trwają, gdy śnieg zacina.
Witkę się w wodzie moczy, gotuje
I wedle klasy ją się sortuję.

jewódzki Komendant OHP Piotr Zerbe i
kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Próchnowie Zbigniew Behrendt. Nie zabrakło też przedstawiciela
inwestora farmy wiatraków w Margoninie. Powiatowe władze samorządowe na
wyjeździe reprezentowali: wicestarosta

nowotomyski – Tomasz Kuczyński,
członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego – Lech Sadowski, Krzysztof Pacholak – radny Rady Powiatu
Nowotomyskiego.
MAR

O tym bogactwie warto promować
wieść,
Bo „z prima sort” wikliny różności
można pleść.
Więc zamiast głupstwa pleść – lepszy z
witek kosz,
A za ten wyrób dzisiaj płaci się niezły

grosz.
Ludziom wytrwałym często się uda
Wyuczyć fachu, by robić cuda.
Fotele, meble, kosze z wikliny
To dzieło ludzkich rąk z naszej gminy.
Dlatego nasza gmina jest warta,
By mieć stodołę i dawny tartak.
Dziś to potwierdzą świadkowie zdarzeń,
Że plotą cuda tu plecionkarze.
Niech ziemi plon ten splecony z ludzkich rąk
To dzieło plecionkarzy wpiszą do
złotych ksiąg.
Uczcijmy mistrzów śpiewając im „sto
lat”,
A gminę Nowy Tomyśl
Niech pozna cały świat.
Więc Tomyśl z nazwy nie tylko nowy,
Kto tu zawita, potwierdzi fakt,
Że jest niezwykły ten wyjątkowy
Z nowotomyskiej wikliny szlak.
Od wieków we wsiach, osadach,
siołach,
Ważną swą funkcję spełnia stodoła.
Ten chłopski spichlerz, magazyn, sklep
Skarbcem dla zboża, ziarna na chleb.
Wiatrak w krajobraz wiejski od lat też
wrósł.
A rolnik po omłotach do niego ziarno
wiózł.
Młynarz to ziarno na białą mąkę zmęłł.
Bez zbędnych ceregieli – nie licząc Vatu
– ceł!
Słowa: Andrzej Bobkiewicz

Co powstaje w Parku Kultury i Wypoczynku?
Od pewnego czasu trwają prace
budowlane w Parku Kultury i Wypoczynku w Nowym Tomyślu, na
terenie Muzeum Wikliniarstwa
i Chmielarstwa, w miejscu spalonego Dworku Myśliwskiego. Wielu
mieszkańców spacerujących po
parku na pewno zadaje sobie pytanie, co powstanie właśnie w tym
miejscu?
Na placu budowy przy Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa pojawili się we
wtorek, 26 maja członkowie Zarządu Powiatu Nowotomyskiego: Ireneusz Kozecki – starosta nowotomyski, Tomasz
Kuczyński – wicestarosta nowotomyski,
Adam Pilc, Przemysław Tramowski oraz
Przewodnicząca Rady Powiatu Maria
Galas.

Przybyli do parku na zaproszenie Andrzeja Pawlaka – Komisarza III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa.
Komisarz Festiwalu, pomysłodawca wielu
wiklinowych symboli miasta (kosz, muszla
koncertowa, stodoła olenderska) przedstawił uczestnikom tego spotkania swój
najnowszy pomysł, który właśnie jest
realizowany – drewnianą wiatę, której
budowa zakończy się właśnie przed III
Światowym Festiwalem Wikliny.
Odbędzie się on w dniach 2123.08.2015. Takie też jest przeznaczenie
wiaty: międzynarodowy konkurs plecionkarski – festiwal, ale po przekazaniu wiaty
społeczności lokalnej organizowane tam
mogą być plenery, konkursy, spotkania
młodych plecionkarzy, czasowe wystawy,
kino letnie, zielone szkoły, sportowe imprezy, punkty zborne, rauty, szkolenia,
konferencje w plenerze itp.

Ciekawa inicjatywa i wyjątkowe umiejętności organizacyjne Andrzeja Pawlaka,
pokazują, że można sprawnie powołać
do istnienia coś, co jeszcze niedawno
było tylko marzeniem, projektem…
Pieniądze na tę inwestycję przekazali
sponsorzy prywatni, pięć nadleśnictw
z kraju przekazało materiał – drewno.
W sponsoring wliczają się też prace budowlane. Szacunkowe koszty wyniosą ok.
350 tys. zł. Za te pieniądze powstanie
1000 metrów powierzchni dachowej
oraz blisko 800 metrów kwadratowych
powierzchni użytkowej pod dachem.
O etapach prac przy powstawaniu
wiaty oraz o szczegółach III Światowego
Festiwalu Wikliny, w którym uczestniczyć
będą ekipy 60 państw ze wszystkich kontynentów, będziemy informować.
Materiał: nowinylokalne.pl
Fot. Marzena Matusiak
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Udane targi w trzciance

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ INFORMUJE

tak nowotomyscy strażacy
obchodzili swoje święto
Jak co roku 4 maja, w dniu św. Floriana wszyscy strażacy obchodzą
swoje święto. W ten uroczysty
dzień tradycyjnie nowotomyscy
strażacy w sposób głośny przypomnieli mieszkańcom miasta o
swoim święcie.

W niedzielę, 26 kwietnia
w Trzciance k. Kuślina
odbyły się XII Targi
Ogrodniczo – Działkowe
Powiatu Nowotomyskiego. Dzięki temu, że
wiosna na dobre zagościła na naszym terenie,
zwiedzający targi mieszkańcy powiatu i ich goście chętnie robili zakupy
kwiatów, krzewów i innych roślin na działkę,
balkon czy ogród.
Dodatkowe atrakcje na scenie, gdzie
wystąpiły zespoły reprezentujące każdą
z gmin powiatu nowotomyskiego sprawiły, że niemal każdy w Trzciance miło

spędził czas. Organizatorzy (Starostwo
Powiatowe w Nowym Tomyślu, Urząd
Gminy Kuślin, Zespół Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w Trzciance) serdecznie dziękują wszystkim zespołom za uatrakcyjnienie tegorocznej imprezy.
MAR

