Czy Nowy Tomyśl znajdzie się na liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO?
WIKLINOWE SZALEŃSTWO W WIKLI-NOWYM TOMYŚLU

Mimo iż III Światowy Festiwal
Wikliny i Plecionkarstwa oficjalnie
rozpoczynał się w piątek,
21 sierpnia to już w środę na placu
Niepodległości zrobiło się niezwykle
radośnie.

Aktywni członkowie Stowarzyszenia
Plecionkarzy i Wikliniarzy Polskich wraz z
przyjaciółmi podjęli tego dnia próbę
ustanowienia nowego Rekordu Guinnessa. Po wybudowaniu największego na
świecie wiklinowego kosza w roku 2000,
plecionkarze postanowili tym razem wypleść najdłuższy wiklinowy warkocz
świata. W przedsięwzięciu udział wziął
również starosta nowotomyski, Ireneusz
Kozecki. Powiat nowotomyski był bowiem jednym z partnerów i współorganizatorów III Światowego Festiwalu
Wikliny i Plecionkarstwa. Impreza odbyła
się w ramach Jarmarku Chmielo – Wikliniarskiego.
Przedsięwzięcie, jakim był Festiwal bez
wątpienia przejdzie do historii nie tylko
miasta i powiatu. W wydarzeniu udział
wzięli bowiem plecionkarze z 60 państw
z całego globu. Aktywnie w organizacje
w imprezy włączyli się nie tylko mieszkańcy naszego terenu, przedstawiciele
władz samorządowych, ale i rządowych.
Obecny był również profesor Sławomir
Ratajski, sekretarz generalny Polskiego
Komitetu ds. UNESCO, które sprawowało
patronat nad imprezą. Podczas oficjalnego otwarcia Festiwalu w piątek, 21
sierpnia prof. S. Ratajski podkreślił, że
Nowy Tomyśl jest wyjątkowym miastem,
gdzie kultywuje się tradycje plecionkarskie, przekazuje tę wiedzę z pokolenia na
pokolenie i co więcej, zaraża się plecionkarstwem mieszkańców z odległych państw. To zasługuje na szczególne uznanie
i wsparcie ze strony instytucji mających
wpływ na aktywizację lokalnych społeczności.
W Festiwalu uczestniczyli również
przedstawiciele Stowarzyszenia Serfenta,
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70 lat WKU
w Nowym Tomyślu
Na III Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa zjechali plecionkarze z ponad 60 państw

które jest pod ogromnym wrażeniem
działalności nowotomyskich plecionkarzy
i wikliniarzy. Już po Festiwalu w poniedziałek, 24 sierpnia starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki spotkał się po raz
kolejny z przedstawicielkami Stowarzyszenia – Pauliną Adamską Malesza i Anną
Krężelok.
Stowarzyszenie Serfenta zajmuje się
dokumentacją, ochroną i rozwojem tradycyjnego rzemiosła. Skupia etnologów,
pedagogów, instruktorów rękodzieła artystycznego, czeladników i mistrzów
rzemiosła. W swoich działaniach koncentruje się na zachowaniu i popularyzowaniu
plecionkarstwa
zarówno
w Polsce, jak i za granicą. Angażuje się
w działania mające na celu wdrażanie
w Polsce Konwencji UNESCO w sprawie

ochrony niematerialnego dziedzictwa
kultury. I to właśnie tej ostatniej kwestii
poświęcona była rozmowa. Starosta był
zainteresowany planami związanymi
z wpisaniem wiklinowego dziedzictwa
Nowego Tomyśla na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Inicjatywę poparł
składając podpis pod listem intencyjnym. Oprócz włodarza powiatu list podpisali m.in. Komisarz Światowego
Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa – Andrzej Pawlak, poseł na Sejm RP Stanisław Kalemba i Shimuj Shimul Vyas z
Narodowego Instytutu Designu z Indii.
Starosta
wyraził
również
wolę

FOT. MARZENA MATUSIAK

współpracy i wsparcie dla działań podejmowanych przez Stowarzyszenie.
W planach organizacja ma nawiązanie
współpracy z niemieckim stowarzyszeniem zajmującym się plecionkarstwem,
a także lobbowanie w omawianej sprawie
w siedzibie UNESCO w Paryżu.
Warto wspomnieć że stowarzyszenie
dołożyło swoją cegiełkę w organizację
Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa, organizując wystawę polskiego
i norweskiego plecionkarstwa i współorganizując forum „Społeczne oblicze Plecionkarstwa”.
Materiał: MAR, KAM
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Międzynarodowe
turnieje młodych
piłkarzy
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V Święto Jeziora
w Zbąszyniu
Włodarz powiatu zaproponował podjęcie działań, dotyczących wpisania wiklinowego dziedzictwa
Nowego Tomyśla na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na zdj. z przedstawicielkami Stowarzyszenia Serfenta tuż po podpisaniu listu intencyjnego w tej sprawie
FOT. KAMIL KAŁEK

Starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki w trakcie wyplatania najdłuższego wiklinowego warkocza na
świecie
FOT. MARZENA MATUSIAK
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Dr Zdzisław Kościański:

O Bractwie Strzeleckim w Nowym Tomyślu
Skarbiec wspólny narodowej pamięci czyni z niego ojczyznę duchową całego narodu. Spoiwem
wiążącym narodową wspólnotę
oprócz symboli były także formy
zrzeszania się.
W okresie międzywojennym na terenie powiatowego Nowego Tomyśla rozwijało działalność ponad 40 organizacji
o charakterze społecznym i kulturalno oświatowym. Niektóre z nich istniały
bardzo krótko, natomiast spora ich
część działała dłużej i to bardzo aktywnie. W dniu 13 maja 1937 r. liczba członków 39 organizacji kulturalno oświatowych i społecznych wynosiła
2 328, gdy tymczasem miasto posiadało ogółem 2770 mieszkańców. Te
oraz inne zachowane ślady dowodzą, że
w większości organizacji udzielali się ci
sami członkowie. Wśród organizacji
z tradycją było miejscowe Bractwo
Strzeleckie.
Idea powstania bractw kurkowych
jako organizacji powołanych do życia
względami obronnymi miast, powstała
w średniowieczu na zachodzie Europy.
Ideał rycerskości w postaci grup rekonstrukcyjnych czy bractw strzeleckich
przetrwał do dnia dzisiejszego. Do dzisiaj w Opalenicy tradycją się stało rozgrywanie przez tamtejsze Bractwo
Strzeleckie turnieju o ryngraf św. Sebastiana.
W powiecie nowotomyskim istniało
kilka bractw: w Zbąszyniu (założone
w 1512 r.), w Lwówku (1550 r.),
w Nowym Tomyślu (1789 r.) i w Opalenicy
(1878 r.).
Powstanie nowotomyskiego Bractwa
Strzeleckiego wiąże się z początkami
Nowego Tomyśla, gdyż w akcie erekcyjnym miasta wystawionym przez Feliksa Szołdrskiego z dnia 18 lutego 1788
r. znajduje się wzmianka, iż obiecuje
przychylność
braciom
kurkowym
w razie zrzeszania się ich na wzór miast
sąsiednich:
„W Imię Pańskie Amen!
Ja Felix, z Szołdr Szołdrski, starościc Łęczycki, Czempinia y Maiętności
Tomyślickiej Pan Dziedziczny i t. d. Wszem wobec, komu o tym wiedzieć
należy, czynię wiadomo, że moje dzie-

dziczne miasteczko Nowy
Tomyśl tym strzeleckim
przywilejem
honoruję
i
przyrzekam
o
ile
możności wszelakiej protekcji udzielać, do czego
siebie i moich potomków
swoim podpisem zobowią¬zuję; obiecuję wam
z mojego Dziedzictwa co
roku 18 talarów; Króla
uwalniam od wszelkich
ciężarów dla pańszczyzny,
a Braterstwu przyrzekam
dwie beczki piwa … Niniejsze prawo i przywilej,
ażeby w żad¬nym szczególe już nigdy nie zmieniono, siebie i moje
potomstwo przez mój
podpis zobowiązuje, co dla
lepszej wiary własnoręcznie podpisano i przez
przyciśnięcie mojego szlacheckiego
signum
po¬twierdzono. Działo się na zamku
w Tomyślu dnia 3 lipca 1789”. (zachowano ówczesną pisownię)
Bractwo to powstało w roku następnym (1789 r.). Początkowo członkam
i Bractwa Strzeleckiego w Nowym Tomyślu byli przede wszystkim Niemcy.
Jeszcze w 1920 r. tj. w rok po odzyskaniu niepodległości, na ogólną liczbę 53
członków tylko 2 było narodowości polskiej. Prezesem Bractwa był wtedy Niemiec Brunon Knoll. Sytuacja zaczęła się
jednak zmieniać.
Dnia 8 sierpnia 1920 r. uzupełniono
ustawę
Bractwa
Strzeleckiego
w Nowym Tomyślu z 1906 r. o stwierdzenie, że: „Celem Bractwa Strzeleckiego
jest
ćwiczenie
członków
w używaniu broni palnej oraz pielęgnowanie między nimi świadomości i poczucia obowiązków obywatelskich i
państwowych względem Rzeczypospolitej Polskiej, aby w razie potrzeby każdy
członek Bractwa był zdolny na zawezwanie ze strony władz do obrony Ojczyzny
i
do
podtrzymania
bezpieczeństwa publicznego”.
Następne paragrafy brzmiały: „Członkiem Bractwa może być każdy obywatel
polski wyznania chrześcijańskiego, nieskazitelnego imienia, posiadający szacu-

Projekt chorągwi Bractwa Strzeleckiego w Nowym Tomyślu zagubionego w czasie II wojny światowej

nek i zaufanie swych współobywateli.
Zarząd Bractwa zobowiązuje nowo
przyjętych członków przez podanie ręki
do wypełnienia obowiązków”.
Ponadto przyjęto, że urzędowym językiem Bractwa Strzeleckiego jest język
polski, jak też polska jest komenda oraz
korespondencja z władzami. Bractwo
posiadało charakter paramilitarny, co
podkreślały wojskowa komenda oraz
jednolite umundurowanie. Do 1924 r. na
ubranie składały się: ciemnozielona marynarka, czarne spodnie, zielony kapelusz z piórkiem, czarna kamizelka, a do
uroczystych wystąpień białe rękawiczki.
Po 1924 r. nastąpiła zmiana nakrycia
głowy na rogatywkę, będącą już elementem polskiej tradycji. W Bractwie
nastąpiły już wtedy widoczne zmiany na
korzyść. Rozpoczęta wśród Polaków agitacja, zachęcająca do wstępowania
w szeregi Bractwa, dała pozytywne rezultaty. Jeżeli
w 1922 r. na 49 członków tylko 11
było narodowości polskiej, to rok później towarzystwo posiadało ogółem
145 członków w tym 95 Polaków, a zarząd składał się z trzech Polaków
i dwóch Niemców. Członkami Bractwa

w tym roku m.in. byli: Stanisław Korytowski - prezes, Berthold Luchtmann wiceprezes, Maksymilian Adamczyk - sekretarz, Juliusz Fromm - zastępca sekretarza, Gustaw Nentwig - skarbnik,
Franciszek Mańkowski - komendant,
Stefan Zielewicz - I oficer, Wojciech Sobczak - II oficer, Georg Trojanowski - II oficer. Na majątek Bractwa w dniu
4 czerwca 1929 r. składały się: naczynie
posrebrzane do boli ze szkłem i nabierką
posrebrzaną (służące do wyborów),
waza posrebrzana, sztandar z pochwą
i kirem, torebka z kuleczkami (34 czarne
i 33 białe), książeczka protokólarna, tom
akt, książeczka strzałowa, bęben, duża
szafa jasno polerowana, łańcuch dla rycerza. Dnia 18 grudnia 1933 r., po anulowaniu dotychczasowego statutu
uchwalono nowy, określający cel stowarzyszenia, umundurowanie, zasady przeprowadzania zawodów strzeleckich itp.
Jak wynikało z nowego statutu: „Celem
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
w Nowym Tomyślu jest ćwiczenie
w używaniu broni palnej oraz pielęgnowanie między nimi świadomości i poczucia obowiązków państwowych
i obywatelskich względem Rzeczypospo-

litej Polskiej”.
Najważniejszą z tradycji Bractwa Strzeleckiego było coroczne strzelanie o godność króla kurkowego. Odbywało się ono
podczas Zielonych Świątek - drugie i trzecie święto. Pierwsze strzały oddawali burmistrz, dotychczasowy król oraz I starszy.
Następnie każdy z członków Bractwa oddawał po 9 strzałów do tarczy królewskiej, z tego w pierwszym dniu
uroczystości - 6, a w drugim - 3. W niedzielę po Zielonych Świątkach odbywało
się strzelanie zwane królewskim i wieńczono je ogłoszeniem króla kurkowego,
którym zostawał najlepszy strzelec. Jako
oznakę zdobytej godności otrzymywał on
na okres roku srebrny łańcuch
z orłem (klejnot). Drugi z kolei strzelec
otrzymywał także łańcuch oraz godność
marszałka. Proklamacja i wprowadzenie
króla oraz marszałka wiązały się z wręczeniem medali, które pozostawały już
własnością strzelców. Tradycją kończącą
uroczystości było wydanie okolicznościowego bankietu przez nowo wybranego
króla. Jak wspomina Zofia Nitsche królami
kurkowymi byli m.in. Roman Nitsche oraz
Jan Listewnik.
Dnia 4 lipca 1937 r. Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu wręczono podczas
uroczystości na strzelnicy sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo,
a wyhaftowany przez żonę Kazimierza
Jankiewicza - dyrektora Szkoły Rolniczej
w Nowym Tomyślu.
Bractwo działało głównie wśród inteligencji i zamożniejszego mieszczaństwa,
a jego zebrania odbywały się przeciętnie
co kwartał w lokalu Władysława Kańdulskiego w Paproci. Działalność Bractwa
Strzeleckiego w niezmienionej formie
trwała aż do wybuchu II wojny światowej i po wojnie nie została wznowiona.
Pamiątki bractwa zostały wystawione
w poznańskim ratuszu podczas okolicznościowej wstawy poświęconej bractwom
kurkowym.
Dodajmy,
że
najstarszym na ziemiach Rzeczypospolitej bractwem jest Bractwo Kurkowe
w Poznaniu (1253 r.) - zaś nowotomyskie
znalazło się na 74 miejscu.
Dzisiaj elementy tradycji lokalnych nie
zawsze wystarczą, bo kiedy w grę
wchodzą obce, „wyższe” cywilizacje, to
stopniowo tą swojskość się porzuca i zatraca, ze szkodą dla naszej przeszłości.

Złoty Krzyż Zasługi dla dra Zdzisława Kościańskiego

We wtorek, 25 sierpnia w sali Wojciecha Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu blisko czterdziestu
Wielkopolan odebrało odznaczenia
państwowe z rąk wojewody wielkopolskiego Piotra Florka.
Zasłużeni mieszkańcy województwa
wielkopolskiego uhonorowani zostali

Krzyżem Wolności i Solidarności,
Krzyżami Zasługi oraz Medalami za
Długoletnią Służbę, Medalami Opiekuna
Miejsc Pamięci i Medalem „Pro Patria”.
Za zasługi w upamiętnianiu historii Polski
Złotymi Krzyżami Zasługi odznaczeni
zostali: dr Zdzisław Kościański z Nowego
Tomyśla, Eligiusz Tomkowiak z Dopiewa
oraz Henryk Hajducki z Miejskiej Górki.
Źródło: www. poznan.uw.gov.pl
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Z wiZyTą w mieście chmielu i wiKliNy
w odniesieniu do Powiatu Nowotomyskiego. Z kolei starosta I. Kozecki zapoznał swego gościa z
najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez powiat oraz omówił
plany współpracy z samorządem
województwa wielkopolskiego.

Na zaproszenie starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego
w środę, 12 sierpnia do Nowego
Tomyśla przyjechał Wojciech Jan-

kowiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Gość opowiedział o planach inwestycyjnych
władz wojewódzkich, zwłaszcza

Ponadto z inicjatywy starosty I. Kozeckiego pan W. Jankowiak spotkał się
z prezesem zarządu firmy Phoenix Contact Wielkopolska Jarosławem Dziubą.
Wizyta w Phoenix Contact Wielkopolska
była pokłosiem wcześniejszych rozmów
starosty z prezesem zarządu tej firmy.
Pan Wojciech Jankowiak poznał działalność firmy oraz co najważniejsze, dowiedział się o planach inwestycyjnych
Phoenix Contact Wielkopolska. Jak powiedział, ze względu na fakt, iż firma zatrudnia ponad dwa tysiące osób
z powiatu nowotomyskiego i nie tylko,
w ramach możliwości będzie wspierał
działania zarządu zmierzające do po-

Nowoczesny rentgen
w naszym szpitalu

prawy bezpieczeństwa pracowników.
Marszałek będzie miał zatem na uwadze
plany dotyczące budowy kolejnego parkingu i usprawnienia komunikacji w ob-

rębie firmy. Kolejnym punktem pobytu
pana W. Jankowiaka w Nowym Tomyślu
była wizyta w Muzeum Chmielarstwa
i Wikliniarstwa.
MAR

Już za parę dni ruszy winda
w budynku SOSW w Zbąszyniu

W środę, 29 lipca w Szpitalu Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło
się oficjalne oddanie do użytku nowego aparatu rentgenowskiego CARESTREAM DRX Evolution.
Poświęcenia sprzętu dokonał ks. Tomasz Sobolewski. W wydarzeniu uczestniczyli: starosta nowotomyski Ireneusz
Kozecki, burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner, przedstawiciel producenta, dyrekcja nowotomyskiej lecznicy
oraz personel medyczny.
Wymiana starego szpitalnego aparatu
rentgenowskiego na nowy była niezbędna. Poprzedni aparat służył pacjentom szpitala przez blisko 30 lat. Koszt
nowego aparatu to 1 mln. 115 tys. zł.
Radni Rady Miejskiej Nowego Tomyśla
podjęli uchwałę o dofinansowaniu tego
przedsięwzięcia kwotą 100 tys. zł. Za taki
gest wsparcia podziękował starosta I. Kozecki, który prosił burmistrza o przekazanie słów wdzięczności całej Radzie
Miejskiej.
- Nowoczesny cyfrowy aparat rentgenowski z zawieszeniem sufitowym, pracuje w naszym szpitalu już od kilku
tygodni. Zdjęcia są wykonywane w technice cyfrowej. Mają znakomitą jakość.
Zwiększył się również komfort i co najważniejsze bezpieczeństwo pacjentów,
ponieważ urządzenie emituje niski poziom
napromieniowania. Sprzęt został skonfigurowany specjalnie pod kątem zastosowań w radiologii, ośrodkach obrazowania
medycznego, placówkach ortopedycznych oraz na oddziałach pomocy doraźnej. Dzięki niemu zwiększa się poziom
oferowanych przez szpital usług – nie
kryje swojej radości z nowego nabytku

dyrektor Szpitala, Janusz Nowak.
Personel lecznicy został wcześniej
przeszkolony z obsługi nowego sprzętu: –
To bardzo zaawansowana technologia.
Rentgen umożliwia wykonanie niedostępnych wcześniej badań takich jak prześwietlenie w całości kręgosłupa i kończyn
długich. Oferuje wiele funkcji i gwarantuje

pełną funkcjonalność w zakresie pozycjonowania przy jednoczesnym zapewnieniu
najwyższej jakości obrazu. Jak dotąd wykonaliśmy już wiele zdjęć. Urządzenie daje
możliwość sporządzenia bardzo precyzyjnej diagnostyki przeprowadzonych badań
– powiedział Szymon Nowaczyk – technik
elektroradiolog obsługujący aparat. MAR

Mimo wakacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
w Zbąszyniu panuje spory ruch. Do
końca sierpnia pracują ekipy remontowe, które likwidują bariery
w zakresie umożliwienia dzieciom i
młodzieży niepełnosprawnej poruszanie się i komunikowanie, bowiem doszła do skutku realizacja
budowy windy w budynku szkoły.