Punktualnie o godzinie 20:30 ulicami
miasta ruszyła uformowana, zmotoryzowana kolumna pojazdów pożarniczych, będących na wyposażeniu
miejscowej KP PSP. Kolumna dziewięciu
pojazdów pożarniczych, poruszająca się
na sygnałach świetlnych i dźwiękowych,
pilotowana przez radiowóz policyjny zrobiła spore wrażenie na zgromadzonej
wzdłuż ulic licznej widowni.
Wcześniej w prasie lokalnej opublikowano informację na temat organizacji ,,
Dni otwartej strażnicy”. Przez tydzień,
od 4 do 10 maja każdy miał możliwość
wejścia na teren komendy i pod przewodnictwem strażaków dowiedzieć się
wszystkiego, co jest związane ze służbą,
akcjami ratowniczymi i wyposażeniem
sprzętowym. Możliwość zwiedzania
obiektu strażnicy ukierunkowana była
głównie pod kątem grup zorganizowanych. Według danych szacunkowych
podczas tegorocznej akcji, mury jednostki odwiedziło 13 zorganizowanych
grup przedszkolaków i młodzieży szkolnej, w sumie około 325 osób.
Tegoroczna główna uroczystość obchodów Dnia Strażaka odbyła się w dniu
8 maja przed siedzibą nowotomyskiej
Komendy. Punktualnie o godzinie 10:00
uroczystość otworzył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Nowym Tomyślu mł. bryg Tomasz Antuszewski, który na początku przywitał
przybyłych zaproszonych gości oraz
wszystkich strażaków. W dalszej kolejności odczytany został list gratulacyjny
z życzeniami od Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej, a następnie przystąpiono do wręczenia awansów
w stopniach i odznaczeń.
Ostatnim akcentem obchodów tegorocznego dnia strażaka były pokazy
strażackie, które zostały przeprowadzone w dniu 9 maja przed siedzibą nowotomyskiej komendy. Informacja
o pokazach została szeroko rozreklamowana przez społecznościowy portal internetowy PNT.INFO.PL oraz prasę
lokalną. W trakcie pokazów strażacy zademonstrowali działania ratownicze podczas
pozorowanego
wypadku
drogowego, gaszenie palącego się samochodu, podawanie prądów gaśniczych
z podnośnika hydraulicznego oraz
działka wodno-pianowego z ciężkiego
pojazdu
gaśniczego.
Dodatkowo
strażacy urządzili pokaz wspinania się na
wspinalni przy użyciu drabiny hakowej,

sposób samo ratowania przy użyciu linki
ratowniczej oraz zorganizowali wystawę
sprzętu będącego na wyposażeniu nowotomyskiej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. W trakcie prezentacji sprzętu nie
zapomniano o elementach prewencyjnych. Propagowano wyposażenie miesz-

kań w czujki dymu i tlenku węgla, które
w doskonały sposób mogą zapewnić domownikom komfort bezpieczeństwa.
Pokaz i wystawa cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem o czym świadczyły
liczne tłumy przybyłych widzów.
Materiał: KP PSP

AWANSE I ODZNACZENIA OTRZYMALI:
Minister Spraw Wewnętrznych Rozkazem Personalnym z dnia 23 kwietnia 2015r. nadał z dniem
4 maja 2015r.: asp. sztab. Damianowi Żukrowskiemu stopień młodszego kapitana, asp. Rafałowi Manieckiemu stopień młodszego kapitana.
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym z dnia 15 kwietnia
2015r. nadał z dniem 4 maja 2015r.: mł. asp. Pawłowi Pałys stopień aspiranta.
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym
z dnia 21 kwietnia 2015r. nadał z dniem 4 maja 2015r.: mł. ogn. Krzysztofowi Doleckiemu stopień ogniomistrza, mł. ogn. Arturowi Marciniec stopień ogniomistrza, mł. ogn. Arkadiuszowi
Martyniak stopień ogniomistrza, mł. ogn. Robertowi Reczek stopień ogniomistrza, mł. ogn. Robertowi Sobkowiak stopień ogniomistrza, st. sekc. Marcinowi Kałużnemu stopień młodszego
ogniomistrza, st. sekc. Mateuszowi Woźnemu stopień młodszego ogniomistrza, st. sekc. Mateuszowi Klorek stopień młodszego ogniomistrza, sekc. Szymonowi Wiącek stopień starszego
sekcyjnego, sekc. Krzysztofowi Łodzińskiemu stopień starszego sekcyjnego.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, Rozkazem Personalnym z dnia 22 kwietnia 2015r. nadał z dniem 4 maja 2015r.: str. Mikołajowi Antkowiak stopień starszego strażaka, str. Maciejowi Cyprian stopień starszego strażaka.
W celu uhonorowania zasług dla ochrony przeciwpożarowej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Uchwałą z dnia
13 kwietnia 2015 r. nadało: mł. kpt. Damianowi Żukrowskiemu Brązowy Medal Za Zasługi Dla
Pożarnictwa.

konie i powozy – szlakiem powstania Wielkopolskiego
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Promocji
sołectwa Grudna zorganizowało w sobotę, 23 maja imprezę
edukacyjno – historyczną pt. „Konie i powozy – szlakiem Powstania Wielkopolskiego”.

Tego dnia do Grudnej zawitało wielu miłośników koni, nie tylko
z powiatu nowotomyskiego. Przybyli oni pięknymi bryczkami, powozami oraz przepięknie prezentujący się jeźdźcy w siodle.
Organizacja wydarzenia współfinansowana była przez powiat nowotomyski przy pomocy wójta gminy Miedzichowo, a także sponso-

rów. Wśród uczestników wydarzenia nie zabrakło zatem przedstawicieli powiatowych władz samorządowych. Widowisko obejrzał wicestarosta nowotomyski Tomasz Kuczuyński i wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowotomyskiego Paweł Wilkoszarski.
Opr: MAR
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majowy piknik integracyjny pod
hasłem ,,od juniora do seniora”

21 maja w czwartkowe słoneczne
przedpołudnie w gospodarstwie
agroturystycznym Klimkowa Osada
w Cichej Górze odbył się majowy
piknik integracyjny pod hasłem ,,Od
juniora do seniora”, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie Rodzinka i Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nowym Tomyślu.
Na wspólnej zabawie i biesiadowaniu

spotkali się beneficjenci realizowanego
projektu pn. ,,Barwy życia - od juniora do
seniora – nowotomyska nić integracji
międzypokoleniowej” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej.
Dzień obfitował w liczne atrakcje. Najpierw policjanci z Komisariatu Wodnego
Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zaprezentowali umiejętności psów - ratowników
wodnych.
Czarny
Nowofunland „Rambo” oraz biszkoptowy