Spotkanie z burmistrzem Opalenicy
W środę, 5 sierpnia starosta nowotomyski Ireneusz
Kozecki spotkał się z burmistrzem Opalenicy Tomaszem Szulcem.
Rozmowy dotyczyły szeroko pojętej współpracy między samorządami, a zwłaszcza planowanej przez Powiat Nowotomyski
rozbudowy
i
przebudowy
drogi
powiatowej
Opalenica-Grodzisk Wlkp. Powiat zamierza realizować tę inwestycję po uzyskaniu dofinansowania z środków zewnętrznych
w 2016 roku. Wstępnie ustalono, że również gmina Opalenica
włączy się w finansowanie przedsięwzięcia.
MAR

Przedsięwzięcie tak ważne dla
uczniów i ich opiekunów nie byłoby
możliwe, gdyby nie dofinansowanie ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Koszt
budowy windy to ok. 200 tys. złotych.
Prócz dotacji, wykorzystano środki inwestycyjne ze Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu. Wykonawca
wyłoniony został w trybie przetargu, dostosował szyb i maszynownię do obowiązujących wymogów, wykonał także
roboty branży elektrycznej, m.in. w zakresie zasilania zespołu napędowego
oraz oświetlenia szybu i maszynowni.
Przekazanie do użytkowania nastąpi do
końca sierpnia. Ponadto w ramach pozostałych inwestycji została wymieniona
stolarka drewniana na drzwi przeciwpożarowe a także zostaną odmalowane
sale lekcyjne. Już od września dzieci
i młodzież będą mogły korzystać z windy

i uczyć się w czystych klasach.
- Ogromnie cieszy nas winda, która
powstała wewnątrz, bo wielu spośród
naszych uczniów porusza się na wózkach. Dla nich przemieszczanie się pomiędzy piętrami było bardzo trudne
a opiekunowie musieli wnosić dzieci na
wyższe piętra budynku - powiedział dyrektor SOSW Robert Winiarz.
Agnieszka Tomczak
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wojskowa Komenda
uzupełnień w Nowym
Tomyślu ma 70 lat
W poniedziałek, 17 sierpnia
w Gospodarstwie Agroturystycznym „Klimkowa Osada” w Cichej
Górze odbyły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska
Polskiego oraz 70. rocznicą utworzenia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Tomyślu.
W uroczystości udział wzięli: Dowódca
Garnizonu Poznań - gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski, Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego w Poznaniu - płk dr.
Zdzisław Małkowski, zastępca Dowódcy
5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie - ppłk dypl. Robert Majdecki, zastępca Komendanta 14 Wojskowego
Oddziału Gospodarczego w Poznaniu ppłk Grzegorz Pytlak, kapelan garnizonu
Poznań ks. płk Mariusz Stolarczyk, Wojskowi Komendanci Uzupełnień z Kalisza,
Leszna, Poznania, Konina i Piły, Komendant Garnizonu Poznań, starostowie,
burmistrzowie, wójtowie, prezesi, dyrektorzy oraz właściciele zakładów pracy,
szkół oraz instytucji z terenu administrowanego przez WKU w Nowym Tomyślu,
Komendanci, którzy dowodzili WKU w latach poprzednich, przedstawiciele służb
mundurowych, żołnierze rezerwy mający

przydział mobilizacyjny do WKU
w Nowym Tomyślu oraz żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych.
W swoim przemówieniu Wojskowy
Komendant Uzupełnień w Nowym Tomyślu ppłk Marek Kosicki przedstawił rys
historyczny WKU oraz złożył podziękowania kadrze zawodowej, pracownikom
wojska WKU za profesjonalną i wytrwałą
służbę oraz pracę. Z okazji Święta Wojska
Polskiego życzył wszystkim żołnierzom
i pracownikom wojska szczęścia, sukcesów i pomyślności.
Powiat nowotomyski podczas spotkania reprezentował starosta Ireneusz Kozecki, który na tę okoliczność wręczył
komendantowi list gratulacyjny i kwiaty.
Jako gospodarz terenu, w imieniu zaproszonych starostów i burmistrzów z terenu obejmującego działalność WKU,
zwrócił uwagę na ważną rolę WKU
w dziedzinie obronności kraju. Podziękował za dobrą współpracę oraz złożył
życzenia
dalszych
sukcesów
w działaniach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców tej części
Wielkopolski.
Podczas uroczystej zbiórki Dowódca
Garnizonu Poznań - gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski oraz Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu -

płk dr. Zdzisław Małkowski wręczyli pracownikom wojska WKU medale „Za
Zasługi Dla Obronności Kraju”.
Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Nowym Tomyślu przyjął życzenia wielu

sukcesów zawodowych, pogody ducha,
wiary w siebie i drugiego człowieka również od Dowódcy Garnizonu Poznań,
Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu oraz gości uczest-

Wydarzenie było doskonałą okazją do uhonorowania osób,
które wniosły szczególny wkład dla obronności kraju. Decyzją
nr 504/kadr Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca
2015r., w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju
i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, wyróżnieni
zostali:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI
KRAJU
- Władysław Pięta

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI
KRAJU
- Krzysztof Balcerek

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA
OBRONNOŚCI KRAJU
-

Klaudia Celebąk
Alicja Dankowska
Anna Dziamska
Marcin Gałkowski
Sylwester Matla
Hubert Poznański

Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Marek Kosicki
wyróżnił „Listem gratulacyjnym”:
-

mjr Dariusza Piekarza
kpt. Michała Kurowskiego
Alicję Dankowską
Sylwestra Matlę
Alicję Pznańską
Klaudię Celebąk

niczących w jubileuszu.
Uroczystości zakończyły się częścią artystyczną. Z recitalem wystąpiła nowotomyska artystka - Sandra Rugała, której
akompaniował Piotr Ostapkowicz. KAM

w Nowym Tomyślu otrzymał ppłk Stanisław Stróżyński – Komendant WKU w latach 2002-2007.
Pamiątkowy medal z okazji 70. rocznicy utworzenia WKU
w Nowym Tomyślu otrzymali:
- Dowódca garnizonu Poznań - gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski
- Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu - płk
Zdzisław Małkowski
- Starosta Wolsztyński - Janusz Frąckowiak
- Starosta Międzychodzki - Julian Mazurek
- Starosta Grodziski - Mariusz Zgaiński
- Starosta Szamotulski - Józef Kwaśniewicz
- Starosta Nowotomyski - Ireneusz Kozecki
- Burmistrz Zbąszynia - Tomasz Kurasiński
- Burmistrz Szamotuł - Włodzimierz Kaczmarek
- Burmistrz Nowego Tomyśla - Włodzimierz Hibner
- Wójt Gminy Siedlec - Jacek Kolesiński
- Prezes Zarządu Rejonowego LOK - Lech Bobkiewicz
- Henryk Helwing
- Andrzej Wilkoński
- Prezes B.Braun Avitum Poland sp. z .o.o. w Nowym Tomyślu
- Marek Łukaszyk

Ryngrafem WKU Wojskowy Komendant Uzupełnień
w Nowym Tomyślu uhonorował:
- płk. Michała Majkę Komendanta WKU w Nowym Tomyślu
w latach 1988-1997
- ppłk. Józefa Janyszka Komendanta WKU w Nowym Tomyślu
w latach 1997-2002
- szer. rez. Bartosza Szymczaka żołnierza rezerwy z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień
w Nowym Tomyślu,
- Dowódcę 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie - płk.
dypl. Zenona Wiśniewskiego

Odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień

uroczyste obchody święta Policji

Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego – Maria Galas, Wicestarosta Nowotomyski – Tomasz
Kuczyński oraz Patryk Kąkolewski –
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji Rady Powiatu Nowotomyskiego
reprezentowali powiatowe władze
samorządowe podczas uroczystości, związanych z obchodami
Święta Policji.
Zorganizowano je w piątek, 24 lipca
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pub-

licznej. Oprócz życzeń złożonych
stróżom prawa z okazji ich święta, wicestarosta T. Kuczyński przekazał na rzecz
Komendy Powiatowej Policji w Nowym
Tomyślu upominek, którym były policyjne kamizelki odblaskowe.
Tegoroczne obchody święta nowotomyskich policjantów były okazją nie tylko
do złożenia życzeń i gratulacji, ale także
wręczenia awansów i odznaczeń. W korpusie aspirantów Policji Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
inspektor Rafał Batkowski na stopień
aspiranta sztabowego mianował starszych aspirantów: Arkadiusza Pelca,

Marka Madaja, Pawła Kortusa i Krzysztof
Wyrwę. Stopień starszego aspiranta
otrzymali następujący aspiranci: Elżbieta
Galas, Tomasz Kurpisz, Paweł Łuczak,
Marcin Ratajczak, Leszek Szadura, Wojciech Tadyszak, Paweł Walenciak. Na stopień młodszego aspiranta mianowani
zostali sierżanci sztabowi: Bartłomiej Dynowski, Tomasz Hoza, Andrzej Nagadowski, Michał Szot. W korpusie
podoficerów Policji Wielkopolski na stopień sierżanta sztabowego mianowani
zostali starsi sierżanci: Adam Mariusz Kluj
i Grzegorz Piosik. Stopień starszego
sierżanta otrzymali sierżanci: Weronika

Bryza, Cyryl Brzeziecki, Marek Dura, Patryk Garcon, Joanna Jerzewska, Hubert
Jurgas, Hubert Kaczmarek, Łukasz Krajcer, Łukasz Kubala, Mateusz Młodystach,
Mateusz Poprawski, Paulina Przybył,
Jakub Wojciechowski. Na stopień
sierżanta zostali mianowani starsi posterunkowi: Łukasz Dzieniszewski, Prze-

mysław Lorenz, Paweł Nowak, Mikołaj
Staśkiewicz, Adrian Śmiałek, Hubert Zboralski. Awans na starszego posterunkowego
otrzymali
następujący
posterunkowi: Emilia Białecka, Paweł Budziński, Joanna Gendera, Marta Kosowska, Piotr Krajs, Dawid Piskorski.
opr. MAR
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Darz Bór na kolejne lata!

KAPELA „ZZA WINKLA” ŚWIĘTUJE
Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu nowotomyskiego, sąsiadów, przyjaciół i gości na uroczystości, związane z jubileuszem 35 lecia Kapeli „Zza Winkla”. Gala uwieczniająca dorobek kapeli odbędzie się
w sobotę, 12 września o godz. 16.00 w muszli koncertowej przy Nowotomyskim Ośrodku Kultury.

Stop dopalaczom!
Mszą świętą w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Nowym Tomyślu rozpoczęły się
uroczystości związane z 65 – leciem powstania Koła Łowieckiego
„Jeleń”. Przewodniczył jej ksiądz
Mariusz Kroll – myśliwy i członek
koła.
W obchodach jubileuszu, które odbyły
się w sobotę, 22 sierpnia w Stanicy Myśliwskiej w Przyłęku wzięły udział rodziny
myśliwych, delegacje kół łowieckich
z Poznania, Warszawy, z zaprzyjaźnionego koła z Dani, przedstawiciele nadleśnictw, władz samorządowych powiatu
nowotomyskiego i gmin Miedzichowo
i Lwówek.
Spotkanie prowadził prezes Koła
Zdzisław Worsa, który przybliżył zebranym jego historię.
Powstało ono
w sierpniu 1950 roku przy prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Nowym
Tomyślu pod nazwą „Ryś”. Dzierżawiło
wówczas 27512 ha gruntów. Pierwszym
prezesem był Antoni Gucia. Z dokumentów wynika, że początkowo liczyło 17
członków. Nazwę „Koło Łowieckie nr 41
Jeleń” otrzymało w 1977 roku. Obecnie
gospodaruje na trzech sąsiadujących ze
sobą obwodach o łącznej powierzchni
12.413 ha. Dobrze układa się zapoczątkowana w 1995 roku współpraca
z Kołem z Danii. Od 1966 roku koło organizuje polowania dewizowe i komercyjne m.in. na jelenie sarny, kozły i dziki.
Dochody z nich pozwalają na prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej we
współpracy z leśnikami i gospodarowanie zwierzyną. Podczas spotkań i polo-

FOT. Mirosław Kozłowski

wań przestrzegane są zawsze tradycje
i zwyczaje myśliwskie. Obecnie koło liczy
58 członków. Najstarszy z nich Henryk
Brych ma 81 lat, a najmłodszy – Damian
Radwański 24.
Zarówno sama organizacja, jak i jej
członkowie byli wielokrotnie odznaczani.
Także w dniu uroczystego jubileuszu Kapituła Odznaczeń Łowieckich Polskiego
Związku Łowieckiego w Warszawie nadała Kołu Honorowy Żeton Zasługi Złom, który jest najwyższym odznaczeniem łowieckim. Srebrnym Medalem
Zasługi Łowieckiej odznaczony został
Wojciech Pluskota – łowczy koła i Kazimierz Chylak – członek zarządu. Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej
uhonorowano Eugeniusza Słocińskiego,
Krzysztofa Stryczyńskiego, Edwarda Napierałę oraz pośmiertnie Mieczysława
Bartkowiaka.
Jubilaci odebrali w tym dniu mnóstwo

życzeń i gratulacji, także od przedstawicieli władz powiatowych. - Z okazji świętowanego jubileuszu składam Państwu
życzenia kolejnych lat wypełnionych
osiągnięciami w zakresie gospodarki
łowieckiej, propagowania łowieckich tradycji, ceremoniałów i zwyczajów wśród
nowych zwolenników łowiectwa, a także
lasów pełnych zwierzyny, bezpiecznych
powrotów z polowań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym – te słowa
do uczestników uroczystości skierował
starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki.
Gratulacje złożył również Członek Zarządu Powiatu Nowotomyskiego – Adam
Pilc – prywatnie również myśliwy,
pełniący funkcję łowczego w zarządzie
koła łowieckiego nr 17 „Drop” w Poznaniu.
Spotkanie przebiegało w miłej i biesiadnej atmosferze. Goście mogli skosztować potraw z dziczyzny.
KAM

W związku z medialnymi doniesieniami na temat kolejnych zatruć środkami odurzającymi oraz w trosce o życie i zdrowie mieszkańców powiatu
w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu odbyło się nadzwyczajne
spotkanie osób zaangażowanych w profilaktykę oraz walkę z narkotykami
i dopalaczami.
W spotkaniu uczestniczyli: komendant Powiatowy Policji – Wojciech Kolasiński, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej - Tomasz Antuszewski, zastępca
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – Mirosława Łuczak-Bąbelek, Powiatowy Lekarz Weterynarii – Tomasz Jurkiewicz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu - Janusz Nowak, przewodniczący
Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji Rady Powiatu Nowotomyskiego – Patryk Kąkolewski oraz główny specjalista ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym – Jarosław Zieliński.
Z informacji przekazanych przez uczestników spotkania wynika, że na terenie powiatu nowotomyskiego nie odnotowano przypadków zatrucia dopalaczami. Nie
działają również punkty sprzedaży tych używek.
Rosnące w skali kraju zjawisko wywołało dyskusję zebranych nad możliwościami
skutecznego przeciwdziałania zarówno sprzedaży jak i zażywaniu tych niebezpiecznych substancji. Ustalono, iż zintensyfikowane zostaną działania z zakresu profilaktyki i rozgłosu medialnego nt. szkodliwości dla zdrowia i życia jakie niesie za sobą
zażywanie dopalaczy. Informacje na ten temat ukażą się w lokalnej prasie i telewizji
kablowej, a także będą przekazywane nauczycielom i wychowawcom opiekującym się
młodzieżą przebywającą na wakacjach w naszym powiecie.
Wicestarosta nowotomyski, Tomasz Kuczyński zobowiązał komendanta Powiatowego Policji do zwiększenia natężenia prowadzonych działań prewencyjnych, także
w punktach, gdzie kiedyś sprzedawano dopalacze. Poinformował również, że
z budżetu powiatu zostały wyasygnowane środki finansowe dla policji na zakup kaset
do narkotesterów, umożliwiających skuteczniejszą kontrolę kierowców pod kątem
zażywania narkotyków.
Na zakończenie spotkania wicestarosta wyraził gotowość zorganizowania kolejnych spotkań w przypadku zaistnienia sytuacji wymagających podjęcia wspólnych
działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu.
opr. KAM
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WIKLINOWE SZALEŃSTWO W

iii światowy Festiwal wikliny i Plecionkarstw
W piątek, 21 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa, którego współorganizatorem było Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Licznie przybyli goście, wśród
których nie brakowało parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych województwa wielkopolskiego, powiatu nowotomyskiego i
gmin poznali organizatorów, uczestników i jury imprezy. Następnie
wszyscy udali się do nowo wybudowanej wiaty na terenie Muzeum
Chmielarstwa i Wikliniarstwa na śniadanie i degustację „sielskiego jadła”.
W sobotę, 22 sierpnia z inicjatywy starosty nowotomyskiego odbyła się konferencja oświatowa na temat publicznej

edukacji plecionkarskiej zarówno w kraju
jak i w Niemczech i Francji. Konferencja
była pokłosiem wcześniejszych wizyt dy-

rektorów szkół Elżbiety Helwing i Łukasza Frańskiego, którzy w latach poprzednich wizytowali Lichtenfels. Do udziału
w niej zaproszono: Prezesa Honorowego
Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy
Polskich - Andrzeja Pawlaka, Prezesa Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy
Polskich - Mieczysława Pietruńko, Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. K. Hołogi- Elżbietę Helwing,
Dyrektora Ecole Nationale d'Osiericulture
et de Vannerie (Francja) - Josiane Moilleron, Dyrektora Staatliche Berufsschule
Lichtenfels (Niemcy) - Hans-Jürgen Lichy,
Kierownika Muzeum Wikliniarstwa
i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu - Andrzeja Chwalińskiego. Wyżej wymienieni
oraz Starosta Nowotomyski zostali sygnatariuszami listu intencyjnego, który
został podpisany dzień później - w niedzielę jarmarkową podczas konferencji
„Społeczne Oblicze Plecionkarstwa”.
W liście tym zapisano główne postanowienia tego porozumienia: podjęcie
współpracy celem uznania rzemiosła plecionkarskiego jako wspólnego dziedzictwa kulturowego państw Unii
Europejskiej; odtworzenie modelu edukacji młodzieży oraz dorosłych w zawodzie plecionkarz; rozwój plecionkarstwa
poprzez wspólne inicjatywy i projekty
w ramach Unii Europejskiej; wymianę
młodzieży szkolnej pomiędzy szkołami
w zakresie kształcenia plecionkarzy; organizację spotkań, konferencji, warsztatów, szkoleń oraz innych form promocji
rzemiosła plecionkarskiego. Konferencja
była okazją do spotkania się z wybitnymi
ekspertami z całego świata, którzy znaleźli dla plecionkarstwa ciekawe i często
nieoczywiste miejsca we współczesnych
czasach. Udział w spotkaniu, oprócz
przedstawicieli rzemiosła plecionkarskiego z całego świata wzięli posłowie,
przedstawiciele władz samorządowych,
powiatowych i reprezentanci UNESCO.
W sobotni wieczór odbyła się również
uroczystość otwarcia Wiaty Wystawowej
i przekazanie jej w użytkowanie dyrektorowi Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa. Została ona wybudowana przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy w ramach cyklu "Sobie
i innym". Prace związane z budową koordynował Komisarz III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa Andrzej
Pawlak. Spotkanie zakończył spektakl autorstwa Jędrzeja Stępaka i Bartosza Raźnikiewicza pt. "WillowArt", w którym
wystąpili mieszkańcy Cichej Góry.
Jednym z głównych punktów ostatniego dnia Festiwalu i Jarmarku były
dożynki gminne. Na terenie Parku Kultury i Wypoczynku, w niedzielę 23 sierpnia odprawiono obrzęd dożynkowy

z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca
„Kębłowo”. Rozstrzygnięto również jarmarkowe konkursy. Zwieńczeniem III
Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa była uroczysta gala i wręczenie
nagród w konkursach plecionkarskich
w poszczególnych kategoriach. Andrzej
Pawlak uznany został za honorowego
członka Bractwa Szlachetnej Wikliny
z Francji. Jak na razie tylko dwie osoby
dostąpiły takiego zaszczytu. Na scenę zaproszono również m.in. Stanisława Kalembę posła na Sejm RP, Katarzynę
Wachowiak, Jerzego Jądra, Andrzeja
Chwalińskiego, Eugeniusza Skrzypczaka,
Krzysztofa Pierzyńskiego, Romana Bartkowiaka oraz Pawła Skrzypczaka. Te
osoby otrzymały medale i dyplomy oraz
zostały przyjęte w poczet członków
Bractwa Szlachetnej Wikliny z Francji.
Starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki

wręczył nagrodę specjalną dla najbardziej barwnej grupy III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa, którą
została grupa z Chile. Miłym akcentem
gali było również wręczenie przez starostę I. Kozeckiego kosza kwiatów żonie
Komisarza III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa, pani Anieli Pawlak,
za cierpliwość i wyrozumiałość dla wikliny
i plecionkarstwa. Wśród zwiedzających
wystawy w ramach festiwalu pojawiła się
Zofia Szalczyk - Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
która była pod ogromnym wrażeniem
całego przedsięwzięcia. Pani Wiceminister wręczyła również najważniejszą nagrodę konkursu - Grand Prix
III Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa, którą otrzymał obywatel
Francji.
Ostatnim punktem trzydniowego