Labrador „Maniek” szybko podbili serca
szczególnie młodszych uczestników pikniku. W spotkaniu udział wzięli również
funkcjonariusze z Komendy Powiatowej
Policji w Nowym Tomyślu. Policjanci,
w związku ze zbliżającymi się wakacjami
przestrzegali młodzież przed zagrożeniami, z jakimi mogą się spotkać
podczas letniego wypoczynku.
Seniorzy, osoby niepełnosprawne,
dzieci i młodzież wspólnie wykonali kolorowy plakat z tytułem zadania. Uczestnicy pikniku mieli także okazję do udziału
w różnego rodzaju grach i zabawach.
Skorzystać można było m.in. z przejażdżki bryczką, zwiedzając okoliczne tereny, skoków na trampolinie oraz
malowania twarzy. Na zakończenie
wszyscy zasiedli do wspólnego biesiadowania.
Majowy piknik był doskonałą okazją do
wspólnego spotkania, zabawy i integracji
osób starszych z dziećmi, młodzieżą oraz
osobami niepełnosprawnymi. Celem pikniku było m.in. wzbudzenie we wszystkich
uczestnikach
poczucia
przynależności, prowadzącego do rozpowszechniania i promowania integracji
międzypokoleniowej.
Materiał: Anna Palicka, DDP
w Nowym Tomyślu, opr. MAG

MOTOCYKL „LECH” BOHATEREM OPALENICKIEJ NOCY MUZEÓW

W sobotę, 23 maja o godz. 19.00
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury TAKLAMAKAN w Opalenicy odbyło się rozpoczęcie Nocy Muzeów.
Impreza z tego cyklu po raz pierwszy
odbyła się w Opalenicy i jak pokazali
mieszkańcy i ich goście – spotkała się
z dużym zainteresowaniem. Tematem
ekspozycji był pierwszy polski motocykl
„LECH”.
W uroczystym otwarciu Nocy Muzeów w tym mieście uczestniczyli również lokalni samorządowcy: radny
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego –
Ryszard Napierała, starosta nowotomyski – Ireneusz Kozecki, zastępca burmistrza Grodziska Wielkopolskiego – Piotr
Hojan oraz gospodarz miasta, burmistrz
Opalenicy – Tomasz Szulc. Najliczniejszą
grupę zwiedzających stanowili jednak
miłośnicy motocykli, wśród których nie
zabrakło głównych organizatorów przedsięwzięcia – członków Klubu Motocyklowego „Lech 1929”.
MAR

patriotyczna majóWka
W zBąszyniu

W czwartek,
30 kwietnia
w Zbąszyniu
na miejscowym
Rynku odbyła się Majówka z
Polską
„FLASHMOB
- LUDZIE
FLAGI.”
Wcześniej
mieszkańcy
miasta,
głównie dzieci i młodzież ze
zbąszyńskich szkół oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, przeszli ulicami miasta
ubrani w biało – czerwone stroje.
Na Rynku, zgodnie z kilkuletnią już
tradycją zaproszeni goście: dyrektorzy
szkół i instytucji kulturalno-oświatowych, burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński oraz starosta nowotomyski

Ireneusz Kozecki odczytali dwie polskie
legendy: O Wiśle oraz o Śpiących Rycerzach w Tatrach. Sporym i niezwykle widowiskowym wydarzeniem tego dnia
było również utworzenie z zebranych
osób flagi w kształcie granic Polski. Patriotyczne wydarzenie zorganizowane
zostało przez Liceum Garczyńskiego
oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Zbąszyniu.
Foto: UM Zbąszyń,
MAR

juBiLeuszoWa WystaWa
zdzicha połącarza
W czwartek, 23 kwietnia
w Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w
Nowym Tomyślu odbyło się
otwarcie jubileuszowej wystawy prac Zdzisława
Połącarza.
Uroczystość połączona została z 55 – leciem działalności artystycznej oraz 70- tymi
urodzinami malarza. Była to jednocześnie 160 wystawa indywidualna prac bohatera wieczoru.
Uroczystość uświetnił występ
Kapeli Zza Winkla. Wśród gości
jubilata nie zabrakło również
przedstawicieli lokalnych samorządów. Władze powiatu nowotomyskiego
reprezentował
starosta nowotomyski Ireneusz
Kozecki.
Zdzisław Połącarz – artysta
malarz o wybitnym 55.letnim
dorobku artystycznym w kraju i
zagranicą.
Jest
członkiem
Związku Plastyków Warmii i
Mazur, członkiem Stowarzyszenia Artystów Polskich na Ukrainie i Białorusi,
a także członkiem Stowarzyszenia Artystów Integracji Europejskiej w Szczecinie
i Stowarzyszenia Artystów Angielskich
w Bostonie od 2010 roku. Artysta od 55
lat maluje starą architekturę, pejzaże
wiejskie, obiekty sakralne, przyrodę,
portrety i martwą naturę. Wypowiada się
w różnych technikach plastycznych,
m.in. w rysunku, pastelu, malarstwie
olejnym i akwarelowym. Jego twórczość
cechuje piękno, delikatność i nastrojowość. Ma na swoim koncie bardzo bogaty dorobek artystyczny. Od 2004 roku
po nadaniu ostatniego odznaczenia jest

to kolejnych 160 wystaw indywidualnych
i 669 wystaw zbiorowych w kraju i za
granicą oraz uczestnictwo w 324 plenerach krajowych i międzynarodowych,
a także 269 nagród i wyróżnień.
Jego prace znajdują się w zbiorach
muzealnych w kraju i za granicą oraz
w kolekcjach prywatnych. Ostatnio wydał
m.in. „Najpiękniejsze zakątki Krotoszyna
w akwareli”, „Miasta Europy w akwareli” dwa tomy, „Uroki plenerowe i skanseny
w akwareli”, „Wielkopolskie kościoły
drewniane”, „Śląskie kościoły drewniane”.
W Miejskiej i Powiatowe Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu ma swoją stałą
galerię „Zdzich”.
MAR
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Xii poWiatoWe Forum
BiBLiotekarzy

SPotKanie SenioróW
W łoMniCy

Rada Sołecka Łomnicy po raz kolejny była organizatorem spotkania seniorów, które odbyło się w sobotę, 9 maja w sali wiejskiej w Łomnicy.
Wyjątkowymi gośćmi wydarzenia byli mieszkańcy gminy Kórnik z burmistrzem Miasta i Gminy – Jerzym Lechnerowskim na czele.