7

sierpień, 2015

W WIKLI-NOWYM TOMYŚLU

wa oraz Jarmark chmielo-wikliniarski za nami
ZAPREZENTOWANO PRODUKTY REGIONALNE
POWIATU NOWOTOMYSKIEGO

świętowania w Nowym Tomyślu był koncert Kamila Bednarka wraz z zespołem.
Publiczność usłyszała takie hity jak:
"Cisza", "Chwile Jak Te", "Dni, których
jeszcze nie znamy", "Chodź ucieknijmy...",
czy "Sailing". Na kilka chwil przed koncertem artysta spotkał się ze starostą nowotomyskim I. Kozeckim. Powiat
Nowotomyski będąc współorganizatorem III Światowego Festiwalu Wikliny
i Plecionkarstwa był bowiem sponsorem
występu gwiazdy w Nowym Tomyślu.
Warto również dodać, że w niedzielę
z inicjatywy włodarza powiatu odbyło się
spotkanie z udziałem m.in. Zofii Szalczyk
- wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Stanisławem Kalembą - posłem na Sejm
RP, dr Janem Maćkowiakiem - dyrektorem Muzeum Narodowego Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie, dyrektorem Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym
Tomyślu - Andrzejem Chwalińskim oraz
przedstawicielami UNESCO i Stowarzyszenia Serfenta. Dyskutowano o roli
plecionkarstwa we współczesnej gospodarce oraz możliwościach rozwoju
tego rzemiosła w przyszłości.
Materiał: KAM, MAR, MAG

Podobnie jak w latach ubiegłych podczas imprezy na stoisku produktów regionalnych swoje wyroby prezentowali producenci z terenu powiatu nowotomyskiego. Chleb żytni na zakwasie wypiekany jak dawniej
w piecu chlebowym z Piekarni Damiana Nowaka cieszył się dużą popularnością. Amatorom mlecznych wyrobów Spółdzielnia Mleczarska TopTomyśl oferowała jeden ze swoich hitów - ser smażony. Mięsne
rarytasy, w tym kiełbasę dojrzewającą nowotomyską prezentował Stefan Słociński z Bukowca. Smak tych wyjątkowych produktów docenił
również starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, który odwiedził stoisko.
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KAJETAN CICHY KRÓLEM STRZELCÓW W LUBBEN

międzynarodowe turnieje młodych piłkarzy
mię nowotomyską. Młodzi piłkarze
z dumą prezentowali flagę powiatu
nowotomyskiego i gminy Nowy Tomyśl.

W weekend 22 i 23 sierpnia zawodnicy z Gminnej Szkółki Piłkarskiej
uczestniczyli w turniejach piłkarskich w niemieckiej miejscowości
Lubben. Na wyjeździe nie zabrakło
także akcentów promujących zie-

Na początku tego roku doszło do
spotkania prezesa GSP Tomasza Leszczyńskiego z Fundacją Polsko-Niemiecką
„Pojednanie”. W rozmowach z Fundacją
pomagał również Konrad Bugaj. Dzięki
zaangażowaniu obu stron można już
mówić o pierwszych efektach partnerskich kontaktów. Takim bez wątpienia
jest udział zawodników GSP w międzynarodowych turniejach piłkarskich, bowiem jak już zapowiedziano, zawodnicy
GSP regularnie będą wyjeżdżać na turnieje do Lubben (Niemcy).
- Jako pierwsza wyjechała grupa GSP
oddział Boruja Kościelna. W sobotę
grupa starsza, a w niedzielę grupa młodsza. W sumie w turnieju udział wzięło 43
zawodników. Rano od godziny 9.00 do
godziny 13.00 nasze drużyny rozegrały
mecze turniejowe. Zdecydowana większość z nich po raz pierwszy miała styczność z rówieśnikami z Niemiec. W sobotę
grupa starsza była podzielona na trzy zespoły. Zajęliśmy ostatecznie 5,6 i 7
miejsce na 10 drużyn. W niedzielę grupa
młodsza była podzielona na dwa zespoły,
które zajęły odpowiednio drugie i piąte
miejsce na sześć zespołów. Musimy tu

zaznaczyć, że nasza drużyna miała
ogromnego pecha. Straciła zwycięstwo
w turnieju na 15 sekund przed końcem
ostatniego meczu. W niedzielę, organizator wyłonił również króla strzelców
turnieju. Ku naszej uciesze, został nim
nasz zawodnik: Kajetan Cichy, który

Duże problemy małych ludzi

Wielkimi krokami zbliża się koniec
wakacji. Dla wielu sześciolatków
oznacza to rozpoczęcie nauki
w szkole podstawowej. O tym jak
ułatwić dziecku adaptację
w nowym miejscu, z jakimi problemami mogą spotkać się pociechy
i ich rodzice w związku ze
zbliżającym się rokiem szkolnym
z dyrektor Magdaleną Kędzią-Kluj
i psychologiem Wandą Rąbalską z
Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowym Tomyślu rozmawiał Kamil Kałek.
Kamil Kałem ( K.K.): - C zy obniżenie
wieku obowiązku szkolnego nadal wywołuje emocje i kontrowersje?
Magdalena Kędzia-Kluj (M.K.K.): - Obniżenie wieku szkolnego nadal wzbudza
wśród rodziców wiele emocji i kontrowersji. Od kilkunastu lat pracownicy poradni na prośbę dyrektorów przedszkoli
i nauczycieli wychowania przedszkolnego organizują spotkania dla rodziców
dotyczące właśnie gotowości szkolnej.
Rodzice zadają bardzo dużo pytań, które
dotyczą aspektów rozwojowych dzieci
i przygotowania szkół do przyjęcia dzieci
sześcioletnich. Obawy rodziców dotyczą
głównie wzrostu obowiązków, którym
dzieci będą musiały sprostać, kontaktu z
dziećmi starszymi, adaptacji do nowych

warunków, różnic rozwojowych między
6 a 7 latkami, poziomu przygotowania
szkół szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, a także czynników logistycznych
związanych z organizacją dnia.
K.K.: Rodzice zgłaszają wątpliwości czy
ich sześcioletnie dziecko jest gotowe na
podjęcie nauki w szkole?
M.K.K.: - Odkąd weszła w życie tzw.
ustawa o sześciolatkach obserwujemy
wzrastającą liczbę wniosków rodziców
z prośbą o dokonanie oceny poziomu
rozwoju gotowości szkolnej. W tym roku
w okresie od lutego do lipca wpłynęło ok
130 takich wniosków. Po dokonaniu diagnozy, obserwacji dziecka i analizie dostępnej dokumentacji wydaliśmy 85
opinii w sprawie odroczenia od spełnienia obowiązku szkolnego.
K.K.: To znaczące liczby.
M.K.K.: - Trudno powiedzieć, czy jest to
mało czy dużo. Żeby odroczyć dziecko
od realizacji obowiązku szkolnego muszą
zaistnieć uzasadnione, ważne przyczyny.
Przy ocenie gotowości szkolnej uwzględnia się stan zdrowia dziecka, sytuację rodzinną, jego gotowość poznawczą,
fizyczną i społeczno-emocjonalną, jak
również postawę względem szkoły
i uczenia się. Aby dziecko mogło poradzić
sobie w klasie pierwszej musi osiągnąć
odpowiedni poziom rozwoju we wszystkich tych sferach. Odraczamy dzieci,
które na przykład mają istotne trudności
z kontrolą emocji, koncentracją uwagi,

nie podporządkowują się ustalonym zasadom, nie są samodzielne i wytrwałe
w działaniu, mają deficyty w zakresie
funkcji percepcyjno-motorycznych lub
deficyty w zakresie rozwoju funkcji poznawczych takich jak: mowa, myślenie, pamięć, uwaga itp. lub dzieci, których stan
zdrowia nie pozwala na rozpoczęcie obowiązku szkolnego. Należy podkreślić, że
dzieci sześcioletnie posiadają ocenę gotowości do podjęcia nauki w szkole wykonaną przez nauczycieli wychowania
przedszkolnego. Większość zgłoszonych
do poradni dzieci kierowana jest właśnie
przez nauczycieli, którzy mają wątpliwości diagnostyczne albo ich zdaniem
dziecko nie osiągnęło gotowości szkolnej
do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Zdecydowana mniejszość to dzieci, których
rodzice chcą po prostu sprawdzić poziom ich rozwoju w zakresie gotowości
szkolnej. W tym roku wpłynęły również
wnioski rodziców dzieci pięcioletnich, dotyczące przyspieszenia obowiązku szkolnego. Miały też miejsce sytuacje, gdzie
rodzice kategorycznie nie zgadzali się
z naszym stanowiskiem dotyczącym
właśnie odroczenia dziecka od realizacji
obowiązku szkolnego.
K.K.: Co zrobić gd y pociecha trudno
znosi adaptację w nowym środowisku?
M.K.K.: - Dziecko gotowe do podjęcia
nauki w szkole nie powinno mieć takich
problemów. O tym właśnie decyduje jego
dojrzałość
społeczno-emocjonalna.
Dziecko gotowe do podjęcia nauki w klasie pierwszej nie reaguje lękiem na rozstania
z
najbliższymi,
potrafi
podporządkować się nowym zasadom
i nie ma trudności w nawiązywaniu relacji z osobami dorosłymi i rówieśnikami.
To czy dziecko łatwo zaadaptuje się do
nowych warunków nie tylko zależy od
rodziców. Musi to być system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz
organizacyjnych szkoły i rodziny. Zdecydowanie rodzice mogą złagodzić lęk
dziecka przed szkołą. Na pewno adaptację ułatwią rozmowy z dzieckiem
o szkole, nasze miłe i śmieszne osobiste
doświadczenia, a także wspólne zakupy
związane z wyprawką pierwszoklasisty.
Warto również wspólnie z dzieckiem odwiedzić szkołę, do której będzie od
września uczęszczać.
Wanda Rąbalska (W.R.): - Od początku

strzelił aż 15 bramek. Wielkie gratulacje
dla Kajetana, oraz oczywiście jego kolegów z drużyny, dzięki którym mógł tyle
bramek zdobyć – powiedział nam Tomasz Leszczyński.
Po turnieju i wspólnym posiłku, grupy
zwiedziły miejscowość Lubben i choć

zmęczeni, to radośni i pełni wrażeń wrócili wieczorem do Borui Kościelnej. Dodajmy, że w sobotę opiekunami grupy
byli Tomasz Radwan i Miłosz Stanicki,
a w niedzielę Tomasz Leszczyński oraz
Krzysztof Skotarczyk.
Materiał: GSP

należy być uważnym na to co dzieje się
z dzieckiem i szybko reagować. U sześciolatka łatwo rozpoznać emocje - czy
jest smutny, czy wesoły, czy coś go martwi. Reagujemy na to co dzieje się
z dzieckiem. Pytajmy, rozmawiajmy i jeszcze raz rozmawiajmy. Warto być
w stałym kontakcie z wychowawcą naszej pociechy. Szybko reagujmy na problemy naszego dziecka. Czasami gdy
nasze rozmowy z nim nie wystarczają, a
silne emocje trwają dłużej, warto zwrócić
się o pomoc do specjalisty. W naszej poradni chętnie służymy taką pomocą dla
dziecka i rodzica. Problemy adaptacyjne
dziecka mogą objawiać się nie tylko
płaczem, smutkiem, niechęcią pójścia do
szkoły ale też apatią, rozdrażnieniem czy
nawet agresją. Mogą pojawiać się dolegliwości somatyczne jak bóle głowy, brzucha - wtedy pomoc specjalisty jest
konieczna.
K.K.: W jak i sposób rodzice po winni
reagować na płacz i niechęć pierwszoklasisty do szkoły?
W.R.: - Po pierwsze wysłuchać i wyrazić akceptację dla uczuć dziecka. Pociecha ma prawo być smutnym, ma prawo
martwić się czy przeżywać złość. Później
pomóc w poszukaniu rozwiązania sytuacji. Ważne jest aby wspierać nasze
dziecko, zapewniać, że zawsze może liczyć na naszą pomoc. Jeśli młodemu
człowiekowi trudno jest wyrazić to, co
przeżywa zaproponujmy aby to narysowało, odegrało scenkę za pomocą maskotek- jest to formą odreagowania

negatywnych emocji. Zawsze pozytywnie
wypowiadajmy się o szkole, o nauczycielach, o korzyściach płynących z nauki.
Bądźmy też stanowczy i konsekwentni
(dziecko musi iść do szkoły niezależnie od
nastrojów), nie przedłużajmy rozstania
gdy nasza pociecha płacze.
K.K.: Również dla rodziców posłanie pociechy do szkoły to stres. Jak mogą sobie
z nim poradzić?
M.K.K.: - To naturalne, że przed każdym
nowym wydarzeniem w życiu naszego
dziecka odczuwamy lęk. Najważniejsze,
żeby nie okazywać go dzieciom, bo same
zaczną się bać. Musimy być pozytywnie
nastawieni, a nasz nastrój udzieli się
dziecku i na pewno ułatwi mu szkolny
start. Żeby złagodzić stres warto w pierwszym dniu szkoły być razem z dzieckiem.
Pamiętajmy również o tym, że dzieci sześcioletnie są w szkole otoczone szczególną
opieką wszystkich pracowników.
W.R.: - Rodzice o swoich obawach
nigdy nie powinni rozmawiać przy
dziecku. O tym co ich martwi i niepokoi
można porozmawiać z innym rodzicem,
który miał podobne doświadczenia,
z przyjaciółmi, czy zasięgnąć fachowej
porady specjalisty. Przy dziecku należy
być spokojnym, opanowanym i pełnym
wiary w to, że sobie poradzi w nowej sytuacji. Pamiętajmy, że tak naprawdę większość sześciolatków jest gotowych do
pójścia do szkoły i odnoszenia w niej sukcesów na miarę swoich możliwości. Zaufajmy dobrze przygotowanym do tej
roli nauczycielom.

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE. MAMO, TATO PAMIĘTAJ!
- Bądź w dobrym kontakcie ze szkołą.
- Nie podważaj autorytetu nauczycieli, nie wypowiadaj się negatywnie o szkole w obecności
dziecka.
- Nie obarczaj dziecka nadmiernymi obowiązkami i zbyt dużą ilością dodatkowych zajęć.
- Wspieraj mądrze rozwój dziecka - towarzysz dziecku w rozwijaniu jego zainteresowań.
- Interesuj się sprawami dziecka.
- Ustal plan dnia i wyznacz stałe godziny nauki.
- Ogranicz korzystanie z technologii informacyjnych. Postaw na zabawy i aktywności ruchowe.
- Pozwalaj dziecku na rozumną swobodę i podejmowanie samodzielnych decyzji.
- Bądź konsekwentny w swoich decyzjach.
- Dostrzegaj osiągnięcia dziecka. Często je chwal i okazuj, że jesteś z niego dumny.
- Wzmacniaj relację z dzieckiem poprzez częste rozmowy i wspólnie spędzany czas.
- Zapewnij dziecku poczucie bezpieczeństwa poprzez akceptację i okazywanie uczuć.
- Pozwól dziecku na wyrażanie emocji.
- Zapewnij dziecko, że w nie wierzysz, że sobie poradzi i nauczy się tam wielu ciekawych rzeczy.
- Rozmawiaj z dzieckiem spokojnie, na bieżąco o wszystkich problemach - nerwy nigdy się są
dobrym doradcą.
- Nie bagatelizuj problemów dziecka, nawet jeśli wam wydadzą się błahe.
- Zorganizuj dzień tak, aby dziecko miało czas na naukę, zabawę, odpoczynek.
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młodzi piłkarze pojechali na obóz do wrzosowa
W niedzielę, 2 sierpnia
młodzi zawodnicy
Nowotomyskiej Akademii
Piłkarskiej wyjechali na obóz
przygotowawczy
do Wrzosowa. Uczestników
wyjazdu pożegnał
wicestarosta nowotomyski
Tomasz Kuczyński, który
życzył wszystkim
wspaniałych
wakacji oraz sportowych
sukcesów w przyszłości.

DZiewiąTe SPOTKaNia
mOTOcyKlOwe

KiNO PleNerOwe
w mieDZichOwie
i w BOlewicach

wotomyski reprezentowała Maria
Galas - Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego.

Motocykliści i wielbiciele motoryzacji z całej Polski zjechali do Sielinka
k. Opalenicy, by wziąć udział w 9

edycji Spotkań Motocyklowych.
Oficjalne otwarcie imprezy odbyło
się w sobotę, 18 lipca. Powiat No-

Na scenie głównej pojawili się również:
Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Ryszard Napierała, burmistrz Opalenicy
Tomasz
Szulc,
Prezes
Stowarzyszenia „Lech 1929 Opalenica
Klub Motocyklowy” Krzysztof Kasperczak, Prezes Opalenickiej Izby Gospodarczej Jan Adamczewski oraz ks. Edmund
Jaworski.
Tradycyjnie już strzał z armaty był
sygnałem do uformowania parady motocyklistów pod nazwą „Śladami Jazdy
Testowej Pierwszego Polskiego Motocykla Lech”, której meta znajdowała się
na Placu Piłsudskiego w Opalenicy. Tam
też odbyła się msza święta. Po jej zakończeniu zebrani ponownie udali się do Sielinka, gdzie czekało na nich sporo
atrakcji. Oprócz muzyki na żywo w wykonaniu zespołów rockowych uczestnicy
imprezy mogli m.in. zobaczyć pokaz
stundu oraz zwiedzić ekspozycję poświęconą pierwszemu polskiemu motocyklowi
Lech.
Impreza
była
współfinansowana z środków Powiatu
Nowotomyskiego.
MAG

W letnie, wakacyjne wieczory mieszkańcy gminy Miedzichowo, bez wyjeżdżania poza granice swoich miejscowości, mieli okazję spotkać się
i obejrzeć ciekawy film. Kino plenerowe to niezwykły pomysł na udany wakacyjny wieczór, a także idealne rozwiązanie dla osób spragnionych
dobrego kina.
W Miedzichowie (17.07.2015 r.) oraz w Bolewicach (07.08.2015 r.) został wyświetlony film pt. „Disco Polo” w reżyserii Macieja Bochniaka. Tegoroczne wakacyjne
letnie kino plenerowe zgromadziło wielu zwolenników. Było okazją do spotkania się
w gronie znajomych i miłego spędzenia czasu „pod chmurką”. Film „Disco Polo” przedstawia szalone lata dziewięćdziesiąte, gdy nad Wisłą zagościła wolność, a cała Polska
śniła amerykański sen. Tomek i Rudy - chłopaki z prowincji napędzani pasją i marzeniami żegnają szarą rzeczywistość i ruszają na podbój discopolowych list przebojów.
UG Miedzichowo

V święto Jeziora w Zbąszyniu

Dziewięć dni, tyle należało spędzić
w Zbąszyniu, by w pełni uczestniczyć
w obchodach V Święta Jeziora, które
trwały od soboty 25 lipca do niedzieli 2
sierpnia. Dla tych, którzy dotarli w tym
czasie nad Błędno nie zabrakło atrakcji
kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych.
Aktywnie w Zbąszyniu wypoczywali zarówno najmłodsi, jak i ci trochę starsi.
Choć chwilami pogoda płatała figle, dla
wytrwałych okazała się jedynie chwilową
zmianą planów.
Pierwszy dzień obchodów rozpoczęły
zawody wędkarskie o Puchar Stowarzyszenia Wędkarzy Ziemi Zbąszyńskiej. Do
kolejnych wydarzeń sobotniego popołudnia należały Zawody Pływackie o Puchar Zbąszynia, w ramach których
rozegrano Grand Prix Wielkopolski

w Pływaniu Długodystansowym, Młodzieżowe Zawody Strażackie oraz Turniej
Strzelecki. Również dla piłkarzy znalazła
się interesująca propozycja. Nowatorską
grę sprawności piłkarskiej zaprezentował
Tomasz Radwan. W Muzeum Ziemi
Zbąszyńskiej i Regionu Kozła zaprezentowano wystawę Katarzyny Lis-Lachowicz.
Wieczorową porą na scenie w Łazienkach
wystąpił zbąszyński zespół Wesoła Ferajna oraz goszczący Zbąszyniu po raz
drugi zespół Claret Gospel z Wybrzeża
Kości Słoniowej. W ramach V Święta Jeziora w Nowej Wsi Zbąskiej odbyła się plenerowa projekcja filmu zatytułowanego
Disco Polo. Kinowy hit sprawdził się także
„pod chmurką” gromadząc liczną publiczność nad nowowiejskim brzegiem
Błędna. Niedziela rozpoczęła się od tradycyjnego Biegu Śniadaniowego z zawodnikami
klubu
TKKF
Łabędź.
Najważniejszym wydarzeniem była całodniowa uczta dla fanów siatkówki
plażowej. Jak przystało na jubileuszową
edycję Rutnicki Cup siatkarze zaprezentowali wysoki poziom gry, czego efektem
były niezwykłe dwa finałowe pojedynki o
pierwsze i trzecie miejsce. Zwyciężył duet
Dominik Witczak oraz Sebastian Sobczak,
miejsce drugie zajęli Tomasz Wierzbicki