W ramach obchodów XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który odbywał się od 8 do 15 maja Miejska
i Powiatowa Biblioteka w Nowym
Tomyślu zorganizowała wiele ciekawych propozycji dla swoich czytelników i gości.
Z kolei wtorek, 12 maja był świętem
pracowników wszystkich książnic z terenu
powiatu nowotomyskiego. Tego dnia w
Zbąszyniu zorganizowano doroczne już
Powiatowe Forum Bibliotekarzy. Życzenia
pracownikom bibliotek złożyli włodarze
gmin powiatu nowotomyskiego oraz starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.
Uroczyste spotkanie bibliotekarzy powiatu nowotomyskiego i przedstawicieli
władz samorządowych odbyło się
w Zbąszyniu, w nowo wybudowanym
i zmodernizowanym budynku Biblioteki
Publicznej. Gości przywitała dyrektor
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicz-

nej w Nowym Tomyślu - Lucyna KończalGnap razem z kierownikiem zbąszyńskiej
biblioteki - Anitą Rucioch-Gołek. Specjalnym gościem była Justyna StoltmannPrędka, przedstawicielka Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej.
W oficjalnej części Forum udział wzięli
włodarze gmin: wójt Gminy Kuślin – Jerzy
Dziamski, burmistrz Lwówka – Piotr
Długosz, wójt Gminy Miedzichowo – Stanisław Piechota, burmistrz Nowego Tomyśla – Włodzimierz Hibner, burmistrz
Opalenicy – Tomasz Szulc, burmistrz
Zbąszynia – Tomasz Kurasiński oraz starosta nowotomyski – Ireneusz Kozecki.
Samorządowcy złożyli gratulacje pracownikom bibliotek, którzy w tym roku
obchodzą jubileusze pracy. W gronie tych
osób znalazły się osoby z następujących
bibliotek: Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Nowym Tomyślu - Aleksandra
Suwiczak, Danuta Karbowska, Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy w Opalenicy - Aldona Bociańska, Ewa Grabowska, Biblio-

teka Publiczna Miasta i Gminy w Zbąszyniu
- Aleksandra Maćkowiak, Beata Poniedziałek, Magdalena Rożek, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Lwówku - Izabella
Świderska.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń pracowników i dyrekcji bibliotek
z naszego regionu. W części edukacyjnej
odbyły się warsztaty „Teatr Kamishibai twórcze narzędzie prac z najmłodszymi”.
Poprowadziła je Zofia Piątkowska-Wolska
(z Wydawnictwa TIBUM), która zademonstrowała niezwykłe narzędzie do pracy
edukatorów bibliotecznych: książkę w formie kart do teatrzyku kamishibai – jest to
(jak czytamy na stronie internetowej wydawnictwa) technika opowiadania i czytania
wywodząca
się
z
Japonii,
wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz drewniany lub kartonowy parawan – na wzór teatrzyków
marionetkowych - w której przedstawiane są kolejne części opowiadanej historii.
W programie Forum przewidziano
także część artystyczną. Specjalnie zaproszeni na tę okazję artyści otworzyli wystawę – świetny, różnorodny wybór grafik
studentów i pracowników naukowych Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu
Zielonogórskiego (z kierunku: grafika).
Wystawę otworzyli artyści, którzy są
także jej kuratorami: Radosław Czarkowski, Paweł Andrzejewski i Mirosław Gugała.
Goście zbąszyńskiej książnicy wysłuchali
przepięknego koncertu znanych piosenek
francuskich i przebojów musicalowych
w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół
nr 1 w Zbąszyniu pod kierownictwem
Anny Koteckiej. Świetny występ licealistów nagrodzono gromkimi brawami.

Tekst: ARG, opr. ER

W programie artystycznym znalazły się występy Zespołu Śpiewaczy Zbąszyńskich
Seniorów oraz kabaretu Dąbrowieckie Klekoty. Do wspólnego stołu z seniorami zasiedli
także przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy: wicestarosta nowotomyski – Tomasz Kuczyński, burmistrz Zbąszynia – Tomasz Kurasiński oraz proboszcz
parafii św. Wawrzyńca w Łomnicy – ks. Cezary Kuciński, ks. Leon Łodziński, radna Rady
Miejskiej – Aneta Nawotnik, dyrektor Szkoły im. Powstańców Wielkopolskich
w Łomnicy – Grażyna Krysztofek Bukczyńska oraz komendant Gminny OSP – Adam
Rucioch. Z roku na rok zwiększa się liczba uczestników łomnickiego spotkania seniorów. Tym razem na zaproszenie organizatorów odpowiedziała rekordowa liczba ponad
160 osób.
Materiał: Urząd Miejski w Zbąszyniu, opr. ANA
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iX Marsz
Pamięci
W dniach 16-21 kwietnia uczniowie
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Policealnych im. Mikołaja Kopernika
w Nowym Tomyślu wraz na nauczycielem historii Jackiem Stępniewskim wzięli udział w IX Marszu
Pamięci Młodzieży Polskiej i Rosyjskiej, który odbył się w Katyniu na
terenie Federacji Rosyjskiej.
Wyjazd nowotomyskiej grupy odbył
się w ramach projektu pn. „Pamięć Pokoleń - Marsz Pamięci Młodzieży Polskiej
i Rosyjskiej. Stacja Gniezdowo - Las Katyński”, który od dziewięciu już lat realizuje Stowarzyszenie Współpracy ze
Wschodem Memoramus i grupa poznańskich szkół ponadgimnazjalnych. Wiodącą
rolę w projekcie odgrywają: Licea Ogólnokształcące: nr V,VI i XI z Poznania.
W tym roku do udziału w przedsięwzięciu zaproszono również ZSOiP im. Mi-

umoWa patronacka

Przedstawiciele ZSOiP podziękowali staroście nowotomyskiemu za wsparcie, a co za tym idzie, możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu
Fot. Marzena Matusiak

kołaja Kopernika w Nowym Tomyślu.
Z nowotomyskiego „Kopernika” w IX
Marszu Pamięci uczestniczyli uczniowie:
Marika Pakuła, Piotr Szczepaniak, Adam
Kaczmarek, Jakub Siwiński i Hubert Krasnowski oraz Jacek Stępniewki, opiekun
grupy. W podróży do Katynia udział
wzięło około 150 osób. Grupa najpierw
dotarła do Białorusi, zatrzymując się
w Tykocinie, małym miasteczku nad Narwią, gdzie zwiedziła synagogę, zamek pamiętający czasy Zygmunta Augusta,
pomnik Orderu Orła Białego oraz pomnik

hetmana Stefana Czarnieckiego. Kolejnymi miejscowościami na trasie były
Rozłogi i Bobrowniki. Stamtąd uczestników wyprawy czekała prawie 700-kilometrowa podróż do Smoleńska. Grupa
odwiedziła m.in. Cmentarz Katyński,
gdzie każdy otrzymał karteczkę z imieniem i nazwiskiem oficera z Wielkopolski,
rozstrzelanego w tym miejscu, z zadaniem odnalezienia odpowiedniej tabliczki
z danymi osobowymi bohatera. Uczniom
„Kopernika” udało się odnaleźć osoby
związane z powiatem nowotomyskim.
Zwiedzając Smoleńsk grupie pokazano
Sobór Uspienskij, Twierdzę Smoleńską
z XVI wieku, pomniki wojny 1812 roku
i wojny ojczyźnianej. W tym samym dniu
młodzież z Polski spotkała się z młodzieżą rosyjską i przedstawicielami miejscowych władz w Domu Polskim.
Kolejnym ważnym miejscem na trasie
była stacja kolejowa Gniezdowo. To do
niej trafiały transporty polskich oficerów
wiosną 1940 roku. Na miejscu grupę powitał Gubernator Obwodu Smoleńskiego.
Ze strony polskiej głos zabrał Karol Seifert - Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Memoramus. Młodzież polska
i rosyjska utworzyły kolumnę marszową,
aby w milczeniu przejść ostatnią drogę
ofiar masowej zbrodni. Obie grupy niosły
transparenty i flagi narodowe. Po przejściu około dwóch kilometrów uczestnicy
marszu autokarami przemieścili się na
cmentarz w Katyniu, gdzie odbyły się
główne uroczystości zarówno na rosyjskiej jak i polskiej części cmentarza. Była
procesja prawosławna i msza święta
w języku polskim. Przemawiał polski konsul i przedstawiciele strony rosyjskiej. Po
oficjalnych uroczystościach zwiedzono
okolicznościową wystawę i przeniesiono
się na lotnisko Siewiernyj – miejsce katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Złożono
wiązanki kwiatów, zapalono znicze na
znak pamięci o ofiarach katastrofy smoleńskiej. Kolejnymi odwiedzanymi miejscowościami były: Mińsk, Kuropaty,
Nowogródek i Grodno.
Wyjazd ten nie byłby możliwy gdyby
nie wsparcie i życzliwość Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, Stowarzyszenia Memoramus, dyrektora LO nr
XI w Poznaniu i zaangażowaniu dyrektora ZSOiP w Nowym Tomyślu Ryszarda
Tratwala. Uczniowie „Kopernika” godnie
reprezentowali szkołę i powiat nowotomyski, co zostanie uwiecznione w okolicznościowej publikacji, która tradycyjnie
ukazuje się po każdym Marszu Pamięci.
Materiał: Jacek Stępniewski,
ZSOiP w Nowym Tomyślu, opr. MAG

otwarcie miasteczka ruchu drogowego
W sobotnie przedpołudnie, 16 maja
otwarto miasteczko ruchu drogowego w Chmielinku, dofinansowane z programu Leader za
pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania KOLD.
W obecności dzieci i rodziców startujących w XVIII Biegu im. Bronisława Malinowskiego
–
patrona
Szkoły
Podstawowej w Chmielinku, przecięcia
wstęgi dokonali: burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek Piotr Długosz, dyrektor biura
KOLD Ireneusz Witkowski, sołtys wsi Robert Stępiński i uczniowie szkoły, biegacze- członkowie UKS Iskra. Po otwarciu,
dzieci zademonstrowały przejazd rowerami trasą miasteczka, a następnie od-

były się biegi przełajowe im. Bronisława
Malinowskiego – mistrza olimpijskiego
z Moskwy. Obiekt jest jednym z czterech

miasteczek zbudowanych w ramach programu PROW- Leader na terenie KOLD.
Materiał: UMiG Lwówek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu objął kolejną szkołę średnią
opieką dydaktyczno-naukową. Jest
nią Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Gen Dezyderego Chłapowskiego
w Trzciance k. Opalenicy.
Szkoła w Trzciance kształci na poziomie średnim przyszłe kadry dla rolnictwa. Spora liczba absolwentów
kontynuuje naukę w Uniwersytecie Przyrodniczym.
Umowa patronacka ze strony Uniwersytetu zapewnia uczniom udział
w warsztatach i zajęciach laboratoryjnych z programem przystosowanym dla
uczniów szkoły średniej oraz w miarę
możliwości nadzór doktorantów i pracowników naukowych w prowadzeniu
badań i pisaniu prac konkursowych przygotowujących do udziału w olimpiadach
z wiedzy biologicznej, ekologicznej,
o żywieniu i żywności itp.

Szkoła natomiast zobowiązuje się do
udziału swych uczniów m.in. w Festiwalu
Nauki i Sztuki, Nocy Naukowców, w organizowanych przez poszczególne wydziały „drzwiach otwartych” i innych
imprezach popularno-naukowych organizowanych przez uczelnię.
Umowę patronacką ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego podpisała prorektor, prof. dr hab. Monika Kozłowska,
ze strony Zespołu Szkół Rolniczego Centrum
Kształcenia
Ustawicznego
w Trzciance dyr. Izabela Kałek, przy
udziale Starosty Nowotomyskiego – Ireneusza Kozeckiego.
W spotkaniu uczestniczyli również: absolwent szkoły w Trzciance oraz naszej
uczelni mgr inż. Ireneusz Bąbelek,
członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego Lech Sadowski, a ze strony Uniwersytetu mgr Joanna Kędra, kier.
Centrum Kształcenia Ustawicznego i dr
Witold Nowakowski.
Materiał: Jerzy Lorych,
Uniwersytet w Przyrodniczy w Poznaniu

ŚCieżKi CiąG dalSZy

W samo południe 14 maja w Pakosławiu otwarty został kolejny odcinek
ścieżki pieszo-rowerowej z Pakosławia w kierunku Brodów o długości ok.
3 km.
Przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Piot Długosz, dyrektor biura KOLD Ireneusz Witkowski oraz sołtys Pakosławia Andrzej Basiński. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Brody ks. Sławomir Grośty. Symbolicznie odcinek
ścieżki pokonały dzieci i ich rodzice rowerami, rolkami, biegiem oraz z kijkami. Inwestycja zrealizowana została za pośrednictwem KOLD ze środków programu Leader.
Materiał: UMiG Lwówek
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GWint dla biegaczy