oraz Artur Wierzbicki, a na miejscu trzecim uplasowali się Adrian Sdebel i Piotr
Janiak. W ramach programu artystycznego przygotowanego na niedzielny wieczór zaprezentował się zespół taneczny
Rego, a także zespół rockowy Inundation
oraz gwiazda wieczoru Szymon Wydra
z zespołem Carpe Diem.
Poniedziałkowy dzień mimo wiatru
i przelotnego deszczu, nie dał się nie
lubić. Obok kursu nauki pływania odbyły
się turniej piłki nożnej plażowej dla dzieci
i młodzieży, zajęcia plastyczne prowadzone przez studentów ASP w Łodzi, zajęcia modelarskie, trening bokserski oraz
wspólne śpiewanie szant z Zespołem
Śpiewaczy Zbąszyńskich Seniorów.
Czwartego dnia Święta Jeziora odbyły się
kolejne lekcje nauki pływania, zabawy ruchowe dla przedszkolaków prowadzone
przez panie z Przedszkola Lipowy
Zakątek, zajęcia plastyczne, których tematem były zabytkowe auta, a także kolejne
spotkanie
z
warsztatami
modelarskimi i boksem. W kolejnych
dniach Święta na uczestników czekały kolejne atrakcje. W Filharmonii Folkloru Polskiego wystąpił duet Camilla Bachhausen
oraz Allan Rasmussen, prezentujący muzykę barokową, odbył się turniej uniho-

keja, zawody wędkarskie dla dzieci oraz
zabawy pirackie. W złotym piasku boisk
plażowych odbył się turniej ringo. Sporym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje wędkarskie, zawody rzutowe
oraz łowienie ryb. Także w tym roku odbyły się warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez klub seniora Złocień
i Gimnazjum Zbąszyń. W obchody Święta
Jeziora wpisany został także Jarmark
Świętego Piotra w okowach, już po raz
dwunasty w Łazienkach zagościli prezentujący swoje prace rękodzielnicy. Dodatkowo odwiedzający Łazienki mieli okazję
zobaczyć wystawę poplenerową prac wykonanych przez studentki ASP z Łodzi,
a także uczestniczyć w kursie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wydarzeniom towarzyszył także jubileusz 25-lecia reaktywacji Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół. W ostatni dzień
świętowania
rozstrzygnięto zawody
wędkarskie o puchar burmistrza, a także
konkurs na „pływanie na czymkolwiek”.
Gwiazdą ostatniego wieczoru była Natalia Kukulska, której koncert poprzedziły
występy zespołu Górnianki z Jaszkowej
Górnej, Zespołu Śpiewaczy Zbąszyńskich
Seniorów, uczniów z Zespołu Szkół
w Zbąszyniu, kabaretu Czesuaf i orkiestry Cuda-Wianki.
Wśród instytucji wspierających imprezę, podobnie jak w latach poprzednich
było także
Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyślu.
opr. KAM
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Od sadzonki do recyklingu
preza była współfinansowana ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W niedzielę, 2 sierpnia w Opalenicy odbył się drugi z cyklu biegów zaliczanych do III Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego w Biegach Ulicznych.
Bieg Opalińskich wygrał Bartosz Majorczyk z Karczewa. Drugi dobiegł
Yuriy Blahodir z Witnicy, a trzeci Damian Glapiak z Buczu. Wśród pięciuset
zawodników, którzy w upale pokonali 10 km był również m.in. znany poznański raper „Mezo”. Klasyfikację kobiet wygrała Patrycja Talar. Gratulujemy wszystkim zawodnikom!

W sobotę, 1 sierpnia w gminie Miedzichowo odbył się drugi rajd zorganizowany przez miejscową grupę

nieformalną „Można Inaczej” z Lewiczynka w ramach projektu pn.
„Od sadzonki do recyklingu”. Im-

Od wczesnego rana panowała piękna,
słoneczna pogoda. Grupa uczestników
rajdu rowerowego pod opieką Leśniczego Leśnictwa Leśny Folwark wyruszyła w trasę prowadzącą z Lewiczynka
przez Leśnictwo Papiernia, aż do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej
w Mniszkach.
Rowerzyści podczas podróży mogli
podziwiać piękne widoki oraz nabyć wiedzę na temat ekosystemu leśnego. Najciekawszym punktem całej wyprawy
okazało się Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Uczestnicy
rajdu
zwiedzili
ekspozycję
przyrodniczą wykonaną przez Nadleśnictwo Bolewice oraz wystawę etnograficzną
przybliżającą dawne życie
mieszkańców regionu. Ekspozycja przedstawiała współzależności między zbiorowiskami roślinnymi (głównie leśnymi),
a żyjącymi w nich zwierzętami. Pokazywała również rolę leśnika i myśliwego
w kreowaniu równowagi w środowisku
na przykładzie terenów malowniczej Doliny Kamionki. Pomimo długiej i trudnej
trasy prowadzącej przez las, na twarzach
uczestników gościł uśmiech i zadowolenie. Udział w rajdach miał przede
wszystkim na celu aktywizację i integrację mieszkańców, zwiększenie ich świadomości oraz uwrażliwienie na ochronę
wspólnego dobra, jakim niewątpliwie jest
otaczająca nas przyroda.
UG Miedzichowo

Turniej o siatkarski Puchar
Starosty Nowotomyskiego
Przypomnijmy, że klasyfikację w dniu 23 maja w Bolewicach rozpoczęła V Dziesiątka Fiedlerowska. Przed uczestnikami GP kolejny bieg dopiero po wakacjach: 20
września – XXVIII Bieg Zbąskich, IX Półmaraton Zbąszyń.
MAR

Tegoroczny Jarmark ponownie był
okazją do spotkania się na siatkarskich boiskach plażowych w nowotomyskim Parku. Na świetnie
przygotowanych boiskach, w sobotę jarmarkową, zjawiło się 12 par
w tym para dziewcząt, które przez
ponad trzy godziny rywalizowały
o tytuł Mistrza „Rychtyk Plaży”. Po
raz pierwszy turniej ten odbył się
o Puchar Starosty Nowotomyskiego.
Zawodników z Nowego Tomyśla, ale
także z Poznania czy Zbąszynia powitali
m.in. Starosta Nowotomyski – Ireneusz
Kozecki, Rady Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego – Ryszard Napierała,
Radni Miejscy – Katarzyna Rolla, Maciej
Bielawa i Jakub Skrzypczak, który jednocześnie był także głównym organizatorem tego sportowego wydarzenia.
Rywalizacja w turnieju była niezwykle
zacięta i pełna długich, mocnych wymian.
Niemałą sensację wywołała para kobiet,
która z turnieju wyeliminowała duet
panów, za co otrzymały gromkie brawa.
Od początku turnieju widać było bardzo dobrze dysponowane pary z Poznania, które wydawały się być faworytami.
Tak
też
się
stało,
duety
–
Jaroszczak/Szubstarski oraz Jakubowski/Jankowski znalazły się w Finale,
z kolei w meczu o trzecie miejsce zmierzyli się Szczechowicz/Kramski ze
Zbąszynia z próbującymi bronić honoru
nowotomyskiej siatkówki Graconiem/Jaworowiczem.
W drugim z tych spotkań gospodarze
przegrali 15:21, tym samym puchary za
trzecie miejsce zostały w rękach gości ze
Zbąszynia. O miejsce pierwsze zmierzyli
się faworyci z Poznania. Przez pierwszą
fazę spotkania stan meczu wydawał się
bardzo wyrównany – jak na Finał przystało. Jednak ostatecznie rezultatem
21:12 zwycięstwo zapewniła sobie para
Jaroszczak/Szubstraski.

Dziękując za udział w kolejnym Turnieju „Rychtyk Plaża”, podczas wręczenia
nagród i okazałych pucharów zaproszono

już na kolejną edycję tych zawodów
w przyszłym roku.

Wyniki:
1. Błażej Szubstarski/Tomasz Jaroszczak (Poznań)
2. Michał Jakubowski/Janusz Jankowski (Poznań)
3. Michał Szczechowicz/Damian Kramski (Zbąszyń)

Tekst: Jakub Skrzypczak
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Brązowy medal mistrzostw europy
dla zawodnika „Budowlanych”

Martin Stasik, reprezentujący LKS
„Budowlani" Nowy Tomyśl zdobył
brązowy medal na odbywających
się w Szwecji Mistrzostwach Europy do lat 15.

Martin Stasik z LKS „Budowlani” Nowy
Tomyśl pojechał na zgrupowanie kadry
narodowej juniorów do lat 15, jako za-

wodnik rezerwowy. Jednak podczas
obozu okazało się, że jego wyniki kwalifikują go do startu na mistrzostwach Eu-

ropy i trener kadry narodowej Wojciech
Gesek wpisał go na listę reprezentantów.
Nasz debiutant wystartował w Szwecji
w niedzielę, 2 sierpnia około godziny
19.00. Po boju rwaniu, zajmował czwarte
miejsce z 81 kg., co jest nowym rekordem Polski do lat 15 i wyrównaniem rekordu Polski do lat 17! Z niecierpliwością
czekaliśmy na podrzut, tym bardziej że
trenerzy zaordynowali jako pierwsze
podejście dla Martina 97 kg. Martin zali-

czył 97 kg, a w drugim podejściu 100 kg.
W trzecim podejściu, Martin niestety nie
zaliczył 103 kg. Wynik w dwuboju (181
kg.) jest także nowym rekordem Polski
do lat 15. Jednak ten wspaniały start dał
mu BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW EUROPY DO LAT 15!!! Piąte miejsce zajął Mikołaj Dach z siostrzanego klubu Promień
Opalenica, któremu serdecznie gratulujemy.
LKS „Budowlani”

V PrZySTaNeK:
Szkółka piłkarska Kolejorza również
BiBliOTeKa! coraz bliżej…
w Nowym Tomyślu
W Poznaniu i całej Wielkopolsce rozpoczyna swą
działalność nowa szkółka piłkarska. Lech Poznań Football Academy ma mieć na tym terenie kilkanaście oddziałów. Wszystko wskazuje na to, że jeden z nich we
wrześniu powstanie również w Nowym Tomyślu.
Na ten temat rozmawiano we wtorek, 11 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, gdzie wicestarosta Tomasz Kuczyński spotkał się z działaczami Nowotomyskiej
Akademii Piłkarskiej oraz Dominikiem Czapczykiem dyrektorem
zarządzającym Lech Poznań Football Academy.
Szkółka piłkarska Kolejorza zamierza współpracować z Nowotomyską Akademią Piłkarską i w jej ramach organizować szkolenie młodych piłkarzy w wieku 4 i 5 lat. Dzieci trenowane mają
być jednak przez szkoleniowców wskazanych przez poznański
klub. Ponadto dzieci z NAP i Football Academy wraz z trenerami
i działaczami będą mogli korzystać z szeregu atrakcyjnych szko-

leń, imprez sportowych i wydarzeń współorganizowanych przez
poznański klub sportowy.
Wiadomo już, że Nowy Tomyśl będzie kolejną lokalizacją
w powiecie nowotomyskim, gdzie pod szyldem Lecha Poznań
rozpoczną się treningi najmłodszych.
MAR

Otwarcie stacji uzdatniania wody
w chrośnicy

Uroczystym przecięciem wstęgi zakończyła się modernizacja stacji
uzdatniania wody w Chrośnicy.
Symbolicznego oddania hydroforni
do użytku mieszkańców dokonali
w poniedziałek, 10 sierpnia 2015
roku, Starosta Nowotomyski – Ireneusz Kozecki, Powiatowy Inspektor
Sanitarny – Walerian Silski, Burmistrz Zbąszynia – Tomasz Kurasiński, Sołtys Wsi – Łucja Górna, Prezes
Stowarzyszenia „Aktywna Wieś”
Chrośnica – Dariusz Golczak a także
członek rady sołeckiej - Dariusz
Dąbrowski. Stacja poświęcona została przez proboszcza parafii pw. Św.
Wawrzyńca w Łomnicy – księdza Cezarego Kucińskiego.
Projekt zatytułowany „Modernizacja
Stacji Uzdatniania Wody w Chrośnicy”

został zrealizowany przez Zakład Usług
Komunalnych zgodnie z podpisaną
umową w ramach operacji Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Inwestycja została zrealizowana w terminie od 31 grudnia 2014 roku do 15
maja 2015 roku. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 596 873,42 zł, z czego
kwota dofinansowania wyniosła 375
584,00 zł. Wykonawcą prac była firma
ZPHU MAT-BUD - Zakład Ogólnobudowlany Piotra Mickiewicza z Chobienic. Modernizacja stacji uzdatniania wody
przeprowadzona została ze względu na
zły stan techniczny użytkowanych
urządzeń: hydroforów, filtrów, instalacji a
także złego stanu technicznego budynku.
Obejmowała wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, obwodów zasilania urządzeń siłowych,

montażu rozdzielnicy głównej wraz z
szafą sterującą, linii zasilającej i sterującej
układem automatyki a także montażu instalacji odgromowej i wyrównawczej. Sterowanie stacją odbywać się będzie
poprzez przekaźnik programowalny
otwierający lub zamykający zawory uruchamiane pneumatycznie. Woda surowa
jest ujmowana dwoma studniami
i tłoczona do stacji pompami głębinowymi. Modernizacja stacji umożliwi uzdatnienie 36 m3/h, dotychczas zużycie
wynosiło 9,5 m3/h. Nowe elementy instalacji wykonano ze stali nierdzewnej.
Cały obiekt wraz z nowymi urządzeniami
podlega monitorowaniu z możliwością wizualizacji w siedzibie firmy w Zbąszyniu.
W ramach prac wydzielono teren oraz
drogę dojazdową do stacji, wykonano oświetlenie, wyremontowano odstojniki
a także obudowy ujęć wodnych. Przeprowadzono remont kapitalny budynku stacji
wraz z termoizolacją.
UM Zbąszyń

W sobotę, 5 września od godz.
15.00 przy Miejskiej i Powiatowej
Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu, Bibliotekarze i Biblioentuzjaści zapraszają na wyjątkową
imprezę plenerową - PRZYSTANEK:
BIBLIOTEKA!
W Wielodziedzinowym Konkursie Wiedzy i Umiejętności na pasjonatów muzyki, filmu, historii regionu, sztuki,
podróży, literatury, zdrowia i sportu czekają gry, zabawy i konkursy z cennymi nagrodami! Do wygrania - tablety, czytniki
e-booków, zestawy audiobooków, aparat
fotograficzny, talony konsumpcyjne do
wykorzystania w nowotomyskich lokalach i wiele innych.
Każdy będzie miał szansę wziąć udział
w twórczym konkursie: „Wypromuj naszą
bibliotekę” na najciekawsze hasło i grafikę reklamujące nowotomyską bibliotekę. Wśród uczestników imprezy, którzy
wezmą udział w plebiscytach: „Co czytałam/czytałem gdy byłam/byłem
mały?” i „Lubię gdy czyta mi
mama/tata...” rozlosujemy nagrody –
niespodzianki.

Na wszystkich, którzy przybędą czekają fantastyczne atrakcje – m.in. Teatr
Uliczny „Z głową w chmurach”, stoisko
Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Bolewice, CAFE PRZYSTANEK, atelier fotograficzne. Imprezę zakończy koncert
Waldemara Rychłego z zespołem
grającym muzykę folkową, po którym
nastąpi rozwiązanie konkursu głównego
i wręczenie nagród.
Już po raz czwarty Przystanek: Biblioteka! organizuje również Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie, filia
w Bolewicach. W tym roku, w sobotę 12
września od godziny 14.30 na miłośników literatury, sztuki, przyrody, podróży,
muzyki, sportu, zdrowia, języka angielskiego i bezpieczeństwa czekają gry, zabawy i konkursy z atrakcyjnymi
nagrodami, m.in. nagrodą główną – rowerem.
Wśród atrakcji: występ zespołu Our
Dreams i Weroniki Łuczak, Przystankowe
Czytanie Gwary, malowanie twarzy, przejażdżki bryczką, Przystankowe Przysmaki, a także pomiar poziomu cukru
i ciśnienia.
Materiał: MiPBP
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Przybyło mianowanych nauczycieli
oświatowych, dla których powiat
jest organem prowadzącym.
Starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki wręczył nauczycielom Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego
Nauczyciela. Stopień nauczyciela mianowanego otrzymali: Tomasz Liman, Jolanta Czyż z Zespołu Szkół Zawodowych
i Licealnych w Nowym Tomyślu, Szymon
Skrzypczak z Zespołu Szkół Nr 2
w Nowym Tomyślu, Jolanta Krzywiak ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Zbąszyniu oraz Agnieszka
Modzelewska z Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Trzciance.
Nowo mianowanym nauczycielom serdecznie gratulujemy.

W poniedziałek, 24 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Nowym

Tomyślu odbyło się spotkanie z dyrektorami i nauczycielami placówek

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI
STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
Starostwo powiatowe w Nowym Tomyślu informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium Marszałka
Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów
pracowników służb społecznych, studentów I i II stopnia jednolitych studiów magisterskich uczelni publicznych zameldowanych
na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.
Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Uczniowie i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu
nowotomyskiego składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do
Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu – budynek E, wejście nr 3, II piętro, pokój nr 23: uczniowie – do 25 września 2015 r., a studenci – do 20 października
2015 r.

KAM

Zapraszamy do cyklu pt. „Poznaj Swój Powiat”
Litery od A do M utworzą hasło, które należy przesłać listownie, bądź e-mailem na adres
redakcja@powiatnowotomyski.pl do dnia 21 września 2015 r.
Ufundowano nagrody rzeczowe dla trzech osób. Listę zwycięzców opublikujemy
w kolejnym numerze Przeglądu Powiatu Nowotomyskiego.

Rozwiązanie krzyżówki nr 6 (62): Modesta Pastiche
Zwycięzcy: Lidia Dudek z Nowego Tomyśla, Barbara Szofer z Michorzewa
Mieczysław Michałowski z Nowego Tomyśla

Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów można
znaleźć na stronie powiatu nowotomyskiego
(www.powiatnowotomyski.pl) i pod numerem telefonu 61 44 26 733.

UWAGA STUDENCI

Trwa nabór wniosków w ramach
programu Aktywny Samorząd
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu informuje, że trwa nabór wniosków w
ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym, poprzez dofinansowanie
kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej lub
na przewód doktorski otwarty
poza studiami doktoranckimi.
Adresatem pomocy jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnospraw-

POZIOMO
7. Strumień, lewy dopływ Czarnej Wody.
8. Wieś z Pałacem Łąckich.
9. Największa miejscowość w gminie Kuślin.
11. Towarzystwo Piłkarskie z Lwówka.
12. Rycerz, założyciel Przyprostyni.
13. W herbie Opalenicy.
15. Pierwotna nazwa Przyłęku.
16. Najgłębsze jezioro w gminie Miedzichowo.
19. Motocykl produkowany w Opalenicy.
20. … Kościelna koło Nowego Tomyśla.
22. Patronka kaplicy w Niegolewie.
23. Wieś w gminie Kuślin przy szosie Nowy Tomyśl-Duszniki.
24. Koło łowieckie z Nowego Tomyśla.
25. Leśniczówka koło Bolewic.
26. Jeden z instrumentów koźlarskich.

ności. Wnioski przyjmowane są w terminie od 1.09.2015 do 10.10.2015 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl,
pok.13. Więcej informacji na stronie internetowej: www.pcprnt.pl lub pod nr
tel. 61 44 26 773.
Materiał: PCPR, Alicja Łęszczak-Kubiak

PIONOWO
1. Najdłuższa rzeka w powiecie nowotomyskim.
2. Ticz... - jeden z pierwszych właścicieli Opalenicy.
3. Wybitny ornitolog urodzony w Dakowach Mokrych.
4. Patron szkoły w Sątopach.
5. Najstarsza osada na terenie gminy Opalenica.
6. Kazimierz … -chirurg, zasłużony dyrektor szpitala w Nowym Tomyślu.
10. Zbąszyńska orkiestra.
14. Jeden z placów w Nowym Tomyślu.
15. Uczniowski Klub Sportowy z Wytomyśla.
17. Uczestnik Powstania Styczniowego urodzony w Wojnowicach.
18. Świętowali w lipcu.
21. Muzyk, honorowy obywatel Zbąszynia.
22. Autor "Przewodnika po powiecie nowotomyskim".
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