W dniach 8-9 maja na terenie powiatów wolsztyńskiego, grodziskiego i nowotomyskiego odbył się,
po raz drugi, ultramaraton o charakterze przełajowym.
Trasa biegu wiodła głównie malowniczymi leśnymi duktami i ścieżkami śródpolnymi. Zawodnicy mogli wystartować
na dystansie 55 km – Mały GWiNT, 110
km – GWiNT Normal oraz 100 mil czyli
161 km – Super GWiNT. Ten najdłuższy
dystans został zorganizowany po raz
pierwszy w Polsce.
Na najdłuższą trasę zawodnicy wystartowali z Grodziska Wlkp., na trasę
Normal z Wolsztyna, natomiast start najkrótszego dystansu miał miejsce na
placu Niepodległości w Nowym Tomyślu.
Na nowotomyskim placu zorganizowany był jeden z punktów kontrolnoodżywczych. Można było tu odpocząć,
posilić się, a także skorzystać z pomocy
medycznej. Od rana na scenie dla biegaczy i kibicujących im nowotomyślan śpiewał Paweł Lisek. Tuż przed godz. 12.00
plac zapełnił się biegaczami, którzy stąd

wyruszyli na 55.kilometrową trasę. Do
wszystkich zgromadzonych z krótkimi
wystąpieniami zwrócili się burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner oraz
starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.
W chwili startu wszyscy zawodnicy wypuścili w niebo białe i czerwone baloniki,
aby tym gestem uczcić przypadającą
dzień wcześniej 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej.
Meta biegu znajdowała się w Grodzisku Wlkp. Ultramaraton ukończyło
łącznie 321 zawodników z różnych stron
Polski i zagranicy. Na liście startowej znajdowało się natomiast ponad 400 osób.
Wielu z biegaczy w trasie spędziło prawie całą dobę, tym większą radością,
sukcesem i satysfakcją było ukończenie
tego jakże wyczerpującego maratonu.
Z wynikami zapoznać się można na stronie internetowej: ultragwint.pl
Organizatorami GWiNT-a byli: Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych APERTE, Nowotomyski Klub Biegacza „Chyży” oraz
Wolsztyński Klub Biegowy.
Materiał: UM Nowy Tomyśl
Zdj. Maciej Kasprzak

Samorządowe strzelanie

W sobotę, 16 maja na strzelnicy sportowej w Nowym
Tomyślu obyły się powiatowe zawody strzeleckie
z broni małokalibrowej o Puchar Przewodniczącej Rady
Powiatu Nowotomyskiego. Podobnie jak w poprzednich latach organizatorem zawodów był Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Nowym Tomyślu przy
wsparciu Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
Na zawody zaproszono 4 - osobowe reprezentacje samorządów gminnych z powiatu nowotomyskiego. Udział w zawodach wzięła również drużyna ze Starostwa Powiatowego (z
zarządem powiatu na czele). Poszczególlne drużyny reprezentowali burmistrzowie i wójtowie gmin uzupełnieni najlepszymi
strzelcami danego samorządu, z Ligi Obrony Kraju i strzeleckich
bractw kurkowych. Ogółem startowało 36 zawodników.
W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła reprezentacja Urzędu
Gminy Miedzichowo z wynikiem 345 pkt zdobywając tym
samym Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Nowotomy-

skiego.
Drugie miejsce z wynikiem 345 pkt zajęła reprezentacja
Miasta i Gminy Lwówek, a trzecie z wynikiem 336 pkt zajęła reprezentacja Starostwa Powiatowego.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Robert Pędziwiatr
z Lwówka wynikiem 92 pkt przed Grzegorzem Szczepaniakiem
z Miedzichowa (89 pkt) i Helińskim Zbigniewem (pkt. 83) z Kuślina. W klasyfikacji członków zespołów pierwsze miejsce zdobył
Sławomir Szofer - Miedzichowo z wynikiem 97 pkt przed Karolem Skałaskim (96 pkt.) z Lwówka i Mieczysławem Koniecznym (94 pkt) z Opalenicy.
Puchary, dyplomy i upominki rzeczowe w poszczególnych
klasyfikacjach wręczyła Maria Galas – Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego.
Zawody sędziowali i udzielili pomocy w organizacji instruktorzy Strzelectwa Sportowego Ligi Obrony Kraju: Wojciech Teleszyński, Lech Bobkiewicz, Mieczysław Michałowski oraz
Henryk Sabaturski.
Materiał: LOK (zdj. W. Teleszyński)

PIERWSZY BIEG Z CYKLU GRAND PRIX POWIATU NOWOTOMYSKIEGO W BIEGACH ULICZNYCH

V dziesiątka Fiedlerowska
w Bolewicach
W sobotę, 23 maja w Bolewicach
odbył się bieg uliczny im. Arkadego
Fiedlera o Puchar Wójta Gminy
Miedzichowo w ramach III Grand
Prix Powiatu Nowotomyskiego.
V Dziesiątka Fiedlerowska zebrała
w sobotnie słoneczne popołudnie
119 miłośników biegania. Uroczystego otwarcia dokonał wójt gminy
Stanisław Piechota wraz ze starostą nowotomyskim Ireneuszem
Kozeckim.

W poniedziałek, 25 maja Ryszard
Bronowicki, dyrektor zawodów ultramaratonu „GWiNT Ultra Cross"
podziękował staroście nowotomyskiemu Ireneuszowi Kozeckiemu za
życzliwość i wsparcie udzielone
w trakcie przygotowywania imprezy. Powiatowe władze samorządowe włączyły się bowiem w organizację biegowego
przedsięwzięcia.
Fot. Marzena Matusiak

„LEKARZU, REAGUJ NA PRZEMOC!”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Tomyślu informuje, że powstał portal
– www.lekarzureagujnaprzemoc.pl,
adresowany do służby zdrowia, dotyczący działań informacyjno
– promocyjnych prowadzonych przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Celem kampanii „Lekarzu, reaguj na przemoc!” jest zapoznanie
przedstawicieli ochrony zdrowia z procedurą „Niebieskie Karty”
oraz psychologicznymi aspektami przeciwdziałania przemocy. Lekarz ma codziennie bezpośredni kontakt z ludźmi. Jeśli cieszy się
zaufaniem pacjentów, wykazuje motywację i ma odpowiednią
wiedzę, może odegrać ogromną rolę w powstrzymaniu przemocy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się
również: członek zarządu Powiatu Nowotomyskiego Przemysław Tramowski,
burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc, burmistrz Miasta i Gminy Lwówek Piotr
Długosz, radny Rady Powiatu Nowotomyskiego Patryk Kąkolewski.
Zawodnicy wystartowali punktualnie o
godz. 13:00. Do pokonania mieli 10-cio
kilometrowy odcinek ulicami Bolewic.
Pierwszy na metę po 35 minutach i 54

sekundach dobiegł Piotr Humerski z Goździchowa, drugi był Przemysław Fornalik
z Lwówka, a trzeci Roman Janas z Grodziska Wielkopolskiego. Najszybszą kobietą była Agnieszka Witczak-Flajszer
z Międzychodu, której 10-cio kilometrowy odcinek zajął 42 minuty i 3 sekundy, następnie druga na metę

WYNIKI:
Kategoria KOBIETY 20+
1. Emilia Perz z Bukowca 00:43:34
2. Rozalia Gapska z Pęckowo 00:46:04
3. Magdalena Maciąg z Bolewic 00:48:06

Kategoria KOBIETY 30+
1. Agnieszka Witczak Flajszer z Międzychodu 00:42:03
2. Iwona Maciąg z Bolewic 00:42:17
3. Ania Tomiak z Wolsztyna 00:44:28

Kategoria KOBIETY 40+
1. Marzenna Perz z Bukowca 00:49:30
2. Ewa Gapska z Pęckowa 00:54:31
3. Agnieszka Jarnót z Starego Tomyśla 00:55:11

Kategoria MĘŻCZYŹNI 20+
1. Przemysław Woźny z Kuślina 00:40:10

dobiegła Iwona Maciąg z Bolewic, a trzecia Emilia Perz z Bukowca. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowy medal
oraz koszulki. Ponadto Klub Biegacza Bolewice zorganizował dla zawodników losowanie, w którym można było wygrać
atrakcyjne nagrody.
Materiał: UG Miedzichowo

2. Kamil Sieroń z Nowego Tomyśla 00:40:43
3. Łukasz Chwalisz z Bolewic 00:41:28

Kategoria MĘŻCZYŹNI 30+
1.Piotr Humerski z Goździkowa 00:35:54
2. Kornel Balinowski z Nowej Soli 00:36:55
3. Paweł Jankowiak z Paproci 00:37:51

Kategoria MĘŻCZYŹNI 40+
1. Przemysław Fornalik z Lwówka 00:36:03
2. Roman Janas z Grodziska Wielkopolskiego 00:36:38
3. Edwin Kuszczyk z Międzyrzecza 00:38:05

Kategoria MĘŻCZYŹNI 50+
1. Mieczysław Lisek z Lwówka 00:38:18
2. Waldemar Janiszewski z Lwówka 00:39:26
3. Bogdan Mańczak z Kuślina 00:39:52
Pełną listę wyników znajdziecie Państwo na stronie: http://plus-timing.pl/doc-pt/wynikipdf/2015-05-23-Bolewice/wyniki_open.pdf
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PKS MoS Zbąszyń czwartym zespołem w Polsce
W sobotę, 16 maja w Zielonce pod
Warszawą został rozegrany SUPERFINAŁ POLSKIEJ EKSTRALI UNIHOKEJA. Do finału awansował zespół
PKS MOS Zbąszyń. Klub ten uczestniczy w rozgrywkach Ekstraligi
drugi sezon i jest jednym z
najmłodszych zespołów w lidze.
Przypomnijmy, że Ekstraliga Seniorek to najwyższa klasa rozgrywkowa w Polsce w kategorii kobiet.
Zbąszyńskie dziewczęta jechały na
finał z apetytem na medal Mistrzostw
Polski. Podczas meczu z Energą Olimpią
Osowa Gdańsk (Mistrz Polski 2013/2014)
plan zdobycia medalu realizowany był po
myśli naszych pań. W pierwszej tercji
Gdańszczanki szybko uzyskały dwie
bramki przewagi, co zmusiło Zbąszyń do

wytężonej pracy. Do pierwszej przerwy
straty zostały odrobione i na tablicy widniał wynik 2:2. Kolejna tercja to również
remis i stan rywalizacji 3:3. Trzecia tercja
rozpoczęła się od bramki dla Energii, ale
dziewczęta ze Zbąszynia doprowadziły
do wyrównania, a na dziesięć minut
przed końcem meczu zdobyły koleją
bramkę i wyszły na prowadzenie 5:4.
W tym momencie to Gdańszczanki pokazały klasę, wyrównały i dołożyły jeszcze
dwie bramki. Nam zabrakło już sił, czasu
i okazji do odrobienia strat i mecz wygrał
zespół z Gdańska zdobywając brązowy
medal Mistrzostw Polski. Ostatecznie
PKS MOS Zbąszyń kończy sezon na IV
miejscu Mistrzostw Polski 2014/2015.
Jest to największy sukces naszego klubu
w jego krótkiej unihokejowej historii.
Materiał: Powiatowy Klub Sportowy
MOS Zbąszyń, ZCSTiR, opr. MAG

Zapraszamy do cyklu pt. „Poznaj Swój Powiat”
Litery od A do N utworzą hasło, które należy przesłać listownie, bądź e-mailem na adres
redakcja@powiatnowotomyski.pl do dnia 16 czerwca 2015 r.
Ufundowano nagrody rzeczowe dla trzech osób. Listę zwycięzców opublikujemy
w kolejnym numerze Przeglądu Powiatu Nowotomyskiego.

Rozwiązanie krzyżówki kwietniowej nr 4 (60) Rozwiązanie: Kapela Zza Winkla
Jolanta Broncel z Niegolewa, Daria Łuczak z Chraplewa, Ewa Czapracka z Nowego Tomyśla

POZIOMO
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Opalenicy.
7. Odbywa się tam Święto Chleba.
9. Założyciel Nowego Tomyśla Feliks...
10. Inna nazwa Jeziora Zbąszyńskiego.
13. Nowotomyska wieś i popularna roślina.
15. Znajduje się w Wytomyślu ... św. Wawrzyńca.
16. Gdzie rośnie najgrubsza sosna w Wielkopolsce?
17. Potoczna nazwa Równiny Nowotomyskiej.
20. Obchodzone 15 maja Święto Polskiej...
23. Podwójna kromka chleba po poznańsku.
24. Białe złoto uprawiane w powiecie nowotomyskim.
25. Ludowa piosenka z Perzyn.
26. Rzeka w powiecie nowotomyskim.

PIONOWO
1. Autostrada A2 to Autostrada...
2. Jak nazywa się wieża koło Starej Jabłonki?
4. Święto i plac w Nowym Tomyślu.
5. Największa wieś w gminie Kuślin.
6. "Królewski" klub sportowy w powiecie nowotomyskim.
8. Najmniejsza wieś w gminie Kuślin.
10. Imię baranka podarowanego Zbąszyniowi od władz Zbąszynka w
2014 r.
11. Brama wjazdowa do fortecy w Zbąszyniu.
12. Zespół Pieśni i Tańca w Trzciance.
14. Gmina zajmująca najmniejszą powierzchnię w powiecie nowotomyskim.
18. Przysłowie: Kiedy mokry ..., będzie żyto jak gaj.
19. Drewniany koźlak w powiecie nowotomyskim.
21. Organizowany przed weselem.
22. Biały ser charakterystyczny dla kuchni wielkopolskiej.

Przegląd Powiatu Nowotomysk iego – bezpłatny miesięcznik samorządowy.
Wydawca: Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl. Redaguje zespół pod kierunkiem Marzeny Matusiak (red. nacz.)
Adres do korespondencji: Wydział Edukacji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 30, 64 – 300 Nowy Tomyśl. Kontakt: (61) 44 26 723/724, redakcja@powiatnowotomyski.pl. Skład DTP – Djpress - Dariusz
Dalaszyński - www.djpress.pl Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skracania nadesłanych tekstów. Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań, ul. Malwowa 158, 60 – 175 Poznań/Skórzewo, tel. (61) 814 85 10.
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W opalenicy rozegrano tenniS eUroPe

Na opalenickich kortach w dniach
od 3 do 9 maja, już po raz szesnasty odbył się Międzynarodowy
Turniej Klasyfikacyjny Europejskiej
Federacji Tenisowej Tennis Europe
Młodzików i Młodziczek do lat 14
w tenisie ziemnym.

turnieju eliminacyjnego były szansą do- meczu wygrał Niemiec 7/6(3) 6/3. Finał
stania się do turnieju głównego dla ośmiu gry podwójnej chłopców to mecz Polanajlepszych w kategorii dziewcząt ków Makary Adamek/Dawid Taczała –
i chłopców, którzy uzupełnili drabinkę tur- Wojciech Kasperski/Julian Radoń. Mecz
wygrała pierwsza para 6/4 6/1. Z kolei
nieju głównego.
Przed rozpoczęciem turnieju odbyła się na korcie centralnym w finale gry pooficjalna ceremonia otwarcia, w której dwójnej spotkały się pary Elisabeth Anuczestniczyli m.in.: starosta nowotomyski dryukhova (Niemcy)/Kamilla Bartone
–
Aleksandra
Ireneusz Kozecki, zastępca burmistrza (Łotwa)
Opalenicy Paweł Jakubowski, radni Gminy Wierzbowska/Martyna Kubka. Ten zaOpalenica, dyrektor OSiR Krzysztof Mądry cięty pojedynek mogli obejrzeć obecni
i lokalni przedsiębiorcy, którzy również na trybunach goście, a wśród nich m.in.
dołożyli cegiełkę do organizacji tego tur- starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki
nieju. Dyrektor turnieju Michał Komorow- oraz burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc.
ski podziękował wszystkim, którzy Mecz po zaciętej walce wygrały Polki
finansowo i organizacyjnie wsparli tą im- 5/7 6/2 10/6.
Po meczu finałowym na korcie centralprezę.
Po sześciu dniach wyczerpujących gier nym odbyła się uroczystość wręczania
przyszedł czas na finały gry pojedynczej i pucharów i nagród rzeczowych, której
podwójnej. W finale gry pojedynczej dokonali m.in. starosta i burmistrz.
dziewcząt wygrała faworytka rozstawiona Uprzedzając tę uroczystość włodarz po*15 * 6

z numerem 1. Kamilla Bartone wiatu nowotomyskiego i burmistrz Opaz Łotwy, która pokonała Aleksandrę lenicy podziękowali dyrektorowi turnieju
Wierzbowską 6/3 6/1. Z kolei w meczu Michałowi Komorowskiemu za bardzo
 
F*5 $*1
5# *1 w kategorii chłopców zmie- dobrą organizację imprezy, zapraszając
o zwycięstwo
rzyli się Osman Torski (rozstawiony z nu- jednocześnie zawodników na kolejny turmerem 5.) i Makary Adamek. Po zaciętym niej rozgrywany w Opalenicy. Turniej

O tym, że turniej ma wysoką rangę świadczy fakt, że na opalenickich obiektach jako
14-latki grały m.in. Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska, Victoria Azarenka i Anqelique Kerber i Martin Cilić.
W tym roku goszczono reprezentantów z
11 krajów europejskich. Pierwsze dwa dni
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TAK GŁOSOWALI MIESZKAŃCY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

Andrzej Duda wygrał w II turze wyborów prezydenckich. Starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki wysłał
już prezydentowi elektowi życzenia
i gratulacje w imieniu powiatowych
władz samorządowych.
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Warto w tym miejscu przypomnieć, że
prezydent elekt gościł już na terenie
ziemi nowotomyskiej. Zaledwie kilka miesięcy temu (28 marca) był jednym z prelegentów konferencji „Bezpieczeństwo
a wolność obywatela w świetle polskich
regulacji prawnych” w Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Pedagogiki
i Administracji w Nowym Tomyślu. Uczelnia zorganizowała konferencję w ramach
obchodów 10-lecia istnienia, a jej gośćmi
byli także starosta nowotomyski, Ireneusz Kozecki oraz przewodnicząca Rady
Powiatu Nowotomyskiego, Maria Galas.
Marcowe spotkanie było okazją do rozmów z panem Andrzej Dudą oraz zaproszenia go do częstszych odwiedzin
w gościnnym powiecie nowotomyskim.
MAR
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TENNIS EUROPE finansowo wsparli: Samorząd Województwa Wielkopolskiego,
Powiat Nowotomyski i Gmina Opalenica.
Tekst: Sekcja Tenisa Ziemnego
KS Promień Opalenica
FOT. Szymon Skrzypczak

